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Hy.per.. U~~,I~rhetet le n
minoseg!

Ilford..

~yitásokhoz

különleges faita

Ilford brom-

papirok

lemez, film, és Leica-film
Extra finom szemcse!

A nagyigényű

a m a t ö r

legb i z to s a b b és
legtökéleteseb b
negativ anyaga

Pan He,m d.rágább mint más
gyartmany!

Magyar

prospektus

Beszerezhetök a fotóü zletekben,
vagy a vezérképviseletnél

FEHÉR és TSA.
nvelvü

dijtalan.

ll/ord

Budapest IV. kerület, Kossuth Lajos-u. 13.
neganu alluagra 'eluen erdeIles amafUr 'elue'elellet lIorl8'olt mennUiSegben ueszUnll.

Bemutatás a képviseletnél !

Exponálási táblázat d ijtalan.

Művészi
TARTALOM:

/ény/ul pezés n él
pdpatlan előnye'

vannak a

uKORECLE - REFGEXNEKH.

Könnyen cserélhető te/e-objektívek és hosszabbitó
tubusok egészitik ki a FelszerelésI.

K a p h a t 6 '120.-t61 3'12.- peng6'g.
(Rész/et re is.) Kérje az .,F 23" árjegyzéket az

egyedórusitóló/ :

eHMURR IV., Fepenclek-tepe 2

CIKKEK:

1. Leonard Misonne: A légkör.

2. Leirien Gusztáv: Válasz . . .

3. -t ... : Az ember néha elgondolkozik.

4. Horváth Ferenc: Megvilágításmérő.

5. Schuster Ferenc: Apró fogások.

•
MűMELLEKLETEK:

1. Dulovits Jenő: Csendélet.

2. Vadas Ernő: Meleg van.

3. Pallovich Sári: Virágok között.

4. Szamkó Tíbor: Hullámokon.

5. Schuster Ferenc: Segítség.

6. Aschner Patty : Liliom.

7. Szőllősy Kálmán: Aratás.

8. Thirring Gusztáv: Backhand.
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~ Nyáron is . . . .

Fényudvar
menteK l

Vezérképviselet:

SAlZER ENDRE
BUDAPEST

V., Hold-u. 25.
Telefon: 1-134-48.

4.

17/10 DIN
FILM LEMEZ

Rendkivül tág
megvilál/ itási

lehetódég I
3.I Szürő né kül is

2, helyesen adja vissza
a tónusokat I

Schleussner

OLYMPAN

~ 0-\'3-
~e~6 :a..1.~

F i I me k i~ba t - . .. ." é~~

L k
o JO mlnoS

emeze
Papirok

II Teljesen
• 8zemcsementes I

horizontális
parallaxis
kiegyenlités

DITMAR-kino!

Vertikális
parallaxis
kiegyenlités

,...... .
,.....

változtatható a
sebes~ég felvétel
közben.

DITMAR~kino!

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

DITMAR kino előnyeit megmagyarázzák Önnek a szaküzletek

változtatható
a fényrekesz
felvétel köz
ben.

DITMAR~kino!

Vezérképviselet Salzer Endre V., Hold-u. 25. Tel.: 1-134-48.

SERVICEAMATEUR

Fenti készüléket készseggel mutatja be

Kizá,rólag keskenyfilmmel foglalkozó 8zaküzlet

Filmkölcsönzés. Modern laboratorium.
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 23. Telefon: 1-433-99.

A telefongyári iskolai vetitökészülék föügynöksége I



Dollina II, beépített távolságmérővel
1 : 2'9 Steinheil Cassar optikával és
Compur zárral, 36 felvélelrp 24X36
normálkinofilmre, fira csak P 196'-

P 256'
P 290'
P 320'-

Jlz EllNIfi INDEX kamaráwai a filmezés könnyebb, mlrit
egy box-géppel való fényképezés, mert a film helytelen megvilágítás a
ezen egyedülálló felvevőnél kizárt dolog, ezt a részét automatikusan
elvégzi a beleépítelt fotocella, Ami pedig a film árát illeti, tájékozásul
álljon itt, hogy egy kb, 9 méteres fil m ára, fordítóhívással együtt

4-5 p és másfél percig gyönyör
ködhet annak vetítésében, ami
kor és ahányszor kedve tartja.
E U M I G felvevő-kamarák foto
cellával (9.5 mm·es filmek részére):
Indell Mamara 1: 2'8 fényerejű Meyer Trio
plannal, beépített folocel1aval P 360
Indell Mamara beallÍlh. l: 2'8 L-e, Meyer
Trioplánnal, beép. folocel1ával P 465
Indell Mamara l: 1'5 fényerejű Meyer Plas
máltaI, beépített folocel1ával P 620
fotoCalla neiMUl iS MaphatOM olCSObb arban,

Schneider Xenar 1 : 2'9 -._ .__ 5 mm optikával, Comp. Rapid zárral _.- .-- _.-
Z e i s s T e s s a rI: 2'8 5 mm optikával, Comp. Rapid zárral --- _.- ---
Schneider Xen~n 1 : 2 -- 4'5 mm oplikával, Comp. Rapid zárral --- --- ._-

(]rfI~ l
, "r.4~/~a Patronok mindenféle kiskép-készülékhez, Balr" ..V.J dina, Contax, Dollina, Leica, Retina-hoz alkal

mas és utántölthető,

JHfmosa Extrerna és 1Jfimosa Pancht'oma filmmel töltve ára P 4'60 és 4'70
Mlmosa keskenyfilm 9'5 mm 1 tekercs Ortho ,oo p 3'
JHlmosa keskenyfilm 9'5 mm l tekercs Panchro oo.oo'oo,oo, .. ,oo, P 3'50

Vezérképviselők:

Sllb.I., ts POI.t.
Budapest, V" Bálvány-utca 16, szám
Telefon: 1-276-23.



Magyarorszógl vezérképviselet :

A LUMINAX nagyitóba
az összes E X A K T A objectivek, mivel ezek

cserélhetők, - alkalmazhatók.

Az objectiv a Luminax foglalatban csavar
ható be. A beállítás csígamenettel történik,
Felvágatlan filmtekercsek részére alkalmas
vezetés. Szellőztetés a reflektor felcsapásával

történik.

KULHAN EK HI AI
B U D A P E S T, I V. K E R.,
E S K O-T É R 8. S Z A M

TIE L E F o N: 1-887-78
-

DRESDEN-STRIE.5EN 224.



1936. évi uj árjegyzékem megjelent

"FLOU-RE "
(L. Misonne szabadalorTl) ,

A szabályozható, tökéletes lágyrajzú előtét.

A felvételnél és nagyitásnál
egyaránt alkalmazható.
Hatásában felülmulja a leg
jobb lágyrajzú lencséket is.
Kapható a jobb szaküzletekben
és a ve z é r k é P v~i s e I e t n é I

Prospektus GALADZ Vdijtalanr •

IBudapest, IV., Váci-utca 78/80. IV. 3.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

BUDAPEST, IV. KEROLET,

FERENC JÓZSEF-RAKPART 17

TELEFON: 1-825-88

Pastatakarékpénztári csekksz. 27627

MEGJELENIK HAVONTA

fOIO

AUGUSZTUS HO.

ELÓFIZETtSI DIJAK:

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

Egyes szám ára 50 fillér

Ausztria 1 shilling

Csehszlovákia 8 Csk
Románia 40 le

Jugoszlávia 12 D

A PHOTO-CLUB ÉS A B. S. E. FOTOSZAKOSZTALVANAK ÉS A BP. SZFÖV. VIZMŰVEK

FOTOSZAKOSZTALVANAK HIVATALOS LAPJA

A légkör
Az olajnyomás és a lirai ködös han~

gulatok világszerte ismert nagymesteré.
nek: Léonard Misonne urnak köszönhetjük
következö, lapunk részére írt, rendkivül
érdekes fejtegetéseit.

Miisonne mesternek egyébként nemcsak
csodálatraméltó fényképészeti alkotásai is
meretesek, de közismert az ő meggyőződé

ses sikraszállása a régi iskola fotomüvé
szete mellett és az új és az utltramodern
irány ellen olyannyira, hogy ennek megjelö_
lésére külföldön ma már új küejezés: ::J.

Misonneismus szó keletkezett, melyet kész
séggel adunk át ezennel mi is a közhaszná.
latnak.

Egy ízben egy, a képeimet nagy jóakarat
tal megtekintő úriember vÉgül is 'azzal a kér
déssel fordult hozzám: "Hogyan !Van az, hogy
ön nem megy el Olaszországba? Ön ott csodá
kat produkÚJlna! Hiszen ,csak magtLban Rómá
ban <és Róma környékén is már a 'Í:l~mák vég
telen sorozatára akadna és mindenekfelett meg
találná a l~deálisab'b, legvakítóbb, kristály
tiszta, átlátszó légkört. 20 kilométer távolságú
hegyek dly tisztán látszanak, ,akár csak a 20
méter távolságlban [evő fák. A fotografusok
valóságos paradicsoma!"

"De hiszen ez akkor inkább a fotogTafu
sok gyehennája" - gondoltam magamban, de
nem szóltam semmit. - Az ülető úr igen elő
kelő, igen jó ízlésű eg'YJén volt, aki éveken át
ált az örök Városban, sőt mi több, még szen
vedélyesen fényképezett is. Igy tehát - gon
doltam m8Jgamban - hozzáértéssel beszélhet a
dologról. De azután később eltűnödve a hal
lottakról, taz a véleményem aiakurrt ki, !hogy ha
i'lyen kiváló egyéniseg is ennyire reves nézete
ket vallhat, akkor ibizonyára még' inkább
ugyanígy gondolkodik a gyengl~bb, vagy az
átlag-fényképező is, vagyis a fényképezőgép

tJulajdonosok 99 sZíázaléka. Azt hisZiem tehát,

hasznos munkát végezek, ha elmondok egyet
mást a légkörrőI.

Kezdjük azzal, hogy meg'killönböztessiink
Mt nagyon is másféle, noha némileg kétség
ktvill. összetartozó fogalmat: a világosságot és
a légkört.

Semmisem ke'VÉsbbé világító, mint az át
látszD tiszta légkör. Az Idasz világosság lehet
vakító. De a l'égkör, amel~öl jó emberem be
szélt, egyenlő a semmivel. Ez abszolut nulla.
Egy egyszerű pl"l()iba bebizonyítja ezt.

Zárkózzunk be egy igen fényes, napsüttéses
napon egy teljesen elsötétített szobába. CsináJl
junk az ablakredönYtÖJl vagy függönyön egy
néhánycentiméteres nyílást, amely átereszt egy
égő sugá:rnyaM.bot. Ha ezek a 'Sugarak egy
11yukba esnek, vagy valamely sötét gőrbületbe,

nem fogják a szobát megvilágítani. Ha a lég
kör nyugodt és pormente3, nem tudod meg
mondani, hogy a sugarak merre haladnak. SÖ
tj9tek maradnak, mint a szobában minden. De
ha most fellvered a port, vagy egy kis dohány
füstöt fújsZí a sugarak útjáJba, a sugá~nyaláb

tüstént megvilágo30dik és érzékelteti rveled an
nak az égítestnek a hatalmasságát, ame],ybó1 a
sugarak kiáradnak. Ezt a szerepet a por, vagy
a füst tölti be.

Ime egy másik frappáns példa: Nzzd meg
az eget valamely szép ti3zta tléli éjjel. Az ég
bo1t erősen fekete; a lehető legifeketébb! Pe
dig az egész ür tele van még a trópikus nap
sugaxainál is tüzesebb napsugarakkalJ.. De az
ÜIi, aJbSO]iUt tiszta liévén, sötét marad.

A tiszta légkör tehát nem lehet vilá~ítÓ.

iIDbben a meggyőződésemben mindig kerültem
a túltiszta időt. Fotografálok tájakat többé
kevésbbé minden idó1>en: esőben, ködben, hó
ban; de mindig irtóztam a teljes napfény na~y

világosságátó!. Az átlátszó, tiszta Egkör fes
tőietlen csúnyaságát még növelik a túlzottan
'kemény árnyékok. Mi sem TÚtahb, mint ezek a
nehéz árnyékok, killönösen ha a gyakorlatlan
fényképező még olyan sárga szűrőt is tesz ~



lencséje elé, amely azután valóságos hoidvilá
gtOs felvételt eredményez a tájróll.

Már igen sokszor megírtam, de nem fára
dok el, hogy folyton ismételjem : mi sem elő

nyösebb la :fjény\képezőre nézve, mint 'a ködös,
párás idő. Természetesen csak művészi szem
pontból. HiteleEség szempontjábÓ'l, :m~genge

dem, a végső tisztaságot fogjuk keresni.
Néhány szót CL ködről, apáráról! - Álta

lános az a nézet, hogy a köd, a pára ,csak ell
homályosítja, elsötétíti, zavarossá teszi a ké
pet .. , Micsoda t,évedés! Épp eHenkezőleg, ha
bánni tud vele az em'ber, megvilágítja, ,át
tekinthetőbbé teszi, leegyszerűsíti a tájképet.

Megmlágítja. - Valóságos fényözön vilá
gít meg mindent. A pára mint fényszűrő ha:,
takarja a rút, kemény !feketeség~et, amelyek
neh~é teszik aklépet, ameliYek aZ\On'ban át
engednek minden világosságot.

Attekinthetőbbé tesz. - Tényrreg, a termé
szetesnek megfelelően adja vissza 13. légköri
távl'atot; a 'k!ÜC.önböző távlati síkok elválnak
egymástól; a levegő és világosság úsznak kö,
zöttük. Kifogásolták - é.s méltán, - (hogy a
fénykép nem adja vissza a perspektivát; a kö
zeli síkok úgyszólván belesillyednek a legtáNo
labbiak<ba; lninden lapos és élettelen .. ' Nos,
ez a hátrány már enyhe pára mellett is eltű

nik; minden sík a maga helyére kerüli, a táj

topográfiája helyreáll.
Tény, hogya légkör kevéEbbé szükséges

akkor, ha a perspektíva magá,bó1 a tárgy ter
mészetéből önként adódik. Igy peIdául városi

látképeknél, ,ápüIeteknél, utcáknál" sbb. a kép
mértani alakulata általában oJy határozott,
hogy a táVlat ön.onagától adódik. De egészen
más az eset szabálytalan, hatáJTozatlan, szeszé
lyes alakú tárgyaknál, mint pl. fáknál, bozót
nál , hegyeknél . .. Ezeknél átlM:szó légkö~'

mellett képünkön gyakran kibogozhatatlan
chaos-t kapunk, míg elleJl!ben a pára érthetővé

teszi a képünket.
Leegysoorű8ít. - Ez nyilvánvaló; ezt fe

lesleges lenne részletesebben fejtegetni. De
ahlit igenis, nyomatékosan hangsúlyozni kell,
az az egyszerűsítés szükséges volta. Nincs
hatásos !kép egyszerűsítés nélkül. Minél egy
szerűbb a kép, annál megkapóbb, annál meste
ribb. Tudom, hogy 'a felvétel helye, t. i. a gl~P

nek a megfele1ő nézőponton Ivaló elhelyezése
teljesítheti ezt a feladat:::t. Ugy mondják, hogy
elegendő a rfőtémára helyezni a hangsúlyt, fl

többi alárende!tté vá1ik lés elmosódik. Ez elmé
lebben kétségkÍ'V1ül helytálló, csakhogy - saj
nos - nagyon ritkán sikerül a gyaikorlaJtban
is szerencsésen alkalmazni. A háttér a legtöbb
esetben nagyon kellemetlenül lágy, elmosódott
é.s vattás lesz.

A ködnek további nagy előnye, hogy el
nyomja a színeket. Ez utóbbiak a fényképező

legnagyobb ellenségei. A sZiÍnek okozzák a lieg
tÖlbib csalódást. Ha élénk sz.ínű dolgaikat fény
képezünk, soha sem fog minket képünkön a
színeknek feketében való vi:szaadása kie'légí
teni. Nos, a pára, killönösen ha nap el'len foto-
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grafálunk, annyir1a elnyomja a színeiket, hogy
a táj szinte monochrommá válik. Ez a fény
ik/"3pelZő szempontjáJból egyenesen ideális és
ezért jönnek ki ily dolgok a képen megragadó

valósággal.
Meg ken jegyeznünk, hogy a rára nem

zárja ki a napEütést. Sőt a ketJtőnek együttmű

ködése eUenfényben adja a leghaJtásos8!bb ef
fektusokat. Ezek a körülmények általáJban
vf.'ve leginkáJblb reggel, 1-2 órával napfelkelte
után adódnak. Az ég már igen világos, de !Illj~g

ködréteg úszik a nap al,att. Ez a [egr3Jgyogóibb
hatások ideje. De gyakran csak rövidre sza
bott ideje. Egyrészt mert a :nap csak(hamar fel
szívja a té:riben úszó rpáJrákat, mlÍJSr~sm: mivel
gyakran úgyszólván pillanatok aJatt szerte
foszlik ez az áhJ'lTI, ez a 'Varázslat. Egy rövid
szél~oham mindent elsöpÖI'het és illem tehe
tünk egyebet, szedhetjük a sátománkaJt.

De ne essünk túlságosan lQ§tségbe a nagy
hatásoknak Ny gyots mw,andósága lllÍ3Jtt.

Ezeknek a keresése, a!kárcsak a r1tka vadI'a :való

való les, csak annál izgatóbb.
Léonard Misonne.

Válasz dr. Kunszt János
és Vydarény Iván uraknak

Szerkesztőségünk, abból az elvi felfogásból ~din

dulva, hogy a magyar amatörfényképezésnek nem a

pártoskodás, hanem az összefogás válhatik csak hasz

nára ,a maga részéről következetesen kerül mindent,

ami nem ezt az utóbbi célt 'Szolgálja. Viszont éppen a

pártatlanságunk teszi kötelességün\<ké. ltOgy készség

gel adjunk helyt minden mértékad~ magyar amatőr

felszóllalásának, tekintet néLkül arra, hogy az meg

egyezik vagy ellenkezik-e szerkesztőségünk felfogása._

val..
Ennek előrebocsátásával közöljük Seiden Gusztáv

amatőrtársunk alábbi sorait:

Előljáróban Ibocsánatot kell kérnem min
denkitől aki e sorokd olvassa, hiogy pontos
adatok felsorolásával untatom, de ebben a
furcsa módon folytatott vitában úgyIátszik

Szükfl3ges a ténye~ ~ntos ~,eszö~:zése, amint
az alább kö'vetkezok 19azo:I11l fogJak.

Dr. Kunszt János a "Fo~óműv&zeti HíreIk"
márciusi számának 46-ik oldalán, la második
hasáhon a következőket írja:

A második akadáJ;y az, hogy mindenki,
ki a'~evezési díjat megfizeti, akiállításolkra.
beküdheti képeit. Ez ellen nehéZ) védekezniJ

mert a MAOSz. és másegyesilletek tagjai, az
egyesüIeten kívüliek (sajnos) tízezrei képeiket
beküldhetik s biztos, hogy gyakran sikereket
is fognak elérni. A mi szempontUlllkbóll csaJk az
a !fontos, hogy MAOSz. kollekció gyanánt egy
F4áges, magasszínvonalú képanyag vehessen
r,észt a nemzetközi kiállításokon. ViÜlna persze
erre is segítség, mégpedig az, hogy megala
kulna a fényképezőegyesilletek nemzetközi szö-



vetsége s ennek tagegyesiiletei áltan. !rendezett
ne'mZetJközi kiáUítá.sokon csak a tagegyesüle
tek, illetve csak kollekciók vehetnének részt s
eyedül jelentkező l jénylCépezők el rvolnáfflak
zárva a részvétel elől."

Azt hiszem, nem kell bővebiben magyaráz
nom, Ihogy dr. Kunszt János, mint fe1Jjebb 01
VIaSható, sajnálatosnak tartja, hogy egyesüle
ten kívüliek tízerei képeiket kiállításokra be
küldhetik és szükségesnek látja ez ellen o[y
módon védekezni, ho.gy nemzetközi kiállításo
kon csupán sz.5vetségi koUekciók vehessenek
részt, minden Ikülön induló kizárásával.

MilVel jóma;gam is önállóan sZloktam kiálí
tásokon indulni és a művészi fejlődés S2'Jeffi

pontjá:bóIl !helyesnek tartom a legte1ljesebb sza:·
badveTsenyt és Illem bízom feltétel nélkül a szö
vetségi juryk ítéle1:iének csallhata:tian voltában:
szükségesnek náttam ezeket az elvi szemponto~

kat rövid cikkben Ikifejteni, már csak aZJért is,
mert 13. javasll3.t indulási jogától akarja meg
fosztani azokat aZl egyedilljáró kiálIítókat,
alkiknek a killföldön eLért eredményei minden
képen mag'YIar sikernek számítanak.

Erre a cikkre két válasz térkezett dr.
Kunszt János és VidalI'ény Ivá.'ntól, ugyanazon
lap júniusi számában.

Dr. Kunszt, a 119-ik oldal második hasáb
ján így felel:

"Nem jatvasolltam azt, hogy külföldi kiáll..
lításokon "p8<JJk" srovetségi lw[lekciók vehes
senek részt, \hanem azt írtam: "mindenki, ki a
nevezési díjat megfi2Jeti, a kiáUításokra be
küdheti képét."

A Ikét idézet öss~asonlítása után meg
kell állapítafIlom, hogy dr. Kunszt válaszában
pontosan,az e~enkezőj~t áll.ítj~ ::nnak, , amit
első cikkeben Javasolt res mlUtan Ilyen kenyell·
mes eljárássa]. túltette magát a vita elvi réSZlén,
jónak látja ellenem személyi támadást intézni,
hogy ezáltal elvi álláspontjáIl!3Jk hiányát clta-

karja. ed"" 1. 'zl'A személyesk o megJegyzeseAre l esem
tiltja felelni; ,a javaslatr<?l. p;dig ~. Kun~
mondja a legsúlyoS3Jbb kritIlkat, amikor azt IS
tagadja, Ihogy leírta.

Vydareny szerkesztő úr azon;osítja magá~

dr Kunszt válaszával és mint írja, "álláspontja
az' övéve tökéletesen :megegyezik". Erre az ál
lásfoglalára nem ólhajtok megjegyz~st tenni; :l

a tények beszélnek ,ön.lllagukért is. De naqYc~
l,ekötelezne Vydarény úr, ha megmagyarazna
nekem, hogyan használhattam :ugród.~iZlk~ak
a MAOSz-t, amikor komoly eredmrenyelffiet
mind killföldön értem el.

Vissza kell utasítanom azt az állítást is,
hogy én "önzsüriZl~si alaJPon" mint a magyar
fotográfia képviselője léptem fet A fol~óirat

tal, amelynek képanyagát ÖSBzeáUítottam, csu
pán a nrodern magyar ifotografusok, nem pedig
a magyar fotográfia nevében ieve1eztem é3
cikkünk is, melyet ma'gyarázatul írtunk hozzá,
"A modern magyar fotográfia iránya és céljai"
címet viselte. Sajnos, ez a cikk ellktésett és ar
rQ1 term.és~tesen nem ~etek, hogy a. lap

cikkírója azonosnak vette a modern fotográ
fiát a magyar fotográJfiárval.

Hiába apo.sztrófálják gúnyosan la "gondo
iat és művÉSzi szabadságra" való hivatkozást,
mert ugyanezen elvek védelmében mindig tilta
kezni fogok, ha újra felmerül ilyen javasliat,
amely 61 akarja zárni a feltörekvő fiataldk elől

az érvényesülés lehető.ségét.

Seiden Gusztálv.

Az ember néha
elgondolkozik

IV.

Furcsa az, hegy lll. közhasználatba néha
belekerülnek egyes szavak vagy kitfejezések És
ezeket a tömegek átveszik 'és használják, ané!
km, hogy figye~e:mmel lennének reá, vajjon
azolk helyesek-e vagy sem?

ilyen például a fotografálással kapcsdlat
ban használt "kontár" szó.

Régi fájdalma és panasza a szakfénykép~

szek tiszteletreméltó girdájának, - tehát a
Ezalbályszerű ipa:rűzl~si jogosítvánnyal biró fo
tografusoknak - ta "kontárkérdés".

Ho.gy folyóiratok, lképesmeTIékletek szer
kesztőségei egyes amatőrök fényképfelvéte[ei
nek kópiáit közll~s céljából" pénzért szokták
megvásárolni, valamint hogy egyes amatőrök

pénzért úgynevezett "amatőr-munkákat", elő
hívást, kopírozást, nagyítást, stb. e:vállalnak.
Egys:z;óval hogy !fotografikus munkákat pénz
beli eIlenszo1,gáltatásért, - az mindegy, hogy
oIcBón Vlagy drágán, mert itt elvről van szó, 
amatőrök is vÉgeznek.

Ez: a "kontárkérrdés". !És ezek az amat~

rök: a "Ikontár~'-ok.

Nem érzem magamat sem hivatottnak,
sem jegosultnak, \hogy a kl~rd§s e':vi részén,ek
boncolgatásáMa1 foglakoZ2Jam. Már csak azert
sem, mert ez eUenkeznék a "FOTO" program
jával. Mindössze magára a szóra, mint defi
nációra szeretnék néhány észrevételt tenni.

Mindenekelőtt is jöjjünk tisztába azzal,
hogy ezt a szót: ,~k(:>ntár", - a törvény. ne~
ismeri, nem használJa. A magyar nyelv ISme.1
IS, haszná1lja is, azonban egeszen más 12rtelem
ten.

"Kontár" az. aki valamit csinál, azonban
nem jól csinál, hanem rosszul. Tehát: amit egy
más ktözhasználatú idegen szóval úgy fejezünk
ki, hogy "fuser".

Csakhogy azok, akik a "kontár" szóval a
fotografálással kapcsolatos "kontárkérd' s"-'~en
élni szoktak, eg,észen mást akarnak vele kIfe-
jezni. . .

Azt, hogy valaki Jogosulatla;nul, vagy J?
gosítottság nélkJü,l !Végez munkat es rontJa
másnak a keresetét.

Két fogalom: "kontárság" és "jogosulat
lanság" más és más. Egymást egyálta~án nem
fedi. Sőt nem is érinti. Mert azt nem sZlÜksé-
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L.

A készülék külső képe.
Ha a készüJÉket ö~szeáIlítottuk, az izzó

lámpát a foglalatba csavarjuk és az egészet

A készülék összeállítása:

A szigetelőlapra rászereljük az ellenállást.
(60 wattos ellenállás vál1Joztatható lkivitclben
nem kapható, he],yette vegyünk egy porcelIán
hengerre tekercselt ellenállást, ezt egy kis
ügyességge!I magunk is változtatha1Jórvá tehet
j'Ük.)

A doboz egyik keskeny oldalára !felerősít

jük a lámpafoglalatot, a .kéteres zsinór:' egyik
végét hozákötjüík a l,ámpafogla~a~ egyIk pólu
sához a másik vl3gét az ellenalas valamelyik
végéhez. A zsinór szabadon maradt 'Yégeire fel
szereljük a villásdugót. A lám~af?glalat másik
pólusát ÖSS:ilekötjük az eJ.lenállas sZa!bMyozó
karjával. Az ellenállás szabályozó karjának
tengelyére rfel~rősítjrü~ a !Ío;gatógomhot ~
közvetlenül a forgatogomb ala egy mutatot
forrasztunk.

'A szigeteiőI,apot négy csavarral a doibozra
erősítjülk, úgy, hogy az ellenállás a dobozba
kerüljön.

A szabályozó karra szerelt mutató alá a
szigetelőlaplla fehér papírból egy könvet m
gasztunk, ez lesz a készüllék skálája.

Szükséges alkatrészek:
1 darab 2000-3000 ohmos vá:1toztatható

ellenállás, lehetőleg 60 watt tenhelésseh (R)
1 darrub forgatógomb.
1 darab 15, esetleg 25 wattos izzólámpa.

(L). 1 dar<IJb lámpafoglalat.
1 darab villásdugó.
1-2 méter )kéteres sodrott vmanyzsinór.
Kb. 30 cm. kötőhuzal ~s néhány külöll1-

böző nagyságú cSaJvar, azonkívül egy kis do
boz, ennek nagyobbik oldala szigetelőlap.

A készülék elvi kapcsolása:
R.

Az alábbiakban közlöm egy oly ~gyszerü

kis készülék leírását, melynek segítségJévcl
könnyűszerrel megállapítható a különböző fe
dettségű negativokhoz s2JÜJkséges megviJlágítási
idő.

A készülék működése a fotómetráIás el'V)én
alapszik.

Megvilágitásmérő

nagyitáshoz

-t.

ges érvekkel és példákk1al külön ibizonyítgat
nom, hogy valaki keliő jogosultság mellett is
lehet "fuser", éppen úgy, mint hogyha valaki
jogosítottság vagy akár minősítettség nélkül
is alkothat valami tökéletes művészi szépet.

Az kétségtelen, - és valószínűleg innen
származhatik a ",kontár" szó fé!lreértett és
helytelen használata, - m.ogy valamikor ré
gen, még a céhrendszer idejéIben "kontárok"
nak nevezték a céhek kötellékein kívriil álló ipa
rosokat is. Azonban a céhrendszer meg1szünése
után és jelerdeg is, általában a tanulatlaJn ipa
rosokat értik ez alatt. A szó tehát lValójáJban
nem a munkára való jogosulatIanságot, hanem
az ismeret Vlagy a képesség hiányát jelenti.

Vol,taképen ezt jelentette a céhrendszer
korában is.

A céhbe nem vettek fel olyant, aki "fuser"
volt, viszont aki a felvételét kérle rés képessé
geinek bizonyítására be is mutatta valami
"remekbe" készített munkáját és ezt a cá.l-t
ilyennek el ismerte, el is fogadta, - azt bevet
ték maguk közé akadálytalanul.

Az előfe1tétel tehát a tudás, a képesség
volt. A céhbe !Való felvétel, a céhtagság csak
az előbbinek a folyománya.

Akit nem vettek fel, azért nem vették fel,
mert az áltaI,a bemutatott "remek"-munka
nem ütötte meg a mértéket. Mert laZ illető
csak, kontár" a munkájáJban. Nem ért hozzá.
A munkája csak afé1e "kontár-munka".

A régi, céhen kívülálló ,,'kontár"-t és a mai
kiál'Iító.. márkás fotéamatőrt nem lehet egy ka
alp alá foglalni. Hisren tudjuk jól, hogya fotó
technika, fotóízlés, fotókultúra számos töké
letesítése, vívmánya, léppen az amatőröknek

köszönheti a Jétét.

Különösen a kezdő, de még a haladottabb
amatőröknél is gyakran előfordul, hogy nagyí
tás alkalmával nem tudják, mennyi ideig vilá
gítsák meg a pozitív papírt. Apróbacsík alkal
mazásánál is megtö'rténik, hogy egy-két nagyí
tás nem sikerü'l, a szükségesnl~l rövidebb 'Vagy
hosszabb ideig tartott a megvilágítás.

Az anyagi veszteségtől eltekintve, bosz
szankodik is az ember és több o:yan fotografus

.amatőrt ismerek, kik azért nein nagyítják kis,
3X4 cm-es felvételeiket, mert az el::ő próbál,
kozásaik nem sikerültek, vagy pedig kárvallott
amatőrtársaiktól azt hallották, hogy a nagyí
tás nehéz mesters·ég. EZek, tekintve, hogy
3X4-es képek nem nagyon lélvezhetők, vagy
abbanhagják a fényképezést, !Vagy pedig a na
gyítást,a fényképezésnek a legszebb és leg;élve
zetesebb ágát etvégeztetik valamelyik szak
üzlettel.
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Aschner Potty: Liliorr



Szbllösy Kálmán' Aratás



Thirring Gusztáv;
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kipróbáJljuk. .A vHIásdugót a hálózati vezetl~k

va}ameJlYik Konnektorába illesztjük és azeNen
állás forgatJÓ<giombjá,.t lassan forgatjuk. Ekkor
a 'lámpa Ildgyú!lad, majd a ·belforgatás mérté
kének meg1felelően énénk,ebb f'énnyel fog égni.
Ezután az eglZsz készüléket a nagyítónk alap
deszkájának rvlalamelyik oldalára szereljiÜk,
úgy, hogy a lámpa megvi'Jágítsa az alapdesz...
kára kivetített képet.

Ezután a készüléket kaJliibráljuk.
A negativ keretbe egy normális fedettségű

negativot helye2lünk s azt kivetítjük egy fehér
lapra, élesre áHítjuk, majd a megvilágításmérő

szaJbályozó kiarját lassan beforgatjUik, miköz
ben a megvi'lágításmérő .lámpája előbb hallvá
nyan, majd mindi.g erősebb Íj§nnyel fog égni.
Ezalatt figyeljük a kivetített k3pet. Minél erő

sebb 1;énnyel\ ég a megvilágításmér,ő Jámpája,
akiivetített k3p annál inlk~bb fog halványodni,
mát csak a körvonalait Uátj,uk, majd egyszer
csak ez is eltűnik. Ebben a píl'lanatban a sza
bályozást megszüntetjük s a sZaJbályozó karra
szerelt mutató helyzetét az 'allatta lévő febér

. köriven megjelölj~.
Ezután a nagyítást szabályszerűen ellvé

gezzük, a képet erőhívjuk, s ha a kép jó, akkol'
a megvilágítási időt oa lfehér kJöil'íveIlJ ifelV'ett
jel fölé írjuk.

Egy adatunk már megvan.
Ha most különböző fedettségű negatí'viOt

kat helyezünk la negativ keretbe, s az előbb le
írt elljáTást minden negatJivnál elvr§gezLük,
megvilágításmérőnk kal1brálása készen van.

'Ezután bármilyen negativ kerül nagyí
tásJra, a IS2lükséges megvilágítási idő könnyen
és gyorsan megállapítható, csak a megvil~gí

tásmérő lámpájárrak fényét addig er,ősítjü:k,

míg a kirvetített kép épen előtűnik. A szabá
lyozó }{Jarm szere1t mutató a kiérdéses negativ
hoz szükséges megvHágítási időt mutatja.

A már egyszer felvett jelek, i'lletve adatok
mindenkor, bármilyen rendszerű (fixfólmsú
hoz nem) n~gyítóhoz érvényesek, csak arra
ügyeljünk, hogy ha a megvilágításmérő ka:liib
rálását 15 wattos iZZiólámpáva,l végeztük, min
dig hasonJIó értélkű lámpát használ,junk.

Horváth Ferenc

Apró fogások
A fiényképezés mai technikai állása mel~ett

minden amatőrnek, - aki a fénylképezés kezdeti
nehézs.égein túl jutott, - ~egfőblb törekvése az,
hogy képeit nagyobib for~ab~n ~dhassa el?,. De
nemcs'ak a nagy forma osztonzl az amatort a
nagyításra, hanem eszt,~tikai okok i~ és pedi~'

a nagyításlllak az a~ ~,?nre, ho~Y' .m?cli;Jt nYUJt
a kJépszerkezet korrigálasara, kepluvagassal.

Ha végig'lapozzuk a fotó~rj,egYiZékek:t, azt
tapasztaljuk, hogy olyan nagrlto, ,-;- a~m 6X9
cm-től lefelé univerzálisan hasmalihato lenne.
12X lineáris nagyítá.s mellett, - nincsen pia'-

con. Szinte érthetetlen, hogy <li gyárosok ebben
a kérdé.sben mennyire nem ~rtik meg az amatőr

igényeket. Viszont, Iha azt vesszük figyelembe,
hogy az egyetlen univerzálisnak mondható na
gyítót magyar Qég készítette, úgy arra~kell gon
do1nunk, hogy talán a killlfiöJdi amatQi: nem tu
lajdonít iolyan fontosságot a nagyítás,gak, mint
a magyar amatőr, s így a kereslet Ihianya a fő·

oka a megoldaUan .nagyító kérdésének.
Amint azt a Ikorábbi l<lipungban~·. jeleztük,

több hozzánk intézett kérésre Iközt!üpk olyan
néllgyJtP k'~J:lzü~~et, 'ame~yet ol~són :iE}KSl:ehet ké
sZJítebni és melynek 'Jl?inden egyes rés~öbib éves
~arla~ztala~u,uán zütőll~tt le ~ így kez ,se gyors
es kezhezá1lo. ,~. l '

A nagyítóval max. 6X9 ,cm neg~vhól (il
letve 9X12 nagatívból 6X9 közlép ki,vágá.ssal)
okészíthetünk a legkisebb n.egatív méreHg linea
risan llX nagyítást, a nagyítás iképméretének
maximuma pedig 4OX50.

A nagyító kondenzátoros típus, .1~5 mm át
mérőjű kondenzátorml, tul~jdonksp'en nagyító
to:ldat amely fényházból ,és tologató szerkezet
ből áli. A vetítést a nagyító toJdatra szerelhető
kimustrált 6X9 géppel V'égezzük. llyen gépet
az, akinek nincsen, ma már oJiCSón beszere2fuet.
A gép választásánál csak az a fontos, hogy
anaszUgmát legyen oa lencséje, és a távolság'
beáHítás Ü'ldélJksavarral tJörrbénjen.

A fÉnyház B',~B', és C,--C, metszete mu
tatja a mellőző labirintust, mely megakadá
lyozza a fény kiszóródását. A labirintus középső

válaszfaJlán cea 20cm hossw· rézcsövön lVi~szük

be 'a fényforráshoz a vezetÉlket. Ez a I'ézcső ki-be
tolható a fiényforrás fócus!b:a á:Jítása miatt, s
helyzetét oldalcsavarraJ. ellátott hüvely állan
dósítja. A fényházon a rajz szerint kis ajtócs
Ikát készítünk kettős IÜtközéssel, ihogy fény ne
jöhessen ki az illeszkedéseknél. Az" ajtócskát
célszerű az eg,ész házszélességben elkészíteni,
hogy a beLső részekIhez kényeI,mesen hozzá,f~r
j,ünk (Kondenzátor' tisztítás, 1ámpatest cserell8s,
stb.)

A lámpaház alsó kiképz1ését az A-A és
B-B metszet mutatja. Fö~üllrőllefe1éegy 14X
14 cm méretű lOOrnyilással elliátotf keretet lá
tunk. Ehbe s2ereljük be a kondenzátort ponto
san úgy, hogy ezzel együtt lehessen kiemelni.
Igy tehát a rajzon 11.6 cm-e1 jelölt környi1ás
esetenként változik.

A fényház alatt Játjuk azt a fiókrendszert,
amely a 9X12 negatívot, - vagy hasonló nagy
ságú üveglap közé fogott kisebb negatívot, 
befogadó fiókszerű keretet tartja. Ezt a fiók
szerűen kihúzható keretet ,a két metszeten csak
a j,Olbb szernléltet,és kedvéért mutatom egészen
feketén. A kerettaI'uó szerkezetet úgy kell el
helyezni a fényházon, hogy ne magunkf~~é ibúz
zulk ki a lfiókot, hanem oldalt a baJJkezunkkel,
így nem kell kihúzás esetén visszalépni a nagyí
tótól és iba baJlkézzel húzzuk ki a ke!etet, úgy
a joibb kezünkkel ig,a:Zí~hatju~ el ~ n~gatíV'ot a.
keretben..- ami ki2tsegtelenul elonyosebb. Ha
figyelmesen megnézzük a negaJtívtartó keret el
helyezését, láthatjuk, hogy kivetítés esetén a
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nagyított kép rövidebb oldala lesz merőleO'es a
nagyítót tartó falra, (egyszerűbben mo~dva,
que~ben fogjuk [átni a kivetített !képeket). Ez
első píUana'fuan kicsit szokatlan, minthogy a
képek nagyobb száza~~ka inkább az áJ,ló, mint
a fekvő forma, de ezzel az elh~yezéssel el tud
juk érni, hogy a gépnek nem kel:l nagyon kilógni
a faltJóll. Ez laz indokolás elég teor'etikusan hang
zik, merlt a iképek magassági 'és szél~sstégi mé
rete 3tözött (40X50-nél) 10 cm 'a külöm!bség, ez
azonban a Igép falsiktól való összes kiQógá.'Sá
nak 25 %-a (így már kedvezőbiben hangzÍlk az
indok!). Megjegy.rem azonban, hogy ez a quer
helyzet csak a szélső ér1:lékeknél án elő (6X9
lemez és 40X50 nagyítás) s így tényJleg érde
mes rövidebb Ikisugárzással építeni a nagyítót.

A f.élIlyhá;~at a tolósze~kezette:l 12X12 cm
méretű ~ a D-D metszetből ~átható I alakú
konzol köti öSEze. A konzolnak a fals~k felé eső
T szárán, kétoldalt 12-12 cm hosszú. és 8/8
mm kelI'esztmetszetű rézrud VlalIl szerelve, mé
lyen süHyesztett cE'avarokkal. Ez a rézrud pon
tOSalIl il!leszkedik és csúsztatható a 10/10 mm
Iciil.ső Jlljéretű és 1 mm falvastagságú U alaku
rézsínbe, amely apró csavarokkal sűrűn [el van
erősÍJbve a D-D metszeten látható 2 ~,éc k\ö.
iktatásával a 16X120 cm méretű desZkalapra.

Sajnos, helyszűke miatt a 120 cm hosszú
csúsztató szerkezetet iOlda!lnézetben csak Wbb
szöri meg:töréssel áJbrázolhattam, azonJban nem
nehéz elképzelni összetiüggést. A csúsztatólav
felső 113szé:n ú. n. sátorcsiga van felszerelive.
ezen át 'Van vetve az egyik végén a ikonzolJhoz
erősített, a másik végán, - huza!lfeszítő íközbe
iktatásával - az elO.ensúlyhoz erősített sodrott
aoél!kötél. A csúsztatólap alsó vég}én a D'-D'
metszet szerint bicikli hátsó fogaskerék van fel...
szerelve egy tengelyre, forgató gombbal. A
fogaskeréken át van vetve bicik1i !húzólánc,
alnu~lynek egyik vége a konzol alsó resz.3hez, a
másik vége az ellensúly alsói rÉszéhez van sze
rellve.

A fo~askerékkel közös tengelyre szerelt
forgatógOOlb ,balra fordításával fe1felé, jobbra
cfordításával lefel~ csús7Ji!k a nagyító.

.A:t. esetben, ha gondosan állítottuk össze a
csúsztató szerkezetet, a réz vezetősín és r.ézJníd
felerősítÉ~re szolgáló csavarfejek nem állanak
ki, úgy a nagyítót, - ezzel a láncfogaskerék
meghajtással - Ikét újjal !fel- és ~ehú7fuatjuk.

az símán 138 egyenletesen fog járni.
A fogaskerék felerősítés'ét mutatja a D'

D' metszet. Ezt az ábrát szándékosan nem :mé·
reteztem meg, mert amikor a Te1clry-téren be
szereztem a fogaskereket, azt taJpasztaltarm,
hogy két egyforma kerék még v-életlenül, sem
akad Az ábrával inkáJbb csak elvileg akartam
mutatni hogy a fogaskereket hogyan szereJl.
hetjük fellkét fél faiOrsó :közbeiktatásával a ten
gelyre. Az orsót és gombot fa~er~ályosnál
minimális összegért meg :liEfuet cslnalm.

M. ellensú[y méretét ,il~gegyszerŰ!b~ rú~

meghatározni, hogy a na~.~o~. k?~1al ~ fg~p'
pel mérlegen lemérjük klkoibözzük es kiontJUk
iJaomból. A formára fcl IEfuet használni papÍ":
dobozt (cigarettahűvely-doboZl), ebbe meg kl-
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öntés előtt becsavarju'k a sodronykötél és lánc
tartó 'horgokat. Majd a dobozt homokba ágyaz
zuk, hogy a sülyos ólom szlét ne nyomja. Kihül€t;
után leszedjülk a dobozt s a körü1öntött horgo
kat még erőszakkal sem tudjuk kitépni az elJen
swybó1. .Az acélsodrony és az ellensúly közé
huzalfeszítőt ajánlatos bei,ktatni, hogy a köté
sek s1Jb. kihuzódásából előál1ó l~zulás után ki
feszíthessük a szerkezetet. Célszeru toválbbá a
lá.hnpatest körül a vetíroház \belső részeit asz
beszt papirossal bélelni, úgy a faház nem fog
túlságosan felmelegedni s megakadályoZhatjuk
anna-k elrepedését.

AZJ A-A metszeten látható, hogy a nega
tiiVot t>artó keret az egész keresZltmetszeten át
menően van megrajWlva, rés annak túlcsúszását
a gombnál lévő ütköző akadályozza meg'.

Ezt a IkompJlikált8Jbb meglO~dást azért vá
lasztottam, mert nagyító töldatunikat diapozitív
cvetitésre is fel fogjuk használni. Ha nagyító
toldatlffi'k.at vetítésre is :fel akarjuk használni.
úgy a :fjényházat és a konzdlt n~ építsük ?ssze,
hanem szárnyas csavarokkal fogJUk egymáShoz'
úgy a falraerősített szeI1kezet'ről gyorsan le·
szerelhetjük. A diapositívek részére 2 drb. 14.5
cm X 13 cm méretű és 8 mm vastag :keretet
készíttetünk s vetítés esetén a diapositíveket
úgy cseréljük, hogy e~ik keretE;t a má;s~ka;
egyszeruen áttoljuk egyik oldalról a masilkra.
KészüWkünkkel a fenti Qeírás szerint 6X6 nagy-
ságú diapositiveket,lehet ,:etíteni. ,

Azok a haUgatoink. akik 9X12 cm negatl
vekikel teljes 1Íe.'lÜleten kívánnalk nagyítani, ké
szüléküket a le"klözőlt rajz szerint elkészíthetik.
Egyetllen méreten kell csak változtatni. A fén~:
házon, -amelyet 14/14 cm Ihelyett 17/17 cm belso
átmérővei!I 'kell elk€szíteni. A negatív fiókikeretet
tartó részen pedig a 6X9 nyílást 9X12 kell
kivágni. A vetitlést 9X12 géppel k~111 végezni s
ez esetben 8X8 cm dia:posítiJvot is ki [ehet ve-
títeni. . , .:.nl'

A nagyító kés7Mléket 4 drb. u. ,n. é:W vanr-
csavarral erősítjük fel a tfalra faorsok (spu~.m)

közbeÍl1~tatásával. , ,
. Bővebben a szükséges, :r€szletk~rdesekre
szerkesztőségünk útján ikésZEtegesen válaszolok.

Schuszter Fe'I'fmC.

Előadás

1936. július 2-án, este 7 órakor az Amati?!'
Moz.gófényképezök Egyesüley:e, Budapest, ,Ra;
,kóczi-út 19. SZl. alatti helyi.segeben nagys~~

és nívÓ8 meghíivott közönStég előtt ,tartott e}o:
adásban ismertette Polster Mfred, a Vacl

Kodak-gyár mérnöke az 'EastInan Kodak r0

chesteri gyárának új Jtalá:lmánY~~...a. Pola-
.szűrőt. Ez a szűrő, amelyet a, killfold! ~zak
sajtó o1ö"an egyhangú elismeressel ibí'rált, a
mod~m felvételi teclhnib elengedhetetlen se-.
g'ítötáJrsa lesz. A fizikaJ. 0IJ:ti~, egyik súly~
alaptételén ,épül fel és l8~t VlS.zl a! a. gyakorla!l
él~tbe, a mindennapos renykepezesbe. Az e'lo-
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adó ismertette a Pola-szűrő e'Iméletét, levezette
a poláros ilény keletkezését és megmagya'rázta
a szűrőt alkotó kristályok kémiai és opti1kai
tulajdonságát és részletesen foglalkowtt a
PiŰlal..szfuő gyakorJlati fontosságával.

A Pola-szűrőnek két fontos tclajdonsága
van:

1. Poláros (sarkított) fényt állít elő,

2. a poláTos fény adagolását sZaJbályozza.
A Pola-szűrős felvételeket 'két csoportra

oszthatjuk. Az első csoportba azok tartoznak,
aho1 a Po~a-S2JÜrő -csa'k a lencse előtt 'Van. Ezek
az összes ki1lső felvételek. Ilyen pl.: külső fel
vétel sok világos égboltttal. A Pola'-sZlüiI'ővel az
égbdIt világosságát 'cf/ök,kenthetjük vagy 00
velihetjük, anélkül, hogy az előtér-színhatáso

kat tor.zíta;nók. A Pola-szürő úgy viselkedik
itt, mint piros színszűrő, a \kettő kombináD.ása
(Rola-szűrő plus piros színszűrő) éjszakai fel,...
v,ételi hatáso~at ad, ,ami eddig csak az imra-
vörösre é1'zékenyített anyagokkal 'Volt lehetsé
ges. Külső égbolt felvételnél a Pola-szűrőveJ,

akkor érünk el legjobb hatást, ha a napsuga
rak oldalról esnek. VíMelvételeknl31 a 32 alatt
tartott kameI1a az összes tülkrorod€st megsZlÜn
teti és részleteket ad. Kirakatok fényképezés~

nagyon nagy nehéZSjégeklbe ütközött; a kiraka
tok (csiswlt üveg felületek) előtt lévő dolgok
virtuális képe nagyon zavarja az üveg mögött
J\8VŐ tárgyak fényképezési lehetöségét. PaJa
szűJ1ővel az a 2Javaró \hatás teljesen megszűnik

és a kirakatok belső részét tökéletesen lehet
fényképezni. Mintázott 'anyagok, pl. linóleum,
fa, [akkowtt tárgyak, fényes szÖvetanya:golk,
bőrök fényképezése P.ola-szűrős kamerával tö
k,életes eredményt mutat.

A felvételek második csoportjáb8J tartoznak
a műtermi és technikai felvételek. Ha oa fény
forrás élé is Pola-szÜTőt tes2JÜnlk, úgy a belső

felvételeknél poláros fénnyel vUágítjuk meg a
szellllélyeket; illetve tárgyakat. A poláros fény
csak fényes felületekről verődik vissza mint
poJIár.OS fény, a fénytelen felü1eteken átalakult
soort. (diffusiv) fénnyé. A lencsére tett Pola
szürővel a kétféle 1lény mennyisége .közötti vi
szonyt tetszés szerint szabályozzuk; rparaUel ál
lásban a felvételi tárgy még fényesebb, csilao
gább lesz, a színhatások csOkkennek, kereszte
zett Pola-szürős állásnál aIi összes reflex-'fény
eltűnik, a szórt fény hatása érvényesül, a con
trast-hatás és színihatás megerősödik.

OJajfestmén.yek, elmosódott ceruzara~ok,

ujságreprodukciók felvételénél Pola-sZÜIővel a
fehér reflex-fényt levesszük, la contrast hatás
tetemesen nő, úgy, hogy nyomdatechnikailag
teljesen 'használhatóvá válik. POlItrait fellVíételek'
nél is egészen különÖS hatásokat érhetünik el.
Számtalan esetben használhatjuk még' a PiŰla
szüröt, a felvevőgazidag fantáziája az alap
fe!l.'vétel,eket tetszés szerint kombinálhatja.
Triikk-filmek megviIágítására is igen I3D.kalmas,
valamint tudományos méréseknfél használt "grau
filterek" készítésére, exponáló berendezések
megvilágításánaJk szabályozására. !Az előadó

tartalmas előadása után \bemutatott néhány JÓIl\.
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sikerült diapositivet, ugyanazon tárgyról készí
tett SZÜTŐ nélküli és szürős felvételt, majd 16
mm-es filmen késZ/üllt felvételeket, ahol nagy
szerűen láthattuk a Pola-szÜTő növekvő ihatását
a parallel állástól a keresztezett áJllásig.

Ugy az előadás, mint a bemutatott filmek
és diapositívek 13ényesen meggyőzték a hallga
tóságot ~rról, hogy a Kodak újabb taláD.mánya
korszailrot a'1kotó a fényképez€sben ~ minden
bizonnyal úgy a szakemberek, mint amatőrök

rövid időn belül saját tapas2Jtallataik alapján
is azon a lV'éleményen lesznek, hogy a Pola-szürő

elengedhetetetlen fontos eszköz a fényképezés
ben. (Szerk.)

A chróm-betegség

A chrómsa'V már önmagában véve is mér
ges tulajdonságokkal bír és azokon a test
részeken, amelyeket ér, gyulladásokat swkott
okozni. Ugyanezek a hatásai !meg vannak il

chromát-oldatnak is.

A chróm beteg~égre való hajlamosság telje
sen egyéni. Egyesek könnyen, mások el[en
ben, - azonos körülmények kö.zött, - egyál
talán nem is kapják meg.

Leginkább jelentkezik a megbetegedési tü
net az ujjakon, főleg olyan 'Személ~nél, akik
nek ujjai sűrűen jutnak érintkezésbe cllromát
oldattal. A baj kifejlődésére a meleg víz szem
beszökő befolyással van. MegáJ.lllapították, hogy
a gyengébb, de !meleg chromát-oldat hatása
nagyobb, mint a hideg, habár erősebbé.

'A Ibetegség a legerősebben és a legelső sor
ban a lmÍ!rígybetegség (scrophulosis) álJta;1 meg- .
támadott testrészeken jelentkezik. De meg'be
tegedhetnek más ,teljesen egészséges te3tréswk
is, ha chromát-oldattal jönnek érintkez.ésbe.
Lehorzsolt bőrön viszketésrt, fájdalmat, lázat
okoznak.

A chromát--oldat tartós hatásának kitett
testrészeken bőrbetegség is fel swkott lépni,
- jelesül a kezeken és csuklókon. Éppen 'így
gyakran daganatok és Ifekélyek is keletkezhet
nek, amelyek nehezen oszlatJhatók el.

A cliromát por 'belégzése szintén káros ha
tású, és nyakhártyáJk gyu[hadásában jelentJke
zik és makJacs hurutokat oko2Jhat.

A fényképészeti ü,zemekben iaJ kezeken és
ujja;kon gyakr8Jll mutatkozó gyulladások szak
szerű gyógykezeléssel !könnyen gyógyítlhatók.
A legegyszerubb preventiv védekeZiés azonban
a gummí-ujjak ~a~álata.



Egyesületi hírek

A Photo Club hirei

A Photo Club életében utolsó jelentésünk
óta semmi olYIllJl nevezete.s esemény nem adta.
elő magát, amelyet érdemes lenne megemlíte
nünk. Ez a hónap a szabadságok ideje, amilkor
a tagok- .legnagyo'l::b részt nincsenek is ittihon.
Ki itt, ki ott, élvezi az üdülés örömét.

A tagságok kettéválasztása és ezzel kap
csolat!ban a tagdijak ujból való megáJ[apítása,
- amelyről utolsó szárrnunkban már heszá
moltunk, - az élet:Jbe~épés felé közeledik. A
közgyillés el1l1e vonatkozó határozatainak kor
mányihJatósáJgi jóváJhagyása iránt :a ,keIJiŐ lépé
sek már megtörténtek és így minden kilátás
meg van rá, hogy a 'közgyülési hatáLrozat mi
előbb joger-össé tés vég.rehajthatóvá vál[k

A Photo Club vezetőségét máris élénken
foglallkoztatják a Szent István napi tüzijáték
látványosságáNal kapcsolato.s előkészül.etek, -
előrelátható lévrán, hogy ezen az estén, a Club
tag()llmak, családtagjaiknak és ismer'ÖSeiknek és
általában a Cluh barátainak ismét nagy tömege
fogja felkeresni 'a Club terraszait, ahonnan·-1
tüzijáték "páholyból" élvezhető. Hideg ételekröl
és italokról, frissitőkről gondoskodás tört:'nik
és a vezetőség ebből laZ alkalomból, - mint az
eddigi évek.ben, úgy ez idén is minden val6szí·
nűség szerint imég valmi külön kedves megle
petést is tartogat a Club ven~gei számára.

Képeinkhez.
1. Dulovit8 Jenő: Csendélet. Jellemző példa, hogy

egyszerü eszközökkel, helyes térbeállítással, ízléssel és
technikai felkészliltséggel mily pompásat lehet alkotni.
A tökéletes anyagszerüség a müvész páratlan foto
technikájának bizonysága. Technikai adatok sajnos,
nem állanak rendelkezésünkre.

2. Vada8 Emő: Meleg van. Páratlan finomságú
állatportré, a lehető legalkalmasabb helyzetben, pilla
natban, a kellő mélységélességgel felvéve. A helyes
térbeállítás és megvilágitás a kép tökéletességének ki.
egészitője. Technikai adatok sajnos, nem állanak ren.
delkezéBUnkre.

S. Palovichi Sári: Virágok között. Kedves nyári fel.
vétel, helyes beállltáBsaJ, kellő mélységgel, azonban nem
minden l:>eAllltottsá.g nélkül.

4. zamkó Tibor: HuUAmokon. Pompásan érzékel
teti a hüs hullámokon eltöltött kellemes nyári szabad.
ság gondtalan eltöltött pillanatait. Vonalvezetése jO,
a feayeknek a vizen való visszaverödése a legjObb he
lyen, a hullámok lágy törése a kellő zárgyorsasá.gról
tesz bizonyságot. Felvéve: MeJ1tor-Compur-Reflex
6.5x9 cm Tessár f. 4.5 rekeszelés f 1.9, Perutz Persenso
lemez, lX sztiro, 1/50 mp. júliusban d. u. 5 órakor. Hivó:
Metolborax.

5. SChuster Ferenc: segítség. Nyár van. Két gyer
mek gondtalan játékban van elmerülve. A kusZált zsi
illeget a "nö" bogozza ki, ml.g kis pajtáaa fi~yelemmcl

hézi. Bájos kép, és - tökéletes fotó. Felvéve Rollelflex,
Tessar f 1:4.5, szükítés 1:11 1/50 mp. Metol hIvó.

6. Aschner Patty: Liliom. Jellemkép. A ligeti jassz
mindent kifejező portréja. Felvéve Rolleiflex. Tessat f

1:4.5, szükités f 1:9, 1/50 mp. Metol hívó.
zóllősy Kálmán: Aratás. A kiváló fotomüvész

pompás képe a déli nap hevében végzett nehéz, de öröm·
mel végzett munkának nagyszerü ábrázolása. Hangu.
latos, kifejező és ragyogó. Felvéve Superikonta 6 X l)

cm. Tessar f 1 :2.8, szükités f 1 :6.3 1/100 mp., Pán
film., finom szemcse hivó.

8. Tbíl'ring Gusztáv: "Backhand". Nehéz témának
sikeres mego·~dása. A sPort hevében feszülő izmok,
helyes testtartás jellemzik az alkalmas pillanatban le
rögzített képet. Rolleiflex felv. f 1:5, 1/250 mp. Metol
hidrocbinon hivó.

Kósa J z f.

Fotoipar köréből
A. Mimo A. G. uj bromezüst papírja a Luxorbrom,

magas érzékenységü brómpal?ír kiváló plasztikával.
utólérhetetlen ,brillanciával és kiváló finom felülettel.
Négy fokozatban kapható: lágy, normál, kemény és
különlegesen kemény. Felületben: fehér-fényes; fehér.
royal' chamois.royal; elefáncsont frescó - mélymatt,
szemcsés. - Uj kiváló felülettel készül a rbon
Braun gázfénypapír, fresco.elefántcsont fehér, mély
matt, szemcsés felillettel.

A Bergmann & Co. Wernigerode (Harz) gyár
filmjei 26° Seheiner érzékenységgel, több rétegü öntés.
sel, magas szinérzékenységlgel kerültek a piacra.
PanchromatLkus filmjei "Becopan" név alatt - foto.
panchromatikus - minden méretben kapható. Jellemző

tulajdonságuk általában; a tisztaság és az átlagon
felüli tág megvilágitási lehetöség és fínQ1ll szemcséZet.
A Bergman féle tárca filmek 5.10 m. vagy több méter
hosszban is kaphatók. - Lemezek és papirok kikisér.
letezés alatt, azokról lbövebbet a jövő számban köz.
lünk.

Loonard MlsoJUle szabadalmazott lágyrajzú elő.

tétje a "Flou- et" úgy a felvételnél, mint a nagyítás.
nál alkalmazható. Nemcsak pótolja, de fellilmúlja a
legjobb lágyrajzú lencséket is. További előnye, hogy a
lágyitás mérve tetszés szerint szabályozható.

Címváltozás: Singer Sándor foto- és rádió cikkel{
gyári raktára Budapest, IV., Irányi u. 21-23. sz. ah\
költözött, hol kizárólag nagybani eladással foglalko~ik.

Uj telefonszáma: 18-54-18.

Szerkesztői üzenetek
P. Pál V zprém. Elismerő szavai végtelenill jól

estek. örömmel látjuk, hogy sikerült megtalálnunk az
utat olvasóink szivéhez.

K. Tamás, Budapest. A diapozitivek szinezésére,
- ami a képek hatását a vetítés alkalmával szerfelett
növeli és magát az előadást is éléIlIkebbé, változato
sabbá teszi - igen alkalmasnak találjuk a következo
oldatot: A) Rézgálic 1:10, - B) Citromsavas káli
1 :10 és C) Vörös vérlúgsó 1 :10. Használathoz veszünk
A~b61 1l5, B_ből 120 és C·ből 10 részt. Az. abban való
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Áztatás időtartamlilioz képest a csokoádébarnátOI
a cinóbervörösig elérhetünk minden árnyalatot.
A diapozitlvről a szlnezés előtt tanácsos a neté.ni fá.
tyolozást a következő oldattal elté.volitaDi: 100 rész flxir_
nátron 1:10 és ehhez 5-10 rész vörös vérlúgSó 1:10.

,,Pályázó". Magunk is gondolunk reá. De egye
lőre még várnunk kell vele. Mindenesetre program
munkba iktatjuk. és mihelyt a viszonyok lehetővé te
szik, előé.llunk vele.

,,Kntpszer". Köszönjük a felvetett jó ötletet. F(}g·
lalkozunk vele.

T. Béla, KóbAny8.. Kérdésére - természeténél fogv&.
- majd külön levélben válaszolunk. Erre azonban
némi türelmet kell kérnünk, m.ert szakértő munkatár
sunk jelenleg a Balatonon üdül.

B. Endre, Szeged. Mint láthatja: kérdésére és ag
godalmaira orvos-munkaté.rsunk ebben a számunkban
külön kis cikkben ismertette a "Chrom-ibetegség"-et.
Az ön esetében nem valószinü, hogy erről legyen szó.
Mindenesetre kérje ki orvosa tanácsát.

K. Nándorné, Kispest. A Photo-Club által rende
zendő fotografikus szaktanfolyam kérdésével a Club
választmáJlya - tudomásunk szerint '- ez ősz folya
má.n fog foglalkozni. A nyár nem alkalmas időpont

ilyenre. Lapunkban majd' referálunk erről. Valósz:nü,
hogy az előadásoknak ugyanolyanok lesznek a keretei
és a programmja, mint az eddigieké.

Kiállítások.
Deutsche Photographische AussteUung, Frankfurt am
Maln.

1936. szept. 26-okt. ll. Beküldésl határlc!ő: 193ö.
aug. 15. Részvételi dij: 1 Dollár.

Fl1th Detroit SaloM of Plctorlal Photography and ln
dustrlal Photography at the Detroit Institute of ArtR.

Tweede Internationale "Focus" Fotosalon, Amsterdam

1936. évi szeptember hó 12-27-ig. BekIildési ha'
té.rldő: 1'936. évi augusztus hó 10. Részvételi dij:
2.50 hollandi Forint. Bekü'dhető legfeljebb 5 kép,
a következő eimre: "Fo~us" A. G. Abteilung Fo
tosalon, Bloemendaal, Niederlande.

The Flfth South Alrican International Salon Of Photo

graphy To Be Exhlbited At The British Empire Ex

hlbition And The City Hall, Johannesburg.

1936. évi október havában. Beklrd~si határidő:

1936. évi augusztus hó 14. Részváte:i dij: 1 Dollár.

Beküldhetö legteljebb 4: kép, a következő eimre:

The Hon. Sec.retary, Johannesburg Photographic

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

Royal Photog'!'aphy "tern. Salon London.
1936 szept. 12 - okt. 10. Beküldési határidö: 193ó
aug. 14.

IV. Intern. Salon ZBgreb.
1936. évi október hóban. Beküldési határidő: 1936
aug 14.

Intern. Foto-S81on Suoml (FlnDonwAg).
1936 okt. - ROV. hóban. BekUldéBi hat"riclö: li3ö
szept.- 30.

74

m. Intern. Photo-Salon Ottawa (Kanada)

1936 okt. 23- nov. 15. Beküldési határidő; 193ö
szept. 12.

London Salon of Photography .

1936 szept. 12 - okt. 10. Beküldési határidő: 1936
szept. 2.

Nemzetközi fényképkiállitás, Budapest (Maosz.)
1936 okt. 24 - nov. 9. Beküldési hatáa'idő: 1936
szept. 15.

Jubiláris orsz. mfivészi fényképkiállitás Sopron. (1906
-1986.)

1936. szept. 6-20. Beküldési határidő: 11936 aug.
15. Beküldhető legfeljebb 4 kép. Nevezési díj sze
mélyenkint 3 P. M;a(}Sz tagoknak 2 P, mely ösz..
szeg Horváth Mihály pénztáros (Jéhn-gyógyszer
té.r) Sopron eimre küldendők be.

Kodachrome film.
1936 július Un az Amatőr Mo~f€nyképezök

Egyesületében megtartott Eastmann Pola-szUrő elő

adás után Polster Alfréd vegyészmérnök bemutatta a
legújabb szines Kodak mozifilmet, a "Kodachrome"-ot.
A film bemutatását előadás előzte meg, amelyben Pols
ter mérnök ismertette a színes filmezés alapköveit és
azokat az elméleteket, melyeken ezek a filmek fel
épUltek s melyeknek végeredménye a fordltható, sz:
nes filmek legtökéletesebbje: a Kodachrome film. Az
előadó megma.gy~ré.zta a Kodacolor alapelv'ét ls pár
huzamot vont a Kodacolor és Kodachrome között. Ez
utóbbi már nem kisérlet a szines film felé, ez már
maga a színes film. Bravuros technikai megoldás:
több réteges filmet elválasztatlanul, mégis rétegenként
kJUlön kezeIve kldiolgozni. l!'Js ennek a koonpli'kált meg
oldásnak az eredménye a szlneket tökéletesen vissza
adó, élethü tonusu, gazda.g szinezetü film, amelynek
kezelése az amatőr kezében nem okoz különösebb ne
hézséget.

A levetitett film gyönyörü volt. PáratlanUl szép
szlnek; teljesen elmaradtak az egyéb szines filmeknél
látható szlntorzitások, mesterkélt hatáBú, ú. n. vad
szlnek. Ugyanazon felvétel szinhatása 'közelről vagy
távolról felvéve nem változik, kevert szlnek és alap
szlnek gyönyörü ,skáláját élvezhettük. A film érzé
kenysége kb. megegyezik a Kodak Panehromatic anyag
fényérzékenységével. Fontos az expozlció betartása.
Inkább egy kevéssel többet kell megvilágitani. Kerülni
kell a kontrasztos naphaté.sokat (tehát a nap a gép
mögött egyen), mert a festék-lerakodé.sok elég kon..
trasztot adnIlIk, Semmiféle szürő nem szükséges a fel
vételhez. Mi mindannyian, akik ott voltunk, meggyő

zdtUnk a Kodachrome film klválósá.gá.ról és az előadó

szavaival élünk, mikor azt mondjuk, hogy bár a K(}
dachrome film néma film, mégis hangosan hirdeti :l.

technika és a Kodak vegyészek újabb diadalát.

FELELőS SZERKESZTö:
WANAUS JOZSEF

FELELőS KIADO:

HABEKOST JE (J

Centrum Kiadóvállalat rt. Igazgató: Bornemisza Gábor,
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KÉRJEN MINDENÜTT

~
lemezeket-, csomag és-
tekercsfilmeket ortho és-
pan·érzékenységben-

•
NÉMET

FOTOSZAKLAPOKRA
előfizetés eszközölhető

HASENFELD OSZKÁR
KONYVTERJESZTÚ VÁLLALATÁNÁL

BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRUT 14. SZ.
T E L E F O N: 1 - 3 6 7 - 2 O.

•
,. ~oto cikkek

Irissen és olcsón
kaphat6k

BUCHWALD BERNAT
foto azak Ozl eteben

Budapest, VII •• Wesselényi-u. 33.
Állandóan friss nagymére!ü (30X40
cm. is) blOmpapirok és lemezek

darabonként
la kaphat6kl

R
O
L
A
N
D

PlaslDat 2,7.

Kepeso és
távolságlDépo
egy képben

FIllIISZQlDlálóL- _

Kérje
loloszaküzlelébe
a "B E R G M A N N"
filmet. lemezt és papirl

•A hűségérl hűséget kap
mert a "BERGMANN"
anyagnál csalódás nem
érheti

VEZÉRKÉPVISELET:

SINGER SÁNDOR
BUDAPEST, IV. KER.,
IRÁNY.I-UTCA 21-23.
T E L E F o N: 1-854--18



·. WANAUS JÓZSEF
FÉNYKÉPÉSZETI SZAKOZLET

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

TELEFON: 1-813-26.

Nagyitásait. elkészíti

~.

~ t' ·Párisi fotolabora orlum

Párisr Nagyáruház

Zalán György fotobolt

-Nézze meg aBelváros legmodernebb
fénykéPészeti szaküzletéf, ahol
régi avult gépé/ modern
gépre e]őnyösen á/cserélheti!

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

Budapest, IV•• Muzeum-krt 2. T.: 1-4~1-81.

------------Passepartout és keretet
készlffessen :

LO R ENZ-nél
Budapesf, IV., Kdroly-köruf 3. sz.

Telefon: t -408-63.

F ó ü z I e I: IV., Károly-körut 16. - Telefon: I-891-66.
Fióküzlelek: VI., Teréz-körul 41. - Telefon: 1-124-71.
most nuin meg; VI., Terp.z-körul I/c. - Telefon: 1-259-66.

Ujpesl, Árpád-úl 62. - Telefon: 2-957-49.

Telefon: 1-407-86. VIII., József-Icörut 25.

I

Kérje most me'Uelent

;pes árjevzékemet!

Szenes Márton
fotókereskedö

HockéSKiss
preciziós müszerészek

Fényképezőgépek

és töltötollak
szakszerű javítása

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

(Ferenciek bazárában)

. T e l e f o n: 1-897-45
Műhelyünk elismert !

fOrdUljOn bizalommal hOu8nk!

41010
kövelkez6,
B•. 5. E.
kl611116s1 sz6tMa

sz e It I. t-iii
jelenik Mea

GazdaG ki..• is
sz_vaGanyaGGal.

Kiállitás a
§zekesföwiÍrosi

Htpiárban
IV. ker., Egyetem-utca 8.

t936 aué. t8· szept. 30-ié
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ellna
KODAK

l'I~éíalál.a az iéazb
az a fotoamatőr, akinek választása
szakértő szemmel az uj

készülékre esett. Miért? Mert ez a
készülék kicsi, könnyen hordozható
és kezelhető, ü z e m b e n g yor s,
pontos és gazdaságos, felvételei
pedig oly tökéletesek, hogy kis mé
retük ellenére is minden szükséges
nagyságra felnagyíthatók.

• i~k~rt:s lilmr~ 36 1~I"ti~1

Különféle tipusokban nagy választék
II E T • N 1\ 1'1 4. Il .!i 0.- P E N fi Ö T Ö L

C h r ó m o z o t t k i v i t e l b e n 195.- pengótól

l1ásápoljunll

hipdetöinllnéll

mindenben

TANAcSOL

minden .10 eszmét. aktuális foto-kérdést

TAMOGAT

minden jó cikket és képet

K Ö Z Ö L

minden amatőrnek érvényesüléshez

TERET AD

• mert a nFOTO« a magyar amatöröké

Akinek tehát jó eszméje, cikkp, va~y jó képe van, küldje be a »FOTO«·nak. DIJAZZUK!

Akinek felvilágositásra, utbaigazitásra, tanácsra szüksége van, forduljon a »FOTOcc-hoz.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV.Ferenc József-rakpart 17. Tel.: 1-825-88.


