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A nagyigényű amatőr

legbiztosabb és legtökéletesebb
negativ anyaga

Nagyításokhoz különleges fajta
Ilford brompapirok.

Magyarnyelvű prospektus díjtalan.
Bemutatás a képviseletnél !
Exponálási táblázat díjtalan.

ILI;ORD lemez, f!lm és Leica-filmr - Extra finom szemcse!

II ford negativ anyagra felvett
érdekes amatőr felvételeket
korlátolt mennyiségben veszünk.

EHÉR ÉS TSA.

HYPER-Utolérhetetlen minőség!

PAN Nem drágább
mint más gyártmá ny!

Beszerezhefők a fotóüzletekben vagy a vezérképviseletnél !
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Dollina II. beépített távolságmérővel

J:2,9 Steinheil Cassar optikával és

Compur zárral, 36 felvéfelre 24X 36

normálkinofilmre ára csak P 196.-

P 256.
P 290.
P 320.-

5 mm. opHkával Comp. Rapid zárral .. , .
5 mm. opHkával Comp. Rapid zárral .

... 4,5 mm. optikával Comp. Rapid zárral . ..

AZ EUMIG INDEX kamarával
a filmezés könnyebb, mint egy boxgéppel való
fényképezés, mert a film helytelen megvilágítása
ezen ,egyedül álló felvevónél kizárt dolog, ezt a
részét automatikusan elvégzi a beépített fotocella.
Ami pedig a film árát illeti, tájékozásul álljon itt,
hogy egy kb. 9 méteres film ára, fordító hivással
együtt 4-5 pengő és másfél percig gyönyörköd
het annak vetítésében, amikor és ahányszor kedve
telik benne.

Eumig felvevőkamarák fotocelIá-
val (9'5 mm filmek részére)

Index kamara 1:2.8 fényerejú Meyer Trioplannal, beépitett fotocellával P 365.
EUMIG Grossraumprojektor (nagyteljesítményü vetitő) iskolák, clubok,
termek stb. részére, cserélhető 35, 50 vagy 65 mm gyutávú Meyer Kinon I.
opti kával. 1:1.6 fényerővel, komplett felszereléssel, 2 darab 140 m. szuperors6val,
250 Wattos izz6val és p'afondlámpával, 8, 9.5 v, 16 mm filmek részére, egyaránt P 610.-

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

Mimosa-Patronok mindenféle kiskép készülékhez. Baldina, Contax,
Dol/ina, Leica, Retiná-hoz alkalmas és utántölthető.

Mimosa Extrema és Mimosa Panchroma filmmel töltve ára P 4.60 és 4.70
Mimosa keskenyfilm 9'5 mm. 1 tekercs Orfho P 3.-
Mimosa keskenyfilm 9'5 mm. 1 tekercs Panchro .,. .., ... P 3.50
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SILBERER ÉS FORNÉT
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1.276-23
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Ennek a cikknek a szerzője: Keighley Alex., Angolország
legnevesebb fotografusainak egyike, a "Londoni Salon" egyik meg
alapítója és a "képszerű" fényképezés egyik előharcosa.

Ez a cikke egyidőben jelenik meg a "Die Galerie"-ban és
lapunkban. Az egyidejű megjelenést a "Die Galerie" szerkesztősé

gének lekötelező előzékenysége tette lehetővé, amelyért ez úton is
köszönetünket nyilvánít juk.

A "Die Galerie" egyébként most ad ki egy Keighley-albumot
a mester legjobb 24 képével.

A művésznek, a mesterembernek, a keres
kedőnek egyaránt érdekes visszapillantani
azoikra a befolyásokra, amelyek hivatásának,
vagy kedvenc foglalkozásának megválasztásá
nál elhatároz6sára döntő befolyással voltak;
milyen mérté'kben volt hatása pl. a természetes
hajl'Omnak és mennyiben volt a későbbi fejlődés

ben része a véletlennek, vagy az adott körül
ményeknek. Mert hiszen bizonyára meg van
annak a határozott oka, hogy miért "éli ki
magÓt" valaki az olojfestésben, másvalaki az
akvarelben, ismét más a rézkarcokban vagy
fametszetekben és hogy miért specializálják ma
gukat egyesek arcképekben, máso'k tájképekben.

Ha a fényképezés ma már mindent magába
foglaló al'kalmazhatóságára gondolok, úgy egé
szen csodálatosnak találom, hogy fényképező

tevékenységemne'k kezdete, 53 évvel ezelőtt,

egybeesett a modern fényképezés kezdetének
időpontjával. Egy beszélgetés alkalmával, melyet
l883-ban a yorkshirei Természetkutatók Egyesü
letének egyik tagjával folytattam, szó esett az
akkori legújabb vívmányról is: aszárazlemezről,

amely a kellemetlen, piszkos nedveslemez-eljá
rást éppen kiszorítani kezdette. Abban az idő

ben kevés szabad időmet rajzolgatással töltöt
tem és a fényképezéstől azt vártam, hogy lehe
tővé tesz majd olyan mun'kákat is, amelyekre
különben nem jutna időm.

A szükséges készülék beszerzésénél merültek
fel az első ne'hézségek; abban az időben ezeket
a dolgokat még nem lehetett olyan egyszerűen

megkapni. Minden egyes cikkért Londonhoz kel
lett fordulnom és emlékezem, hogya "lényeges
kellékek" első küldeményében egy statívval
együtt kaptam 3 vagy 4 tucat különböző vegy
szer-csomagot, amelyek közül nehány még ma
is felbontatlanul várja szekrényemben, hogy 
hátha még felhasználhatom valamire mielőtt

fotog rafus pá Iyafutásomat befejezem.
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Abban az időben fényképezéssel nagyrészt
csak néhány hivatásos fényképész és tudós fog
lal'kozott, a "képszerű fényképezés" még mint
fogalom is ismeretlen volt. (Úgy tudom Horsley
Hinton volt az első, aki ezt a megjelölést első

ízben haszná Ita, de .mindenesetre ő tette azt
népszerűvé.) Az első fényképésze'ket annyira el
töltötte a 'hűséges visszaadás csodája, hogy
nekik minden motívum tetszett. Egyes lel'kes
rajongók meg éppenséggel annyira el voltak
ragadtatva ettől az új eljárástól - annak da
cára, hogy az, az akkori kezdetleges állapotá
ban még csak Ikorlátolt lehetőségeket nyujtott 
hogyafényképezésben látták általában minden
képírás egyetlen predesztinált és végérvényes
módját. A fényképészeti anyagok és eljárások
csakhamar el'következett állandó tökéletesítése
tette azután lehetővé a képek bizonyos mérvű

befolyásolását és hozta magával a képszerű

munkának jobb kifejlődését.

Hathatósan előmozdította ezt akifejlődést

C. W. Hastings, az "Amateur Photographer" ki
adója és az első fényképészeti kiállítás meg
rendezője, amelyen én is résztvettem az akkori
idők néhóny legjobb fotografusával együtt, kik
nek neve annakidején nagyon ismert volt, de
azóta, sajnos, úgyszólván teljesen feledésbe
merüH.

Ezeknek akiállításaknak egyi'kén nagy sikere
volt képeivel Stieglitz Alfrédnak, a későbbi

amerikai képszerű fényképezés vezető egyéni
ségénEk Az első kiállítások egyikén, Leeds-ben
l888-ban, nehány teljesen különleges jellegű kép
volt rám nagy hatással. A 'képek egy akkor még
ismeretlen, de később híressé vált névvel, "A.
Horsley-Hinton" aláírásával voltak ellátva. Ab
ban a szerencsében volt részem, hogy vele
később mint több kiállítás funkcionáriusával
találkozhattam és csakhamar jó barátok lettünk.
Hinton erős és javító hatást gyakorolt a brit



tájkép-fotografálásra. Az impresszionista iskola
tanításai kétségkívül erősen befolyásolták az
akkori művész-fotografusokat,mivel azonban sok
fényképező úgy látta, hogy törekvései az akkori
kiállítások rendezőinél nem találnak kellő el
ismerésre és szimpátiára, 1890-ben külön cso
portot létesítettek, amelynek célja a képszerű

fényképezés tökéletesítése volt. Ez az alakulat,
mely a "L'inked ring" nevet kapta, rendezte még
ugyanazon évben a ,,The London Saloon" néven
ismertté vált első kiállítást. Hinton és én ennek
az egyesületnek első tagjai között voltunk.

Az előző 1889. évben a "Royal Photographic
Society" kiállításán Hinton sajátos képei keltet
tek nagy feltűnést és ugyanezen a kiállításon
szerepeltek az én "White sail" (fehér vitorla) és
"Grace before meaj" (asztali áldás) című képeim
is. A londoni Salon megalaikulása óta évről-évre

állítok ki ott képeket, közreműködöm a zsűriben

és támogatom a Royal Photographic Society
kiállításait.

Hosszú éve'ken át kipróbáltam minden lehető

kamerát - egy ízben még aLancaster )nstan
tograph"-ot, ezt a súlyos 12XlO hüvelykes (kb.
31 X25 cm) nagy kamerát is, amelyet a hozzá
tartozó 6 kazettával és lemeze'kkel két embernek
kellett cipelnie, - 'kipróbáltam a legkülönfélébb
Box-, tükörreflex- és miniatür-kamerákat. De a
kedvenc kameróm egy 414X314 "-es (kb. 9V2X
814, cm) Box-kamera maradt, amely annak ide
jén az én saját útmutatásaim szerint készült, sok
utazásomon a földgolyó tekintélyes részén hű

séges kísérőm volt. "Egyetlen" a maga nemében.
Szent meggyőződésem, hogy ennek a kamerá
nak valamennyi fényképező egyhangúan sza
vazná meg az ütött-kopottság nagydíját. Szer
kezete felettébb egyszerű: igen szolídan készí
tett fekete fadoboz, védő bemélyedéssel az
objektív részére, és packfilmek használatára
berendezve.

Különösen ki akarom emelni ennek' a kame
rának alkalmas voltát tájképfelvételekre. Min
denekelőtt az egyszerű kezelhetőségét, mert
hiszen nem kíván semmiféle fölösleges fogást.
Azután rendkívüli ellenállóképességét mindenféle
viszontagsággal szemben; ez a készülék soha,
a legerősebb igénybevétel éveiben sem mondta
fel a szolgálatot, noha eleget kellett elviselnie.
Néha kíméletlenül ide-oda dobálódott, gyakran
le is ejtették. A készülé1k mindig használatra
kész, állandóan velem van és bármikor, bármily
hirtelen felbukkanó képtémát, amely valamely
váratlan megvilágítás vagy élő staffázs meg-
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jelenése folytán adódi'k, rögtön meg tudok örö
kíteni. Semmi időveszteséggel - harmonika ki
húzása stb. - nem kell számolnom. Az objek
tívem rendszerint 30 láb l='kb. 9 méter) távol
ságra van beállítva, a távolság beállítása azon
ban kis emeltyűnyomással könnyen szabályoz
ható.

A keresője egy különlegesen nagyméretű

rálátásos kereső, amely a készülékre nagyon
gondosan van felszerelve. Ezeket a keresőket

mintegy 25 évvel ezelőtt Shaw konstruálta, de
már régen nem gyárt ják. Keresőm nagy mérete
meg'adja a tükörkamera előnyeit, azok kompli
kált szerkezetének hátrányai nélkül.

A készülék külsőleg annyira nem feltűnő,

hogy igen gyakran tudtam észrevétlenül hasznát
venni, ami különösen élő "motívumok" felvételé
nél fontos. Használható oldalról is és különösen
nehéz felvételeknél nem egyszer segítettem ma
gamon oly módon, hogyakészüléket papirosba
csomagolva, mint "kézi csomagot" vittem ma
g/ammal.

Objektívje Görz Dogmar f: 4.5, napvédővel,

amelybe egyben a szűrők is beilleszthetők. Hogy
készülékem a statívval együtt valamivel súlyo
sabb, azt szívesen veszem magamra.

Ma már csak panchromatikus filmre dolgo
zom és igye/kszem a helyes kivágást a filmméret
lehető legjobb kihasználásával már a felvételnél
elérni. Hogy teljesen kifogástalan negatívokat
kapjak, mindig bőségesen exponálok, amit min
den fényképezőnek nyomatékosan ajánlok.

A hívást csaknem mindig (idő és hőmérsék

szerint) tankban végzem és igyekszem jól fedett
negatívokat kapni, mint amilyene'k a Karbon
nyamásoknál szükségesek. Időközi ellenőrzésre

szolgáló próbanyomatokat napfény-papírokra
készítelk.

Az egyéni beavatkozást illetőleg meg
jegyezni óhajtom, hogy még a minden egyéni
beavatkozást elítélő "puristák" is végeznek
képeiken, a kellő szűrő, az előtétlencse meg
választásával, 'ü nagyításnál, stb. bizonyos, a
kép jobbátételét célzó beavatkozást. Nem látom
be tehát, hogy miért ne mehetnénk egy lépéssel
tovább. Hiszen elvégre még a legtökéletesebb
felvétel is csak megközelítőleg helyesen adja
vissza a tónusok természet szerinti skáláját.

A képszerű fotografiák készítőjének maga
sabb célokra kell törekednie, mint a puszta
mechanikai tökélyre. Lehet valamely negatív
technikailag tökéletes, és 'képszerűség szempont
jából mégis semmitmondó és értéktelen. A mű-
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veszI es mechanikai irányú fényképezés közti
különbség lényege az objektív és a szem közti
különbség. Az objektív meglát és gépies tárgyi
lagossággal megrajzol a látszögébe eső minden
legcsekélyebb részletet. A szem csak a fények
és árnyak viszonylag nagyobb felületeit érzékeli.
Valamely tárgynak képszerű visszaadása a ter
mészetes meglátással hasonlatos. Kétségtelen
azonban, hogy minden, a végső cél érdekében
gyakorolt beavatkozás csak abban az esetben
lesz jogos és indokolt, ha azt azzal a józan
mérséklettel alkalmazzuk, hogy ne legyen szem
beötlő.

Különféle másolási eljárásokkal végzett kísér
leteim arra a meggyőződésre vezettek, hogy
egyetlen más eljárás sem tesz túl "erő"-ben, a
tónusok gazdagságában és fínomságában, a
Karbon-nyomáson.

Mint fentebb már említettem, azért kezdtem
fényképezni, hogy ez segítségemre legyen majd
rajzaim és vázlataim elkészítésénél. Később

ugyan a fényképezéssel léptem szorosabb kap
csolatba, de azért a rajzolásról sem mondtam le
teljesen; kamerám és vázlatkönyvem gyakran
vannak együtt velem. A grafikai művészetek

valamelyikének ismerete és gyakorlása a fény
képezőnek is hasznára válik. Sokszor fordul elő,

hogyafényképfelvételeim mellett irón-, vagy
pasztell-vázlatot is készítek, hogy meg rögzítsek
oly hatásokat, amelyek a felvétel pillanatában

• •

nem voltak észlelhetők, vagy amelyek néha
egyáltalában nem voltak lerögzí~hetők. Ily váz
latok azután fényképeim sokkal biztosabb ké
sőbbi kidolgozását teszik lehetővé. Különben is
a két kifejezésmód változatos alkalmazása üdítő

és megtermékenyítő hatást gyakorol mindkét
irányban.

Fényképező működésemnek világszerte sok
szívélyes kapcsolatot köszönhetek. A következő

kis példa mutatja, hogy mily szoros jóviszony
keletkezhetik ily módon vadidegen emberek
között is. Szíriában a "Baalbek templom" előtt

történt. Ott fényképeztem és ugyanezt csele
kedte ugyanakkor egy művelt, angolul folyé
konyan beszélő "effendi" is. Kameráink révén
beszélgetésbe elegyedtünk. Mikor aztán név
jegyet cseréltünk, a jó effendi valósággal izga
tott lett. Osmert engem, - oh, nagyon jól ösmert
engem, a zsebébe nyúlt, elővette a "Photo
gramms of the year" egy példányát és abban
nevetve mutatta egyik képemet. Ugy örült,
mintha testvérére, jó barát jára talált volna;
n e k e m ő már régóta igaz barátom volt ...

A képszerű fényképezés célja az én fel
fogásom szerint: szép tájak vagy egyszerű jele
netek ábrázolása a fények és árnyak játékával,
- és az a törekvés, hogy visszaadjunk valamit
a természet nagyságából, a titokzatosság lehe
letéveI telített romanti'kájából és csodás egy
szerűségéből. Alex. Keighley

r.

Nem csak hallottuk, valljuk be, magunk is
sokszor hivatkoztunk már a szerencsére. Altalá
ban, ha nem sikerült a felvételünk, akkor
"pechünk" volt, de ha amatőrtársunk remek ké
pet készített, úgy neki a szerencse egész rend
kívüli módon kedvezett. Mint emberi gyengeség,

mely hibáinkat tompítani, vagy járatlanságunkat
leplezni akarja, ez megbocsájtható. Azonban,
mint szokás, - az örökké sültgalambot váró
módjára - a szerencsét hívni segítségül olyan
dolgokhoz, melyeket behúnyt szemmel kell tudni,
ez a túlzás önbizalmunk rovására megy, tehát
káros.

Jegyezzük meg: lemezt elejteni, filmet be
karcolni, kazettafedélre exponálni, élességet
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rosszul beállítani, gépet elmozdítani, negatívra
ujilenyomatokat kapni, személyt vagy tárgyat
félig kifelejteni a kép síkjából - nem pech, ha
nem ügyetlenség! Igazi pech: jó felvételt gyár
táshibás negatívre készíteni.

Szerencsésnek minden századik felvételt
nevezhetünk. Ha nevető bébit akarunk fény
képezni és bájos képet kapunk, az nem sze
rencse. Az igazi amatőr addig nem is exponál,
míg el nem rendezte témáját úgy, ahogy az a
legképszerűbb és nyugodtan kivárja azt a pil
lanatot, mely felvételéhez a legalkalmasabb. Ló
versenyeken bukó lovast fényképezni sem vélet
len, a riporter nem a pálya sík szakaszához,
hanem a legveszélyesebb gáthoz helyezkedik.
A gátnál készült felvétel akkor is jó, ha minden
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lovas símán átugratja, akkor is, ha néhány le
bukik ...

Fotobolyongásaink közben sokszor akad
elibénk olyan téma, melyhez, ha 5 perccel
előbb, vagy utóbb érünk, még vagy már nincs.
Ezek az esetek érdekesek, de legtöbb mégsem
olyan ritkaság, hogy azokat először és utóljára
láthattuk volna.

F. R. Ratnagar indiai amatőrnek van egy
gyönyörű képe. lA pesti nemzetközi kiállításon
láttam, három évvel ezelőtt. l Bivalyokat ábrázol,
jellegzetes indiai udvaron. A levegő páratelt, a
napsugár kévékben tör magának utai", nagyon

. -
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hangulatos és szép a kép... mégis valami
hiányzik belőle. "Véletlenül" a négy bivaly kö
zül pont egy fekete áll a géphez legközelebb.
A mély árnyék összeolvad a bivaly fekete folt
jával és furcsa zavaró hatást visz a képbe. Ha
ezt a magyar fotográfia egyik kiválósága fény
képezte volna, úgy expozíció előtt a fekete bi
valyt átköttette volna a fehérek közé és így fel
vétele "csodálatosképpen" kifogástalan lett
volna ...

Körülbelül ez a véletlen szerepe a művészi

fotografiában!
Aszmann Ferenc.

Fényérzékenység
,
es szemcse

Mértékadó amatőrkörökben már régebben
pontosabban a 16/10 Din. és ennél maga

sabb érzékenységű negatív-anyagok piacra
kerülése óta - suttognak arról, hogy "baj van
az emulziók körül!"

Komoly, sőt komor képpel, nyolc-tízszeres
nagyítókkal vizsgálgatják saját és mások nega
tívjeit. Hümmögés, fejcsóválás, suttogás, magya
rázkodás ...

Egész bizottság zárkózik be a sötétkam
rába ; hőmérővel az előhívóban, stopperral a
kézben lesik az eredményt.

Eddig az amatőr fotografálással töltötte
szabad idejét, ma - ha technikailag tökéletes
munkát akar végezni - idejének nagyobb ré
szét laboratóriumi munka foglalja el, sok haszon
talan pénzkiadással és idegölő kísérletezéssel és
legtöbbször kétes eredménnyel.

Csak azok az amatőrök, akiknek módjuk
ban van összehasonlítani több éves negatívjai
kat a maiakkal, merik nyíltan kimondani, hogya
színérzékenységben szinte hihetetlenül felfejlő

dött modern negatívanyag keménységi fokozata
megbízhatatlan, erőtlen, tónusszegény, szemcsé
zete nem finom.

Ha a negatívanyagok fejlődését figyelem
mel kísérjük, azt tapasztaljuk, hogy az érzékeny
ség növelésével egyenes arányban tűntek elő a
negatív fentemlített hibái.

Kérdés, hogy ezekkel a hibákkal szemben
milyen gya korlati hasznot hozott az amatőrök
nek az érzékenység növelése. Ha erre a kér
désre őszintén és minden álszemérem nélkül
akarunk válaszolni, be kell ismernünk, hogy ez
a haszon egyenlő a semmivel.

Ha ugyanis tónushelyes és az árnyékokban
részletdús képet akarunk kapni, akkor ma is
úgy kell megvilágítanunk a negatívot, mint a régi
21 Scheineres korban. A megvilágítás szempont
jából talán az az egyetlen előny, hogy egyes
negatívanyagoknál az általános színérzékeny
séget sikerült olyan összhangba hozni a kék szín
iránti érzékenységgel, hogy igen vékony szűrő

vei, sőt esetleg szűrő nélkül is helyes eredmény
érhető el.

Ez az előny azonban semmiképen sem nyujt
ellenértéket azért a fáradságos munkáért, időért,

kiadásért, amelyet az amatőrnek áldoznia kell
akkor, ha azt akarja elérni, hogy negatívjei erő,

tónusgazdagság és szemcse szempontjából
egyenértékűek legyenek, - mondjuk, három év
előtti negatívjeivel.

Ogy érzem, hogy éppen nekünk magyarok
nak, akik negatívtechnikai tudásunknak úgy szól
ván az egész világ előtt oly sokszor adtuk tanu
jeiét, jogunk van feszegetni ezt a kérdést.

üzletről van itt szó, kedves amatőrtársaim,

üzletről!

Bizonyára emlékezünk arra a reklámhad
járatra, amely örömújjongva hírdette, hogy a
fényképezés ma már nem csak egyes kiválasz
tottaké, ezt a nemes foglalkozást ma már min
denki űzheti ... hároméves korától az emberi
kor legvégső határáig. Nem kell hozzá sok pénz
sem, elég 10-15 pengő. Körülbelül ezekkel a
jeligékkel kerültek piacra adobozalakú fény
képezőgépparódiák.

A "knipszelők" között ez az új üzlet nagy
szerű talajra talált. Mert ez a nagy tábor 
szinte érthetetlenül - elvárja a fényképezéstől

8.
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azt, hogy az magától menjen. Ha valaki pél
dául autót akar vezetni, természetesnek fogja
találni azt, hogya mótor szerkezetét, annak mű

ködését, stb. alaposan megismerje. De majdnem
kizárt dolog az, hogy valaki a fényképezőgép

megvétele előtt könyvet vett volna a kezébe
azért, hogya gép technikájával tisztába jőjjör:l.

Nem tudom elhallgatni, hogy az egyik foto
kereskedőnél tanúja voltam annak, mikor az
egyik vevő méltatlankodva bizonygatta, hogy
fia az olcsó doboz-gépével mennyivel különb
képeket csinál, mint őmaga a technika minden
vívmányával felszerelt drága készülékével.

A tőke nem érzelgős. ts amikor kiöli a fo
gyasztóból a kritikai érzéket, eléri célját: hatal
mas hozzánemértő fogyasztótábort teremt ma
gának. Ez a fogyasztótábor békés és megelége
dett, mert olcsón és fáradság nélkül jut olyan
képekhez, amelyek az ő ízlését és igényeit tel
jesen kielégítik. A dobozos gépek raffináltan
készültek: az "amatőrök" ily gépekkel dolgozó
nagy tábora megvilágítási, mélységi, élességi
problémákat alig ismer. Csak a fényrekesszel
együtt középértékre beállított pillanatzárat kell
megnyomni és kész a felvétel.

Hát itt van az üzlet, kedves amatőrtársaim !
Mert Onök és mindazok, akik verejtékezve ké-

Jó tudni,
hogy a Pinakryptololdat által zöldre festett körmökről

mily módon távolítható el a kellemetlen színező

dés. Mártsuk ujjainkat ecetsavval savanyított 2%-os
nátriumnitrit oldatba és utána jól öblítsük le. Ez
azonban nem alkalmazandó gyakran, mivel a
fenti vegyi összetétel a bőrt és körmeinket is meg
támadhat ja. Gyakori eseteknél inkább használjunk
fínoman összetört horzsakőport, amellyel a meg
támadott felületekről könnyen ledörzsölhet jük a
piszkos-zöld színeződést.

Ugyancsak a fent említett folyadékkal távolíthat juk
el a fehérneműből is a zöld színeződést, minden
további nélkül, azonban óvakodjunk azzal színes
szövetet vagy ke/mét tisztítani, mivel azok eredeti
színét is megtámadja a fenti eljárás;

hogy a fotocel/ás megvilágításmérők életkora - gya
korlatilag - korlátlannak vehető. Ugyanis a foto
cella bizonyos mértékben mint transzformátor
működik, amennyiben a beérkező fényenergiát
hasonló mennyiségű elektromos energiává változ
tatja át;

hogy a fixáló oldat hatóereje csak 40% oldatig fokoz
ható, azantúl hatóereje, illetve a fixálás gyorsa
sága csökken. A fixirnátront mindig meleg vízzel
oldjuk, mert az oldás kb. 6-8° hőelvonással jár s

szült képeikkel kiállításokon, képes lapokban,
szóval a nagy nyilvánosság műértő része előtt is
szerepelnek: a tőkének tulajdonképen csak rek
lámot szolgáltatnak, de annak nem tömeg
fogyasztói s így nem a voltaképeni adófizetői.

Az igazi adózók a dobozos gép tulajdo
nosai, akiknek a kedvéért a lehetőségig fel
fokozott fényérzékenységű negatívanyagot kell
gyártani, hogy primitív készülékeikkel az árnyé
kokban is kopírozható részleteket kaphassanak.
De a negatívnak l D-15-szörös túlexpozíciót is
el kell bírnia, mert a dobozos gép pillanatzárja
napsütéses és borús időben csak egyformán
exponál.

Hogy azután ilyen negatív mellett mi
legyen a szemcsézettel? Ugyan kérem, ki fog
a tőke berkeiben még ilyen csekélységekkel is
törődni I

Mi legyen tehát most már a mi tanácsunk?
Tessék olyan téma után kutatni, amelyet az On
modern gépével - mondjuk - tízszeresen túl
kell exponálni. Ha ilyet talál, nagyon kérjük,
közölje velünk is. Mi is szeretnők ugyanis kiél
vezni a túlfokozott fényérzékenységű negatív
anyag egyetlen előnyét: azt, hogy ... túlexpo
nálható.

Schuster Ferenc.

ha a fixáló hőfoka 18° alul marad, a fixálás idő

tartama lényegesen meghosszabbodik;
hogy nem minden film vagy lemez, - különösen a pan

chromatikus - bírja el ugyanazt a hívÓt. Ragasz
kodjunk tehát a gyár által megadott receptekhez.
De legjobb egyfajta felmet használni, nem pedig
mindig újabb és újabb márkától várni az ölbe
hulló sikert;

hogy átlagosan fínom szemcsét eredményez az alábbi
összetétel ú hívó:
Metol 4 gr, Hydrochinon 2 gr, vízmentes nátrium
suifit 65 gr, Borax 7.5 gr, víz 1000 gr.
Ez az ~sszeállítás egyúttal a leggyorsabb finom
szemcse-hívó, mivel 3 perc alatt dolgozza ki a
negatívot;

hogy a beállott ősszel mily témákat keressen az amatőr?

Erdei jeleneteket ellenfénnyel, kora délelőtt, vagy
késő délután, hosszúra vetett árnyékkal. Szüreti
jeleneteket, lehetőleg sorozatban. Gyümölcs-csend
életet. Természetesen modern, újszerű felfogásban.
Mindig inkább keveset, de kifejeZŐI, mint tömeget.
Törekednünk kell anyagszerűségre, a fények kellő

elhelyezésére. A falu népe ilyenkor tartja az eskü
vöket. Akad sok helyütt búcsú, ahol mindig elcsíp
hetünk egy-egy jó képet. ügyeljünk a megvilágí
tásra, mert fényben már szegénY!'lk vagyunk. In
kább többet exponáljunk. A pan-anyagoknál,
különösen délután, szűrőt már nem kell alkal-
maznunk. K.
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EGYESÜLETI HIREK

A Photo-Club szeptember hó 9-én
ülést tartott. Ennek az ülésnek úgy
szólván egyetlen tárgya a Photo-Club
által az idén is rendezendő ingyenes
foto-tanfolyam mal kapcsolatos kérdé
sek megbeszélése volt: az előadandó

anyag és a sorrend megállapítása,
továbbá az előadók személyének
megválasztása.

Az előadásokról olvasóink lapunk
más helyén találják meg a részletes
programmoL

PÁ LY A Z AT
IICamera" 1936 nov. l-én végződő

beküldési határidővel írta ki pályá
zatát. A beküldhető képek száma
nem esik korlátozás alá. Feltételek
a "Camera" szeptemberi számában·
olvashatók.

A "Perutz-Mitteilungen" mindig
használhat szép amatőrképeket, me
lyeket állandóan vásárol. Egyetlen
feltétele, hogy azok Perutz-anyagon
legyenek felvéve.

FOTOIPAR KÖRÉBŐl
O. Perutz müncheni gyár új színes

kino-filmet hozott forgalomba, mely
az eddigi hasonló kísérletektől lénye
gében különbözik. Az eddigi gyár
tási eljárásoktól eltérően, - melyek
a színek végtelen apró szemcséit
keverték az érzékeny réteg anyagába
- végtelen lencserendszert, ú. n.
lencseszűrőt alkalmaz. A film előhívás

és fordítás után, átnézetben egyszerű

pozitívet mutat színek nélkül. A vetí
tésnél azonban, mikor a fényforrás
sugarai ugyanazon úton, a filmen és
a filmben levő végtelen apró szűrő

lencserendszeren áthatolva a vetítő

vásznon megjelenik, már a tökéletes

színekben pompázó képhatást keltik.
A Perutz-féle színes kino-filmmel a
Perutz-Mitteilungen következő havi
száma foglalkozik részletesen.

Dr. C. Schleussner A-G., frankfurt
a./M. gyár ujdonságai az Olympan
lemez és -film. Rectepanchromatikus
sensibilizációja tökéletes, az emberi
szem színérzékelésének megfelelő o
helyes tónusok visszaadásában, még
szűrő használata nélkül is. Anyaga
oly finom, hogy gyakorlatilag szemcse
mentesnek tekinthető. Teljesen fény-
udvarmentes, a legszélsőségesebb

fényellentétek áthidalására képes.
Megvilágítási szélső határai szinte
korlátlanok, úgyhogy túlexpozíciótál
tartani nem kell. Általános érzékeny
sége 17110 Din. Kisfilmes gépek ré
szére Contax-Leica stb., 24X36 mm, az
Olympan-Ultra 20/10 Din. érzékeny
ségben készül.

Helyreigazítás: Lapunk 6-7. szá
mában a nyomda hibájából az alábbi
ismertetés hibás szedéssel látott nap
világot. Ezt korrigálandó, a helyes
szövege t közöljük:

"Fotochemia" G. m. b. H., König
grötz cég kiváló gyártmányokat ho
zott piacra. A Foma gradual, orto
chromatikus, a Foma panchrom, ma
gas színérzékenységű és a Foma Orto
pon, teljesen korrigált filmet. Mind
három 28° Scheiner érzékenységű.

Laboratóriumi kísérleteink a filmek ki
váló tulajdonságait igazolták.

A Mimosa A-G. új brómezüst
papírja a luxobróm, magas érzé
kenységű bróm papír, kiváló plasztiká
val, utólérhetetlen brillanciával és ki
váló finom felülettel. Négy fokozat
ban kapható: lágy, normál, kemény és
különlegesen kemény. Felületben: fe
hér-fényes, fehér-royal, chamois-royal,
elefántcsont-freskó - mélymatt, szem
csés. - Új kiváló felülettel készül a
Carbon-Braun gázfénypapír, freskó
elefántcsont fehér, mélymatt, szemcsés
felülettel.

A Bergmann & Co., Wernigerode
(Harz) gyár filmjei 26° Scheiner érzé
kenységgel, többrétegű öntéssel, ma
gas színérzékenységgel kerültek a
piacra. Panchromatikus filmjei "Beco
pan" név alatt - fotopanchromatikus
- minden méretben kaphatók. Jel
lemző tulajdonságuk általában: a
tisztaság és az átlagon felüli tág
megvilágítási lehetőség és finom
szemcsézet. A Bergmann-féle tárca
filmek 5-10 m vagy több méter hossz
ban is kaphatók. - Lemezek és papí-

rok kikísérletezés alatt; azokról bő

vebbet a jövő számban közlünk.
leonard Misonne szabadalmazott

lágyrajzú előtétje a "Flou-Net" úgy
a felvételnél, mint a nagyításnál alkal
mazható. Nemcsak pótolja, de felül
múlja a legjobb lágyrajzú lencséket
is. További előnye, hogy alógyítás
mérve tetszés szerint szabályozható.

Címváltozás: Singer Sándor foto
és rádiócikkek gyári raktára Budapest,
IV. Irónyi-u. 21-23. szám aló költözött,
hol kizárólag nagybani eladással fog
lalkozik. Új telefonszáma : 18-54-18.

KW-Episcop. A Kamera-Werk
stötten, Guthe und Thorsch cég Dres
den, kiváló episcopot bocsátott a
piacra. A készülékbe helyezhető kép,
fénykép, lapos kis tárgyak stb., me
lyeket azutón a készülék a vetítő

vászonra kivetít. A készülék egyszerű

és olcsó kivitelénél fogva kiválóan al
kalmas nemcsak az amatőrök részére,
akik így minden kontaktmásolatukat
nagy méretben láthatják, hanem isko
láknak, egyesületeknek, mérnököknek,
grafikusoknak, stb., stb., tehát nem
csak szórakoztató, hanem tanító és
tudományos segédeszköz is. A KW
episcop előnyei: jól szellőzik, az ol
dalfalak belül asbesttel bevontak, az
élesre állítás fogaskerékkel történik, a
képvetítő 2 kép vetítésére alkal mos,
amíg az egyik kép vetítés alatt áll,
a másikat már behelyezhetjük. A ké
pek fémkeretekkel laposan rögzíthe
tök. Minden áramkörbe kapcsolható.

KIÁLLíTÁSOK
A Debreceni Fotoklub, Debrecen,
Kígyó-u. 45. szám.

1936 december 16-2O-ig a Déri
múzeum kiállítási termében, ván
dordíjas országos kiállítást rendez,
mely alkalommal dr. Vásáry Imre
vándordíja harmadszor kerül ki
írásra. A beküldhető képek száma:
6 darab. Csak olyan képek küld
hetők be, melyek a debreceni ar
szágos kiállításon még nem szere
peltek. A képek díjazására arany-,
ezüst- és bronzérmeket tűznek ki.
Nevezési díj: 3 P. Jelentkezési ívek
beszerezhetők: A ,.Foto" kiadó
hivatalában, Budapest, IV., Ferencz
József-rakpart 17. szám.

III. International Photo-Salon, Ottawa
(Kanada):

1936. évi október 23-november 15.
Beküldési határidő: 1936 szept. 12.



London Salon of Photogrophy:
1936 szeptember 12-október 10.
Beküldési határidő: 1936 szept. 2.

Nemzetközi fényképkiállítás, Budapest
(MAOSz):

1936. évi október 24-november 9.
Beküldési határidő: 1936 szept. 15.

jubiláris országos művészi fénykép
kiállítás Sopron (1906-1936): •

1936 szeptember 6-20. Beküldési
határidő: 1936 augusztus 15. Be
küldhető legfeljebb 4 kép. Neve
zési díj személyenkint 3 pengő.

MAOSz-tagoknak 2 pengő, mely
összeg Horváth Mihály pénztáros
(Jéhn-gyógyszertár), Sopron, címre
küldendő be.

ő tréfós méltatlankodással jegyezte
meg:

- A minap a Clubban ismeretlen
tette~ek kezén eltűnt a csőfogó, 
most meg engemet pellengéreznek ki,
hogy elvittem a pálmát ...

Hallja ez! Szunyog, _. a Club 01
tisztje, aki a kiállítási helyiségben ép
pen avirágdíszt locsolgatta. Felhábo
rodva szólalt meg:

- Kérem, a Stolz nagyságos úr
innen nem vitt el semmiféle pálmát,
mert itt pálma nem is volt!

Krónikás.

Október havliban
megjelenó

foto
Eladó
kifogástalan állapotban lévő, alig

használ f, h i b á t I a n

NAGvíTÓ- ES VETITÖ-GEp.
Horizontális alakú. Eugen Pogade
féle gyártmány. 9 X 12, 8 X 10.5,
8.5 X 8.5 és 6 X 9 nagyságú be·
tétekkel. :: Villanyvilágítás-felszerelés.

Vetítővászon 120X 120 cm.

Cím akiadóhivatalban.

Különösen a I k a I m a s iskoláknak
egyesületeknek. '

Beszerezhet6k:

SZERKESZTŐi ÜZENETEK
L. J., Pápa. Köszönjük a szíves

figyelmet és a jóleső elismerést. Te
kintve, hogy két ismerőse is óhajt vi
déki pártoló tagunk lenni, a szüksé
ges jelentkezési íveket elküldtük.

N. Károly, Pécs. A ,Foto" összes
eddig megjelent számait elküldtük, ki
véve az első számot, mely, sajnos,
teljesen kifogyott.

K. R., Szeged. Beküldött képei nem
csak a kezdőnek válnának becsüle
tére, hanem alkalmas nagyításban a
2 és 7 jelzésű, bármely nemzetközi
kiállításon is díjat nyerne. Utalunk la
punk októberi számában közzétett
nagy fényképpályázatunkra, hol érté
kes díjakkal jutalmazunk jó képeket,
akár kezdő, akór kiforrott amatőrök

től. Hasonló új tehetségeket keresünk.
Egy kezdő sem tudja elbírálni, hogy
benne mily tehetség szúnnyad. Tehát
félre az álszeméremmel, tessék előre

törni!

Főszerkesztő: KÚSA JÚZSEF
Felelős szerk.: WANAUS JÚZSEF
Felelős kiadó: HABEKO T JENÖ

Ifj. Kellner Ern<'l nudapeat, V, Csáky-u. 10.

Ki vitte el a pálmát?
A Photo-Club egyik házikiállításá

nak megnyitása után történt ...
Az egyik napilap a kiállításról

szóló referádájában egyebek közt ezt
írta: " a pálmát Stolz Róbert
vitte el "

Amikor ezt a kritikát Stolz Róbert
tagtársunknak gratulálva megmutattuk,
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FOTO
ÉVKONYVUJDONASGOK!
Photofreund Jahrbuch 1937.
Deutscher Kamera Almanach 1937.
Das Foto-Jahr 1937.

HASENFELD OSZKÁR
fotoszakkönyv keresked'sében

Budapest, VII., Erzsébet-kö'ut 14. Isz. 1.
Telefon: 1-367-20.

SZENES
MARION

fotokereskedö

Fóüzlet: IV, Károly-körút 16
Te'efon: 1-891-66

Fióküztetek: VI, Teréz-körút 41
Telefon: 1-124-71

Most nyilt meg: VI, Teréz-körút 1/c
Telefon: 1-259-66

Ujpest, Árpád-út 62
Telefon: 2-957-49

A ••FOTO··
lén,kéltltál,áz.t
1. sz. szelvén,e.

Jelige:



Kérjen mindenütt

~
lemezeket-,

A TOKÉLETES FOTOLABORATÓRIUM
BUDAPEST, IV. FERENCIEK·TERE 1

csomag és
tekercsjilmekef
ortho és pan
érzékenységben

Plasmat 2, 7.

Kereső és
távolságmérő

egy képben

Filmszámláló

I SpecIa'" ,otoa.bum.uJdons6g betólhat6 képek réSZé:Je.
r?aphat6: MIndei albumgyart6nál Budapest, VI. Sziv-utca 39tb sz.

Telefon: \-27\-46





WANAUS JÓZSEF
F~NYK~P~SZETI SZAKOZLET

BUDAPEST, IV., smö-u. 2
Deák ferenc-fér sarok

Olvassátok a "FOTO"-t!

"

Nézze meg a Belváros
leg modern eb b fényké.
pészetl szaküzletét, ahol
régi avult gépét modern gép

re elónyösen átcserélheti I

EHER OPTIKA"
lálszer- és fényképészeti cikkek szak

üzlete megnagyobbított helyiségében

nagy f e I k é sz ü Ils é g g e I éli igen

tisztelt ügyfelei rendelkezésére

r-
I.

Kérj e

fotosza küzlet éb en

a .. BERGMANN"
filmet, lemezt és papírt

A hűségért hűséget kap

mert a .. B E R G M A N N"
anyagnál csalódás nem érheti

•
SINv~~.;"tsANDOR

Budapest,
IV., Irinyi-utca 21-23.
Telefon: 1-854-18.

Foto cikkek
frissen és olcsón kaphatók

fotoszaküzletében

Budapest VII, Wesselényi-u. 33

Állandóan friss nagyméretű (30 X 40

cm. is) b r o m p a p i r o k és I e m e z e k

darabonként is kaphatók I

Budapest, IV., Muzeum-krt 2. T.: 1-421-81.

HockésKiss
precizi6s müszerészek

fényképezOgépek él
töltőtollak
szakszerű javítása

Budapest, IV.,
Kossuth Lajos-u. 1
(Ferenciek bazárában)

Telefon: -897-45

MGhelyünk elismert'
Forduljon bizalommal hozzánk,

KészHtessen

Budapest, IV., KAroly-körút 3

Telefon
1-408-63



OTO"PÁLYÁZATA

A "fOTO" jelen és következő ll-ik számában szelvény található,
amelyet, aki pályázni óhajt, vágjon le és pályázati képei hez mellékelve
a "fOTO" szerkesztőségébe küldjön be. A szelvények nélkül beküldött
képeket, a pályázat szempontjából nem vehetjük tekintetbe.

A pályázók a pályázat csoportjára több képet is küldhetnek be.
A képekhez lezárt jeligés borítékot kell csatolni, - a borítékon feltüntetve
egyúttal, hogya kép az I. vagy a II. pályázati csoportra szói-e. A pályá
zati kép hátlapjára fel 'kell írni a kép címét és a jeligét.

A "fOTO" fenntartja magának a jogot, hogya díjnyertes képeket
közölje.

A pályázati képek beküldési határideje: 1936. évi november hó 15-e.
A zsűri döntése és a kiállítás megnyitása: 1936. évi december hó 13-0.
A kiállítás berekesztése és a díjak kiosztása: 1936. évi december hó 20-a.

A kiállítás bezárásán jelen nem lévő díjazottdk részére a díjat a
"fOTO" póstán, vagy Budapesten küldönc útján juttatja el.

Elkésve be'küldött pályázati képek csak a "fOTO" legközelebbi, 
előreláthatólag 1937 tavaszi - pályázatán kerülhetnek majd elbírálás alá.

A JOTO" szerkesztösége.

A "fOTO" pályázatot hírdet, amelyen részt vehet minden magyar
foto-amatőr.

A pályázat 2 csoportból áll.
Az első csoport tulajdon'képpen tehetség kutatás és ezért azoknak az

amatőröknek szól, a'bk a képeikkel még nem pályáztak, illetőleg azokkal
pályadíjat nem nyertek. Ennélfogva pályázhatnak az egészen kezdő

amatőrök is.
A második csoportban már csak a haladó és a beérkezett amatőrök

vehetne'k részt.
A témakört, amelyben apályamunkák mozogjanak, a "fOTO" egyik

csoportban sem kívánja megszabni. Sőt korlátozni sem. Annak megválasz
tása teljesen 'a pályázótól függ. Hasonlóképpen szabadon választhat
a pályázó bármely kidolgozási módot, kopirozási eljárást, papírost stb.

Kikötésként szerepel mindössze, hogy:
1. a kép 9X12 cm-nél kisebb és l3X18 cm-nél nagyobb nem lehet és
2. a behldött képeik ne legyenek kartonra vagy másként montirozva.
A zsűri által díjazásra érdemeseknek talált pályázati képek kiállításon

lesznek megszemlélhetők. Mindkét csoportban 50-50 díj kerül kiosztás alá.

II. CSOPORT:

6 bronzszobor,
10 ezüstplakett
20 bronzplakett,
4 24X30 fotoalbum,
2 modern fotoképkeret,
8 értékes fotoanyag.

I. CSOPORT:
4 bronzszobor,

10 ezüstplakett,
20 bronzplakett,
4 24X30 fotoalbum,
2 modern fotoképkeret,

10 márkás fotoanyagok.

"A



I
I

MOST JELENT MEG

ALEX. KEIGHLEY
FOTOALBUMA
3 O X 3 2 cm. N A G Y S Á G B A N

'24 POMPÁS MÚMELLÉKLETTEL

A SZERZ Ö AUTOGRAMMJÁVAL

.J

ARA 16.50 P
KIADJA: A "GALERIE" WIEN, VI. LINKE WIENZEILE 48

L



DIJMENTES
AMATÖR-FOTO TANFOLYAM

a PHOTO-CLUB Magyar Amateurfényképezők Országos Egyesülete

(IV., Ferencz József-rakpart 17. Telefon : 1-825-88)
1936-37. évi dijmentes amatőr foto-tanfolyama:

Művészeti vezetö: KÓSA JÓZSEF •
Műszaki vezetö: HABEKOSZT JENŐ I. RESZ

1 IOktóber 8,
A fényképezés művészete. I br. Kaas Albertcsütörtök

2 Október 15, Mit kell tudni a kezdő amatőrnek a fényképező-
Habekoszt Jenőcsütörtök gépről és a lencséről ?

3 Október 22, Korszerű e/őhívási módok és előhívók ismerte-
csütörtök tése. (Gya korlati bem utakJssa 1.1 Schuster Ferenc

4 Október 29, A negatív anyagok ismertetése és helyes aIkaI-
Kósa Józsefcsütörtök mazása. Negatív hibák és azok kiküszöbölése.

S Nov. 5, Megfelelően alkalmazott szűrő tónushelyes ké-
Buzay Bélacsütörtök pet eredményez. (Vetítéssel. l

6 Nov. 12, Negatív anyagok megvilágítása. (Expozíció.)
Habekos),t Jenőcsütörtök (Vetítéssel. l

7 Nov. 19, Másolás. lA hallgatókat magukkal hozott ne-
csütörtök gatívjaikról megtanít juk másolni.) Városy Gyula

8 Nov. 26, Nagyítás. (Rövid elméleti előadás után a hallga-
Kósa Józsefcsütörtök tók megtanulják a nagyítás gyakorlati részét.)

9 Dec. 3,
Person-eljárás. (Gyakorlati bemutatással.) dr. Wohl Györgycsütörtök

10 Dec. 17, Positiv retus, fényesítés, kasírozá$.
Buzay Bélacsütörtök (Gyakorlati bemutatással.l

Az előadások kezdete pontosan 18 óra 30 perc.

Netán szükségessé váló sorrendi vagy egyéb változásokat a

"FOTOl/-ban fogunk közzéten ni.

A tanfolyam II. részének sorrendje a "fOTO" decemberi

számában!
Az Elnökség.

- .. .- ..... Nypmatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdáiában, Budapest, V., Csáky-utca 10.


