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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.

ILFORD lemez, f!lm és Leica-film
- Extra finom szemcse!

HYPER-Utolérhetetlen minőség!

PAN
a vezérképviseletnél !

Nem drágább
mint más gyártmá ny!

Beszerezhetők a fotóüzletekben vagy

EHÉR ÉS TSA.

_1 -.

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 13.

MOVÉSZI
fényképezésnél
páratlan elönyei
vannak a

....KO.ELLE.EFLEXNEK....

Könnyen cserélhető tele.objektivek és hosszabbító tubusok
egészítik ki a felszerelést. -

Kaphat6 120.- P·töl 312.- P.lg.
(Részletre is.) Kérje az "F 23"
árjegyzéket az egyedárúsitótóJ:

CHMUR. IV. Ferenciek·tere 2. sz.

T

Ilford negativ anyagra felvett
érdekes amatőr felvételeket
korlátolt mennyiségben veszünk.

ARTALO

Cikkek: A Foto onkétie. - J. Em.

Borrenbergen: A művészi fényképezés

Belgiumban. - C. J. Verhaeghe: A

híd fényképezése. - Tolnai Miklós:

Újdonság? Nem! - -t: Az ember

néha elgondolkozik... - Schuszler

Ferenc: Apró fogások. - M.: A Ma

gyar Amatőrfényképezők Országos

Szövetségének negyedik nemzetközi

fényképkiállítása. - Amatőr, dolgozd

ki a felvételeidel önmagad!

Műmellékletek: Vonck H., Antwer

pen: Csendélet. - Lahaye M., Ant

werpen: Honvágy. - Riviere M., Ant

werpen: Pipacsok. - Van Dijck, Ant

werpen: Fényfoltok. - G. J. Ver

haeghe, Antwerpen: Vitorlás. - J. Em.

Borrenbergen, Antwerpen: Kévék. 

Burton H., Bruxelles: Vásár. - Léo

nard Misonne: Folyópart.
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Prospeidus
dljtalan I

II FLO U- NETJJ (L. Misonne szabadalom)

A szabályozható, tökéletes I á g Y r a j z Ú előtét.

A felvételnél és nagyításnál egyaránt alkalmazható.

Hatásában fe Iü Im u lj a a legjobb lágyrajzú lencséket is.

Kapható a jobb szaküzletekben és a vezérképviseletnél

GALACZ V.
Budapest, IV., Váci-utca 78/80. IV. em. 3.

Össze I is ... 1.
2.
3.
4.

Teljesen szemcsementes I

Szűrő nélkül is
helyesen adja vissza a tónusokatl

Rendkívül
tág megvilágítási lehetőség I

Fényudvarmentes

OLYMPAN ~17!~.o L~MIE~
A MEGBIZHATÓ JÓ MINÖSÉG MAAKAJA!

Vezérképviselet :

SALZER ENDRE
Budapest, V., Hold-u. 25. Telefon: 1-134-48 FILMEK

LEMEZEK
PAPIROK

OLcs6N ELAD6
1. Kontakt kopirozó gép 18x24 nagyságig,

vi lia nyvi lágításra.
2. Kisebb alakú műtermi felvevő gép.

Optika: Orthostigmat. Fényerő : F:12,
gyutáv: 26 cm. Duplakazetlákkal és
szolid fémállványnyal.

Kiváltképen alkalmas egyesületek
részére.

3. Előhívódoboz (tank) 9x12 lemezekhez.
4. Vágógép, 24x30 nagyságig

eim és közelebbi felvilágosftás
akiadóhivatalban .

MEGNYILT
STILLER SANDOR
FOTOSZAK oz LETE
I., ALAOUT-UTCA 4. (Kriszlina-térnél)

Ilford anyagok
állandó friss
raktára.



P 256.
P 290.
P 320.-

DoJJina II. beépített távolságmér-óvel

J :2.9 Steinheil Cassar opi:ikával és

Compur zárral, 36 felvéíelre 24X36

normálkinofilmre ára csak P 196.-

BUDAPEST, V., BALVANY.UTCA 16. SZ.

5 mm. opí:ikával Comp. Rapid zárral .
5 mm. opí:ikával Comp. Rapid zárral .

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

TILEFON:
1-271-23

AZ EUMIG INDEX kamarával
a filmezés könnyebb, mint egy boxgéppel való
fényképezés, mert a film helytelen megvilágítása
ezen egyedül álló felvevőnél 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 fofocellá-
val (9'5 mm filmek részére)

Index kamara 1:2.8 /ényerejú Meyer Trioplannal, beépitett /otocellával P 365.
EUMIG Grossraumprojektor (nagyteljesitményü vetitő) iskolák, clubok.
termek stb. részére. cserélhető 35, 50 vagy 65 mm gyutávú Meyer Kinon I.
optikával. 1:1.6/ényerővel,komplett /elszereléssel, 2 darab 140 m. szuperorsóval.
250 Wattos izzóval és pla/ondlámpával, 8,9.5 v, 16 mm filmek részére, egyaránt P 610.-

Mimosa.Patronok mindenféle kiskép készülékhez. Baldina, Contax,
Dollina, 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

V E Z É R K É p V I S E L Ö K:

SILBERER ÉS FORNéT

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

'1(/fliJt1flO;Sa



AKAR JÓL ÉS KÖNNYEN

B O R O T V Á L 1< O Z N I ?

IIASZNÁLJON

GOLF

PENGÉTI
Kicsinybeni föelárusító:

Fischer Antal Fia
t o 3 é ves s z a Ic ü z I e t.

Budapest, VIII., JÓzsef.körút 17

Vezérképviselet:

GENESY ÉS PFANN
BUDAPEST, IV. FEHENCIEK-TERE 3. I.

I

IV., VÁROSHÁZ-UTCA 1-3-5
XI, HORTHY MIKLÓS-ÚT 39

1936. évi új Arjegyzékem megjelent III



DoJlina II. beépített távolsá~mérővel

J:'2.9 Steinheil Cassar opfikával és

Compur zárral, 36 felvéielre 24X36

normálkinofilmre ára csak P 196.-

610.-

365.-

AZ EUMIG INDEX kamarával
a filmezés könnyebb, mint egy boxgéppel való
fényképezés, mert a film helytelen megvilágítása
ezen egyedül álló felvevőnél 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-S pengő és másfél percig gyönyörköd.
het annak vetítésében, amikor és ahányszor kedve
telik benne.

Eumig felvevőkamarák fotoceliá-
val (9'S mm filmek részére)

Index kamara 1:2.8 fényerejű Meyer Trioplannal, beépitett fotoceliával P

EUMIG Grossraumprojektor (nagyteljesítményü vetitő) iskolák, clubok,
termek stb. részére, cserélhető 35, 50 vagy 65 mm gyutávú Meyer Kinon I.
optikával, 1:1.6 fényerővel,komplett felszereléssel, 2 darab 140 m. szuperorsóval,
250 Wattos izzóval és plafondlámpával, 8,9.5 v, 16 mm filmek részére, egyaránt P

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

5 mm. optikával Comp. Rapid zárral .
5 mm. optikával Comp. Rapid zárral .

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

P 256.
P 290.
P 320.-

Mimosa.Patronok mindenféle kiskép készülékhez. Baldina, Contax,
Dollina, 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 Ortho P 3.-
Mimosa keskenyfilm 9'5 mm. 1 tekercs Panchro ... ... ... '" P 3.50

V E Z É R K É p V I S E L Ö K:

SILBERER ÉS FORNÉT
BUDAPEST, V., BALVANY.UTCA 16. SZ.

TELEFON:
1·27&·23



AKAR JÓL ÉS KÖNNYEN
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WANAUS JÓZSEF
F~NYK~P~SZETI SZAKOZLET

BUDAPEST, IV., SOTÓ-U. 2
Deák Ferenc-tér sarok

Olvassátok a "FOTO"-t!

"

Nézze meg a Belv'ros
leg modernebb fénvké·
pészetl szaküzletét, ahol
régi avult gépét modern gép

re elónyösen átcserélheti I

EHER OPTIKA"
látszer- é. fényképészeti cikkek suk.

üzlete megnagyobbított helyiségében

n.gy I e I k é sz ü If s é g g e I 'II igen

t i s z f e I t ü g y f e I e i rendelkezés'r.

•Kérje

fotoszaküzletében

a .. BERGMANN"

filmet, lemezt és papírt

A hűségért hűséget kap

mert a .. B E R G M A N N"

anyagnál csalódás nem érheti

•
SI NV~';";"$A NDO R

n

Budapest,
IV., Irinyi.utca 21·23.

L -IT.e.le.'.o.n.:.1-.8.54.-.1.8. ..

Foto cikkek
frissen és olcsón kaphat6k

fotoszaküzletében

Budapest VII, Wesselényi-u. 33

Állandóan friss nagyméretű (30 X 40

cm. is) brompapirok és lemezek

kaphatók!

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

HockélKiss
preciziós műszerészek

fényképezOgépek és
föltOfollak
szakszerű javítása

Budapest, IV.,
Kossuth Lajos-u. 1
(Ferenciek b..'r'b.n)

T.1.lon: 1-897-45

Mahelvünk elismert I
Forduljon bizalommal hozzánkl

Specl.l" 'oto.lbum uJdons6g betólható képek részére.
~apható: MIndei albumgyártónál Budapest, VI. Szív-utca 39/b sz.

Telefon: )-271-46

Készíttessen

Bud.pest, IV., Kirol,.körClI 3

Telefon
1-408-63
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A PHOTO-CLUB ÉS A B. S. E. FOTOSZAKOSZTALVANAK ÉS A BP.

SZFÖV. VíZMŰVEK FOTOSZAKOSZTALVANAK HIVATALOS LAPJA

MEGJELENIK HAVONTA-
ElÓFIZETÉSI DfJAK:

Egész évre 6 pengő

Félévre 3 pengő

Egyes szám ára 50 lill ér.

Ausztriában 1 schilling
Csehszlovákiában 8 Ke
Romániában 40 lei
Jugoszláviában 12 Dinár

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, IV.,
Ferencz Józsel-rakpart 17
Telelon : 1-825-88
Postatakarékpénztári csekksz. 27627

A "FOTO" ankéfje

Bornemissza Géza
m. kir. iparügyi, kereskedelmi és

közlekedésügyi miniszter nyilatkozik a

"FOTO"-nak

Magam is amatőr-fényképész vagyok. Szeretek foto

grafálni és csak azt sajnálom, hogy nem birok vele oly

mértékben foglalkozni, mint szeretnék.

Az én fotografálásom inkább csak arra szorítkozik,

hogy kedves útiemlékeket rögzítsek meg magamnak, ha

valahol valami szépet, nekem tetszőt látok. Ezenkívül,

ami tulajdonképpen szintén nem más, mint kedves emlékek

gyüjtése, - családi képeket is készítek. Igaz, hogy ezek

a képek, - természetüknél fogva, - legtöbbször nem

valák a nagy nyilvánosság elé, de a felvételkor sok örömet,

- idővel pedig sok meleg, derűs visszaemlékezést szerez-

nek nekem.

Habár a fényképezést a magam részéről csak ebben az irányban űzöm, - egy-egy szép,

művésziesen elgondolt és kidolgozott fényképben el tudok gyönyörködni.

Oszinte örömmel tölt el az a tudat, hogya magyar amatőrfotografálás ma világviszonylat

ban is általános elismerésben és megbecsülésben részesül.



Nagyon megtisztelő volt a "Foto" szerkesz
tőségének hozzám intézett az a felhívása, hogy
Belgium fotoművészeti mozgalmairól átfogó le
írást adjak.

Mindjárt előljáróban meg kell említenem azt
a tényt, hogy ez a mozgalom nálunk egyáltalán
nem áll olyan magas színvonalon, mint Magyar
országon.

A magyar művészfényképezők összefoglaló
munkái, melyeket évek óta rendszeresen bekül
denek az antwerpeni )ris" nemzetközi kará
csonyi kiállítására, általános csodálatot keltenek
irányu k kü lön legessége, tech niká ju k gondossága,
a motívumok változatossága által, melyekkel a
magyarok ,,külön nemzeti jelleg"-et l"couleur
locale"-tl tudtak elérni.

Ilyen együttműködést, ilyen egyetértést Bel
giumban egyáltalán nem lehet találni.

Vannak nekünk is az egész országban foto
egyesületeink; minden városban legalább egy,
sőt némelyekben öt fotoklub is akad, amelyek
ben többé-kevésbé dolgoznak is. A legszorgal
masabb tagjaiknak munkáit évente ki is állít ják,
mások ismét a társ-egyesületek "Nemzeti kiállí
tásain" vesznek részt és ugyanazokat a képeket
ismételten is beküldik.

Külföldi nemzetközi kiállításokon a belga
fotoművészek keveset szerepelnek. Ennek való
színűleg mai valutánk az oka. Ha az ,,American
Photography" című évkönyvet forgatjuk, abban
a nemzetközi szalonok elég szép számú belga
résztvevőjét találjuk. De figyelembe kell venni
azt, hogy magában Belgiumban évente legalább
5-6 nemzetközi kiállítást rendeznek és hogy
ezeket a kiállításokat és az elfogadott képeket
csaknem kizárólag Belgium szolgáltatja. Nagy
kár, hogy gyakran több egyidejű kiállítás egymás
útjában van és ezáltal veszít jelentőségéből. Aki
ezeknek a kiállításoknak a katalógusát kölcsö
nösen összehasonlítja egymással, könnyen meg
állapíthatja, hogy melyek azok a kiállítások,
amelyek körülbelül minden beküldött képet ki
akasztanak és melyek azok, amelyek a bel- és
külföldről beérkező képek nagy száma folytán
kényszerülve vannak azokat egy kiállítótól két
három műre korlátozni, amiáltal a művészi fény
képezésnek magasabb nívójú együttesét érik el.

Másrészt hazánkban a különböző nemzetközi
kiállításoknak a rendezése, az egyesületek szor-

94

galmáról tesz bizonyságot és egyúttal erős pro
pagandaeszköz is a művészi fényképezés ter
jesztésére.

Teljes együttműködés a különböző fényképé
szeti egyesületek között eddigelé lehetetlennek
bizonyult; e cikk írója sokat fárpdozott ebben
az irányban, de ezideig minden eredmény
nélkül.

A külföldi kiállításokon, mint általában az
egész világ fényképészeti megmozdulásában
egy belga név tündöklik: a mi Leonar~ Misonne
mesterünknek a neve, az ő egészen egyéni, Co
rot-szerű tájképeivel, amelyekre ezer más között
is rá lehet ismerni.

Nálunk, belgáknál, Misonne egészen elzár
kózott fotóművész; Belgiumban számos éven át
sem a hazai, sem a nemzetközi kiállításokon nem
szerepelt, mert, mint mondotta, senki sem próféta
a saját hazájában. Ezt a felfogását bővebben

azzal indokolta, hogy belga körökben műveit

nagyon különféleképen ítélték meg, azokat so
kan nem akarták fényképészeti produktumoknak
elismerni. Az utóbbi két évben mindazonáltal
Misonne felfogásában némi változás történt és
néhány belga szalónt már kitüntetett képeivel.

Misonne technikáját sokféleképen lehet meg
ítélni, de mindig kimagasló lesz feltétlen egyé
nisége, képeinek gondos felépítése és azok im
ponáló levegője.

Belgiumban különböző egyesületek kisebb
lapjai mellett két főszerepet játszó szaklap van,
az egyik francia nyelvű, a ,,Photo", a másik fla
mand nyelven jelenik meg, ,'photokunst" címen.
Mindkettő illusztrált havi folyóirat.

Nézetem szerint a belga amatőrök nem ol
vasnak eleget; nagyon sokan vannak közöttük
olyanok, akik azt gondolják, hogya művészi

fényképezés valami egészen egyszerű dolog;
úgy vélik, hogy elég időnként meg lévő negatív
jaikat átnézni, a jobbakat ezek közül kiválogatni
és azokról nagyításokat készíteni.

A komoly tanulmány és az energikus munka
sokaknál hiányzik.

Mindazonáltal a fotokiállítások nagyon láto
gatottak laz )ris" legutóbbi nemzetközi kiállí
tásának Antwerpenben két hét alatt mintegy
71.000 látogatója volt) és minden kiállításon hall
hatjuk, hogy: "milyen szép, milyen művészi az



ilyen fénykép! tn is meg fogom kísérelni, hogy
ennyire vigyem."

De - sajnos - néhány nap mulva ezt a jó
szándékot a legtöbben már elfelejtik és legkö
zelebbi kiállításra ismét csak közvetlenül az
utolsó napokban készítenek gyorsan felvételeket,
hogy az azokról ugyanilyen gyors tempóban
készült másolataikat beküldhessék.

De szerencsére, nem valamennyi amatőrünk

ilyen és nálunk is vannak lelkiismeretes fotómű-

•

foto
vészek, akik mindent megtesznek a művészi fény
képezés szolgálatában és kitartó munkájukkal

példaképet mutatnak.
Ha az ilyen munkások száma idővel gyara

podni fog, akkor bizonyosak lehetünk abban,
hogya művészi fényképezés nem fog a külföld
mögött elmaradni, amit a magam részéről tel
jes szívemből kívánok.

I. Em. Borrenbergen

A híd fényképezése
A fényképezésnek kétségtelenül nagyon há

lás témója a híd. ts pedig bármilyen híd. Akár
a technika legújabb csodája az Albert-csatorna
felett, akár a Niewporti zsilipek, vagy egy egé
szen egyszerű palló valamilyen elhagyatott ár
kon keresztül, Brügge város valamelyik hídja,
mint a nagy csend jelképe a békés vizesárok
felett, melyet ragyogó zöld búja fű árnyékol be,
vagy egy vasúti híd, mint józan technikai alko
tás, mely keményen és acélosan győzi le a ter
mészetet merész és vaskemény ököllel.

Minden híd valamely célt szolgál, minden híd
szimbólum. A 'jó amatőr ezt a szimbóli'kus jelle
get kifejezésre is tudja juttatni, úgy, hogy fény
képe túlnő a mindennapiságon, a jelentéktelen
tájképen. A híd szétválasztott partokat, mély
sza-kadékot köt össze, mocsarat hidal át. ts mi
mást cselekszik a fotóamatőr az egész világon
és országunkban is? A fotográfus egyénisége
munkájában jut kifejezésre. Ezek a felvételek
azonkívül megismertetik a kívülállókkal a mi
tájainkat, a mi népünket. A fotószalónok és a
folyóiratok közvetítik ezt a szellemi csere
forgaimat.

ts a "Foto"-nak ez a kezdeményezése is
hivatva van hidat verni a tengermelletti flamand
síkság és a középeurópai Magyarország között.
Ilyen módon mindkét ország amatőrjei a jobb
önmegismerésnek, a jobb megértésnek és Európa
népei közötti jobb megbecsülésnek nagy áram
latában vesznek részt.

A híd mindenképen hálás motivum. Hiszen
több, mint csak annyi és annyi tonna cement és
vas, vagy mint egy keskeny, ropogva hajladozó
deszka, valamilyen árok fölött. Ezért erre a kö
rülményre a mai időkben, az utazás és vándor-

lás idejében, különösen rá kell irányítanunk a
figyelmet.

A híd rendszerint valamely folyó vagy csa
torna két partját köti össze, vagy kis völgyet
hidal át. Kézenfekvő tehát, hogy fényképünkbe
a két partot és a vizet, vagy a völgyet is bele
kell foglalnunk. Ha egy hidat túlközelről ve
szünk le, akkor erős elrajzolást kapunk. De ez
a körülmény nem mindig hátrányos: ilyen fel
vételek kiemelhetik valamely építkezés nagysá
gát és hatalmas voltát. Ha a hidat távolabbról
fotografáljuk, akkor azt természetes környezeté
ben ábrázoltuk. Különösen kezdők ügyeljenek
arra, hogyafényképen ne legyen túlsok és hogy
a híd vízszintesen kerüljön a képre. Ez ellen az
utóbbi pont ellen sokat vétkeznek, valószínűleg

jól sikerült "ferde" felvételek hatása alatt. Ilyen
felvételek a perspektivának és a síkelosztásnak
mesteri ismeretét tételezik fel.

Milyen gyakran látunk valamely hícJról ké
szült egyébként jó felvételt, amelyen a híd fer
dén áll és oly lapos síkban fekszik, akár csak
egy palacsintasütő.

Ha véletlenül vonat megy át a hídon, vigyáz
zunk arra, hogya mozdony a kép szélébe ne
ütközzék. Hagyjunk neki néhány centiméternyi
helyet, hogy továbbmehessen. Emberek, vándo
rok, vagy kíváncsi nézők, kik a híd karfájához
támaszkodnak, vagy halászok is, jó staffage-ul
szolgálhatnak. De minden motívum főtémánk

nak: a hídnak legyen alárendelve. Két egy
formán kiemelkedő motívum nincsen. Vagy az
egyik, vagy a másik.

A hídnak valamely része is lehet tárgya jó
felvételnek: például egy pillér, amely két ívet
tart és lábával a rohanó árban áll. Különösen
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tetszetős motívumokat szolgáltathatnak a függő

hidak karcsú íveikkel, valamint a nagy hidak
lámpái oldalról felvéve, különösen este, amikor
égnek; és miért ne próbálkozzunk a fényképe
zésre legalkalmasabb viadukttal is? Mindezek
pompás témái az amatőrnek.

Ellen és oldalfény a legalkalmasabb meg
világítás. Ha a nap a fényképező mögött áll,
akkor minden vonal és sarok lapos lesz, akkor
a kép maga is laposan fog hatni. Megfontoltan

kell tehát a munkához kezdenünk. Azok, akik
homályos üveggel, vagy tükörrel dolgoznak,
mindig előnyben lesznek azokkal szemben, akik
a keresőre vannak utalva.

Ennek a cikknek nem annyira technikai
tanácsadás a célja, mint inkább utalás a "híd"
szimbólumának gazdag tartalmára. A híd kap
csolat. A fényképezés szintén az. Fotografáljunk
tehát hidat is!

C. I. Verhaeghe

Az objektív mélységi élessége mindig a gyú
iávolság és az objektív fényerejétől függ. Vál
ioztatni ezen a fényerő csökkentése nélkül nem
lehet. A fényerő csökkentése nélkül mégis kap
hatunk teljes objektívnyílással is olyan képeket,
hol a mélységi élesség teljesen kielégítő. Előre

bocsájtom azonban, hogy csak oly témájú fel
vételeknél, hol az előtérben kimagasló tárgyak
nincsenek. Az olyan felvételeknél tehát, hol a
kép főtémáját, ahol az előteret a virágos rét,
vízfelület, sáros út, víztől csillogó aszfalt, köve
zet, hó, vagy ezekhez hasonló, síkban fekvő

tárgyak képezik, növelhetjük a mélységi élessé
get rekeszelés nélkül, vagy az objektív, vagy,
ami még helyesebb, a homályos üveg keret dön
tésével.

Az objektív döntése csak akkor ajánlatos, ha
a használt objektív gyútávolsága a lemez mé
rethez viszonyítva hosszú. PI.: 6.5X9-hez 15 cm.
Normális hosszúságú gyútávolságnál az objek
tív döntése folytán lemezünk kiesne a használ
ható képszögből, s életlen, elmosódott képet
kapnánk. A homályos üveg keret döntésénél ez
nem történik meg és így inkább ezt ajánlom.

Mi a helyzet, ha nagy előtérrel akarjuk fel
vételünket elkészíteni? Vagy az előtér lesz éles,
vagy a háttér, vagy le kell rekeszelni az objek
tivet, állványról fotografálni a hosszú expozíció
miatt, vagy, ha mozgó alakok is vannak leendő

képünkön, akkor a felvételt e miatt talán el sem
készíthetjük, s talán a legszebb felvételről 
fájó szívvel - lemondunk.

Az előtérre állított objektív, a háttérre állítot
tal szemben, távolabb áll a homályos üvegtől.

Ha tehát a homályos üveg azon részét, melyre
az objektív a közelebb álló, tehát az előtér leg-
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alsó részét a végtelenbe állított pontról elmotdí
tanók, távolít juk az objektívtől, annyira, hogy
az előtér legközelebbi pontja is élesen rajzolód-

Felülnézet

Oldalnézet

1. Fényképezőgép.

2. A gép ktlzetta-sínje.
3. A dönthető adapter bőr harmanikáia.
4. Az adapter dönthető része.
5. Az adapter párhuzamos fekvését biztosító támasz.
6. A döntést végző excentrikus tárcsa.
7. A dönthető hátlapot mozgató csap.
8. Az adapter kazetta-sínie.
9. Csuklózás.

jon ki a homályos üvegen, a legközelebbi elő

teret és a végtelenben lévő tárgyakat rekeszelés
nélkül is teljesen élesen kapjuk egyidejűleg.



Vonck H., Antwerpen:

CSENDtlET.



Lohoye M., Antwerpen:

HONVÁGY.
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A gyakorlati kivitele a dönthető adapternek
igen egyszerű. Az egyidejűleg közölt két sema
tikus rajz világosan mutatja az egyes alkatrészek
közelebbi pontját vetíti, s ez mindig a homályos
üveg felsőrésze, anélkül, hogya homályos üveg
rendeltetését, s azok gyakorlati kivitelét kis tech
nikai készséggel rendelkezve, könnyen megold
hatjuk. Precíz műhelyrajzot nem adhatok, mivel
minden gép külsőleg másként van elkészítve és
az egyes részek elkészítése esetleg másként
alakulhat. A rajz után egyébként minden fotó
mechanikával fog1lalkozó szakember elkészíti. Az
így elkészített adapter kazetta módjára bármikor
kihúzható a gépből, s a gépen semmiféle át
alakítást nem kell eszközöl ni. Házilag legköny
nyebben megmunkálható fém az aluminium, ösz
szedolgozásná I csa k szegecsel ni lehet (sü Iyesz-
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tett szegecsekkell, fínomfogú iombfűrésszel és
resze'lővel munkáljuk meg. A bőrkihúzatot synde
tikonnal ragaszthat juk fel areszelővel felkapart
fém re. Síma fémrő! száradás után lepattan.

A dönthető hátlappal felszerelt géppel való
fotografálásnál ügyelni kell arra, hogy pontosan
azt a kivágást állítsuk be keresőn, mint amelyet
a homályosüvegen szemléltünk. A legkisebb el
térés a kép teljes életlenségét eredményezi. A
nevem alatt közölt kép f : 3-as nyílással, 7.5 cm
gyútávolságú objektívvel készült. A kép kétrészes
lineáris nagyítás, s ennek dacára sem található
azon életlenség. Rövid gyakorlattal kezelése el
sajátítható és megszokottá válik, örömünk telje
sebb lesz, mivel egy lehetőséggel többet nyújt
ezen kis készülék a művészi fényképek készí-
tésére. Tolnai Miklós.

Az ember néha elgondolkozik ...
VII.

Amatőr keskenyfilm vetítését néz

tük ...

Tisztelt barátom, - az egyik ama
tőrfilmező, - egyebek közt így szólt
hozzám:

- Ti, - "álló" fényképezők és mi,
- "mozgó" fényképezők, - nem va-
gyunk egymásnak konkurrensei. Ben
nünket, - fotografikus vonatkozásban,
- ha úgy vesszük, - csupán az
anyag, az emulzió köt össze.

Ezóta nem egyszer gondolkoztam
el ezen a kijelentésen.

Az tagadhatatlan, hogy az "álló"
és a "mozgó" fényképezésnek mások
az eszközei, a lehetőségei, útjai. ts
a kettőnek más és más a hivatása is.

Az egyik, - az "álló", - egy
szempillantást, egy meglátást, egy
hangulatot, valamely eseményben egy
mozzanatot rögzít meg. A másik, 
"mozgó", - egy cselekmény, egy tör
ténés folyamatát, leiátszódásának
egész láncolatát.

Ezért a filmezők dogmája szerint
a filmfelvételnél nem fontos az artisz
tikum. A fontos az, hogy valami, 
akármi, - történjen. Mozgás, élet,
elevenség, lüktetés legyen benne.

Mikor az egyik filmnél - úgy em
lékszem: egy osztrák amatőr munkája
volt, - elragadtatással jegyeztem
meg: "Oly szép, hogy minden egyes

kockája mint önálló "álló" kép is
megállná a helyét", - tisztelt bará
tom gyönge vállvonással így felelt:
"A mi szempontunkból éppen ez a
fogyatékossága. Nincs benne folya
matos cselekmény."

Az "álló" fénykép ilyen folyamatos
cselekmény megörökítésére, - termé
szeténél fogva, - alkalmatlan. Sőt ha
a felvételen a mozgás bizonyos fokon
túl kihangsúlyozódik, - ez a képen
sokszor egészen groteszk hatást kelt

és agyonüti a képet.
Láttam egy pillanatfelvételt. Par

force-lovas, a kutyájával, amint árkon
bokron át vágtatnak. Hihetetlenül ki
ficamodottaknak látszottak a lovas, a
ló, a kutya tagjai. Az ember szinte
felszisszent bele! Pedig mint felvétel
tökéletes volt. Csakhogy ilyen mozdu
latokat az emberi szem a mozgás
villámgyors folyamata közben nem
képes meglátni vagy felfogni úgy,
mint a pillanatzár és a fotografikus
lemez. Ezért aztán azoknak a hatása
a képen sokszor természetellenesnek
tűnik elő.

Ezzel nem mondom azt, hogy az
"álló" képnél a mozgás visszaadása
okvetlenül zavaró. Ellenkezőleg! Lehet
mozgás, - de ebben, a természetes
ség mellet1, legyen plasztikus lendület.
Valami megfelelő, szép vonalvezetés.
Ez csak a iovóra van a képnek. tp
pen úgy, mint ahogy például egy

lovas-szobornál, ha a ló lép vagy
ágaskodik, - a hatás élénkebb, mint
ha a ló csendesen, nyugodtan, mere
ven áll. Igaz, hogy a mű kifejezése
vagy értelme vagy mondani-tudása is
ehhez képest egészen más lesz.

Csakhogy valamiképpen nemcsak
nem baj, hanem sokszor csak előny,

ha az "álló" kép mozgást, - helye
sebben: a mozgásnak bizonyos pil
lanatát, - adja vissza, - épp úgy
a ,mozgó" képek hatását és értékét
is emeli, ha bennük nem csak éppen
mozgás van, hanem artisztikum is.

Mindenesetre figyelembe kell venni,
hogy annak a bizonyos "mozgó" fel
vétel nek milyen a jellege?

Ha, - teszem fel, _. a felvétel egy
egyszerű jelenet vagy történet, - ha
csak az esemény leiátszódásának a
természetessége a fő, hogya felvétel
levetítésénél a szemlélőben az oz
illúzió támadjon, hogy annak az ese
ménynek a szemtanuja volt, azt maga
is, mint jelenvolt áté/te: nem fontos,
hogy a fotografus művészies hatá
sokra törekedjen, - legyenek ezek
akár régies stílusúak, akár újszerűek.

Sőt ezek a természetesség hatásának
esetleg még a rovására is lehetnek.
Elterelhetik a figyelmet magáról a cse
lekményről.

Ellenben az "álló" képnél a kép
nek vissza kell adnia alkotójának a
lelkét. Azt a hangulatot, amelyet ő
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a felvétele alkalmával érzett. Az ő

saját érzéséj', hangulatát kell átplán
t61nia a nézőbe. Különben célját té
vesztette.

Természetesen egészen más, ha a
"mozgó" fényképező nem valami cse
lekményt fotografól, ahol a személyek
jÓrós-kelése, mozdulatai, cselekedetei
viszik a főszerepet, hanem, - mond
juk például, - ha a kép, - mint
nevezni szokták, - "természeti" fel-

vétel. Ahol a harlgsúly a tájképen
van és a mozgás dok a tájkép hatá
sának, a kép szépségének az emelé
sére szolgál. Ezt mindenesetre kivált
kép fokozza, ha a fényképező a saját
meglátásait is bele tudja vinni a fel
vételébe. Itt már hálás szerep jut a
fényhatásoknak, a motívumok csopor
tosítása, elhelyezése, kidomborítása
által érvényesülő egyéniségének, ötle
tességének.

Ilyenkor aztán a "mozgó" fény
képezőt már nem csupán az emulzió
kapcsolja össze az "álló" fényképező

vei, hanem az intuíció, amely, - né
zetem szerint, - kell, hogy szerepet
játszon mindazoknál, akik valami
olyat akarnak alkotni, ami a szemIé
lőre hatást gyakoroljon és munkájukat
az átlagosnál, a megszokottnál maga
sabbra, értékesebbre emelje föl!

-t.

Kedves olvasóink sürgető kívánságára augusz
tusi számunkban nagyítót ismertettünk. Ez volt az
óka annak, hogy a sötét kamra felszerelési tár
gyainak ismertetéséről szóló cikkeinket meg kel
lett szakítanunk. Most a negatív anyagok és po
zitív képek kimosásával kapcsolatos fogásokat
ismertetjük.

Ha lemezre fotografálunk, akkor a lemez mé
reteinél mintegy 6 mm-rel szélesebb és 15-20
mm-rel magasabb belső méretezésű horgany
bádogdobozt készíttetünk. A doboz felső oldala
nyitott; hosszának megállapításánál minden
lemezre 10 mm-t számítunk. Ezután három darab,
kb. 5-15 mm keresztmetszetű kemény gumi sza
lagot vágunk ki a doboz hosszának megfelelően.

lHa ehhez szükséges kemény gumi lapunk nin
csen, akármelyik rádióamatőr barátunk kisegít
vele.) A gumi szalagokat la mm-ként széles fém
fű résszel befűrészeljük és az l. számú rajz sze- I

ri nt a doboz két belső oldalára és aljára fel·

szegecseljük. Azt, hogya bevágások egy síkba
essenek, úgy biztosít juk, hogya három szalagot
egyszerre vágjuk be. A doboz alsó részére kis
csövecskét forrasztunk, hogya víz alul lefoly
hasson és a fenéken elhelyezkedő fixirnátron
szemcséket magával vigye.
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Rendesen sok bosszúságot okoz az, hogy a
vékony sugárban a dobozba csurgó víz egészen
fínoman szétpermeteződik: félórai mosás után
valóságos kis tócsa van a falikút vagyo mosdó
körül. Ha mosódobozunkra a 2. számú rajz sze-

rint elkészített csonka gúla alakú bádogsapkát
teszünk, akkor ezen a kellemetlenségen segí
tettü nk.

A filmek mosását akkor, ha áprilisi számunk
ban ismertetett tank-ban hívunk, legegyszerűbb

magában a tank edényben eszközölni.

Azoknak, akik tálban hívnak, a kimosáshoz a
3. számú ábra szerinti módszert ajánljuk. A film

fé/hosszának megfelelően 4-5 mm átmérőjű

rézhuzalból alacsony szánkát készítünk úgy,
hogy meghajlítás közben az lia-oOO-val jelzett
részeken üveg, vagy kemény gumi csövet húzunk
fel a szánkára görgőnek; így a film megsérülé-,
sét megakadályoztuk. A szánkán átvetett film
két végét facsipesszel fogjuk össze, a film így
bizonyos fokig kifeszíthető. Ezzel biztosítani tud
juk ait, hogya film ne lóg jon bele a tólba, mert
akkor a mozgó vízben a tól fenekére rakódott
homokszemecskékhez súrlódnék.
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A nagyítások kimosásánál egyedül a fürdő

kád jöhet számításba i de ennél az egyszerű kér
désnél is több feladatot kell megoldanunk. A víz
nek hozzávetőlegesen á1llandóan egy színben
kell lennie a kádban, mert, ha az elfolyás na
gyobb, mint a hozzáfolyás, úgy papírjaink a
legjobb esetben pár perc mulva szárazon fek
szenek, míg mi gyanútlanul várjuk a mosási idő

leteltét. Rosszabb esetben a lefolyó részben,
vagy egészben mintegy behúzza a papírt, s az
megtöri'k, vagy eltömi a nyílást és akkor nem
lesz meg a kellő vízcsere.

4. számú rajzunk fürdőkád keresztmetszetét
mutatja. Parafadugóba helyezett 15 mm átmé-

- -

rolu cső van a lefolyónyílásban. A cső maga~

sóga biztosítja a vízmagasságot és a víz elfolyá
sát. Papírnagyításunk beszívódását a lefolyó
csőbe úgyakadályozzuk meg, hogy fagyűrQt

teszünk a vízbe a túlfolyó cső köré. (A rajzon
"f".) A fagyűrűt ajánlatos alulról rászegezett
ólomlemezkével megterhe'lni, nehogy az a víz
színén lebeg jen és nehogy a papír a gyűrű alá
sodródva azt esetleg felemelje.

Természetesen védekeznünk kellene az ellen
is, hogya kádba csurgó víz csobogása, ahogy
mondani szokás, "a családi békét meg ne
bontsa."

Ilyenkor a modern technika minden raffiné
riájával megkent amatőr, tekintettel arra, hogy
gumicsövet a laposra préselt vízcsapra nem hÚ4
hat, rövid ,töprengés után vastag cukorspárgát
köt a csapra és azon engedi lecsorogni a vizet.

De vigyázat! Ezt a jól bevált spárga mód
szert a negatív-mosásná I kerü Ijüki az átázott
spárgáról leváló textilszálacskák ugyanis köny
nyen kárt okozhatnak.

Schuszter ferenc.

A Magyar Amatörfényképezök Országos Szövetségének

negyedik nemzetközi fénykép kiállítása

A Magyar Amatőrfényképezök Országos
Szövetsége október hó 24-én nyitotta meg
negyedik nemzet'közi fényképkiállítását. A külö
nösen magas nívójú kiállításon 28 nemzet 340
kiállítója 536 képpel vett részt, melyek a buda
pesti Vigadónak három nagy termét töltik meg.
Már első, általános benyomásunkat kedvezővé

teszi az, hogy a képe'k keretezés nélkül egy
forma, ízléses kartonra ragasztva vannak fe!
akasztva: ez a külsőség a kiállítás egyöntetű

ségét biztosítja.
Erde'kes megállapítanunk azt, hogya magyar

kiállítókkal ellentétben a külföldiek - bár bróm
ezüst, illetve chlorbrómezüst nagyításokon kívül
más technikával készült képeket az idegenek
között is csak nagyon keveset látunk - alig
szerepelnek tükörfényes nagyításokkal. Úgy
látszik, bele kell nyugodnunk abba, hogya mai
rohanó élet a sok időt, fáradságot igénylő bróm
olaj, vagy éppen gumi nyomásnak nem kedvez.

Részletezve a kiállításon szerzett tapasztala
tainkat, az első teremben mindjárt az a m e r i-

k a i a k nagyon szép kollekciója tűnik fel.
Brown P. Manning két igen finom akttal, Brow
nell Rovena pompás kutya portréval, D<>rin V.
Joseph, valamint George Karl ugyancsak szép
akt képekkel szerepelnek. Utóbbinak "Flight of
Time" című képe - a térben mint egy lebegő női

alak, mögötte úszó fátyollal - különös érdekes
kompozíció. A kiállításokból és szaklapokból
világszerte ismert Hanna Forman két képével 
homokfalnak támaszkodva a messzeségbe néző

öreg indián nő és egy a homokban fekvő nap
sütéses igen finom női akt, mindkét kép pompás
bársonyos tónusokkal - ismét megmutatja, hogy
a legelsők között van.

A n g I i a képei nem maradnak el az ameri
kaiak mögött. Itt különösen és első helyen a
"nagymester" Keighley Alexet kell kiemelnünk,
kinek nevét minden amatőr, aki a művészi fény
képezéssel behatóbban foglalkozik, világszerte
jól ismeri. Most kiállított négy képével, de külö
nösen a "The River bed" cíművel - amely arany
érmet kapott - újból megmutatta, hogya leg-
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elsők között is első helyen van és hogy muve
szetének olyan fokát érte el, amelyről további
emelkedés már alig lehetséges. A londoni
Yvonne Studio "Hébe" című képe kiváló;~
fínom női a'kt, "Diana" című portréja pedig
nagyon érdekes női arckép. Shmith Athol női

félaktja bronzérmet kapott. A képet kissé be
állítottnak, mesterkéltnek találjuk.

A u s z t r i a kiállítói közül Karplus Albert
"Hullám"-ja a napfényben szikrázó vízcsöppek
kel nagyon szép, bravúros felvétel. Ezüstérmet
kapott. Neumüller M. "Ausfahrt des Fischers",
valamint a kiállításokból és folyóiratokból nálunk
is jól ismert Clodi-Titze Helene "Feiertagstille"
és "Morgensonne" című képeit említjük még
meg.

B e I g i u m kiállítói közül az egészen külön,
magas klasszísú világhírű öreg mesternek Mi
sonne leonardnak nevét kell kiemelnünk, aki
három pompás olajnyomatát küldte el; a ködös,
esős, párás hangulatnak felülmúlhatatlan nagy
mestere.

C s e h s z lov á k i a kollekciójából Hübner
Herbert szép kutya portréját, Kassai Zoltánnak
"Friss hírek" című képét lannak idején a "Rollei
flex" magas nívójú pályázatán az első díjat vitte
ell, Kulcsár Magyar Gyula viruló szépségű, csil
logó szemű leány portréját említjük meg; Solt
Oszkár "Eislaufachter" elnevezésű képe a hát
térben tovasikló korcsolyázóknak jégbekarcolt
nyolcasával bravúros felvétel, míg "Kapriolen"
című képe a játékos kedvvel egymásnak ugró
két kecskebakkal a "Blickfotografie" remeke.

Egzotikus vendégeink közül az indiai Nala
wallát és Unwallát (nagyon szép öreg, fehér
szakállas férfi portréjal, végül a japán Naka
yama Shoickit emeljük ki. Utóbbi egy nagyon
érdekes japán női arcképpel szerepel.

Az utóbbi időben erősen feltörő J u g o
s z I á v i a feltűnően szép kollekciót mutat be.
Grom Srecko "Gewitterstimmung", Kocjancic
Oszkár "Tröumerei", a már eddig is ismert, de
folyton javuló Kornic Ante "Sky Paradies" (ezüst
érmet kapott) című képeit emeljük ki, meg
jegyezve, hogy nekünk jobban tetszett utóbbi
nak "Im Nebelschleier" című képe, az előtérben

havas háztetővel, hátterében ködbevesző temp
lom tornyával. Szabó Marijan két képe, de külö
nösen romantikus "Wasserfall"-ja igen szép.

A I e n g y e I Czerny Erward Person-eljárás
sal készült ruthén paraszt-arcképe folthatásában
rendkívül érdekes.
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Fel kell említenünk a m o n a c ó i Tournay J.
"Voileé" című fátyolos ülő női akt ját ; vonal
vezetése, beállítása elsőrangú. Ezüstérmet
Kapott.

N é m e t o r s z á g 16 képpel szerepel.
Aufsberg lala három szép képe közül ki kell
emelnünk a "Frühling" címűt, amely megmutatja,
hogya művész igénytelen témá ból is milyen
szépet tud alkotni. Nagyon szép Eberhard von
Arenberg hercegnő "Venedig" című képe.

A r o m á n Gárdos Oscar dr. "Gainai leány
vásár" című életteli, mozgalmas képe nagyon jó.

Subtilisan fínom a zürichi lüdin Emil "Boule
vard Café" című képe, kávéház ablakánál asztal
mellett ülő fiatal párral. Az utca felé fotografált
kép az üvegtáblán keresztül mintegy árnyék
szerűen mozgó utcai életet pompás természetes
séggel ábrázolja. Aranyérmet kapott. A svájciak
kollekciójából ki kell emelnünk még Tott Heinrich
Misonne-szerű kompozícióját a sáros úton sze
kere mellett ballagó földművessel.

Hazai mestereink közé elsősorban a verse
nyen kívül kiállító Balog Rudolfot, Boróczi Re
zsőt, Kankovszky Ervint, Ramhab Gyulát, Szől

lősi Kálmánt és Vadas Ernőt kell kiemelnünk.
Ezek a nevek nem csak nálunk, de - nyugodtan
mondhatjuk - az egész világ fotóamatőrjeinek

körében is mint a fényképezés nagymesterei is
meretesek, akik állandóan szerepelnek nemzet
közi kiállításon és azokból alig jönnek haza
díjak nélkül. Most kiállított képeik is egészen
elsőrangú teljesítmények. Balog "Kis szakasz"
című képe - hóesésben felvett villamoskocsik a
várakozó tömeggel - technikailag is nehéz fel
adat bravúros megoldása. Nagyon kedves, de
rűs falusi életkép Ramhabnak "Teréz csibékkel"
című képe. Onkénytelenül is mosolyognunk kell,
ha nézzük. Szőllősi Kálmán "Tavaszi allegória"
című képe, három úgy öltözékében, min~ mozgá
sában végtelenül bájos fiatal női ala~kal, szám
talan folyóiratból ismeretes, ezzel a képpel Ame
rikában is nagy sikere volt. Székely György dr.
"Délután" című pompás napsütéses utcai jele
netét a zsűri aranyéremmel díjazta. Ogy kom
pozícióban, mint tónusaiban elsőrangú munka.

Sajnos, helyszűke folytán nem foglalkoz
hatunk a magyar kiállítókkal olyan részletesen,
amint azt szerettük volna. Ezért kénytelenek va
gyunk arra szorítkozni, hogya már felsoroltakon
kívül Angyaifi Andor, Aszmann Ferenc - kinek
hortobágyi ménese széles körben ismert első

rangú kép - Boldog Pál ("Virágos Budapest"-je
nagyon szép), Buza Gábor, a kitűnő Csörgeő
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Tibor dr. ("Karikajáték" című képe a játszó két
leányalakkal elsőrendű), Diebolt Károly ("Erdei
napsütés" című képe különösen fényhatásában
pompás), Elek József ("Szomjúság" című képét
kell megemlítenünkl, Győrffy lajos ("Modern
csendélet" című képe ezüst~rmet kapott), Haller
F. G. (a kultuszminiszter díját nyerte el), Hosz
kenz József ("Gigante" című képe a Doge
palota udvarán készült mesteri kép), Kálmán
Kata ("Szőlő csendélete" hamvas tónusával igen
szép), Kunszt János dr. (,)anulmány"-a bronz
érmet nyert), Mikes fva grófnő ("Narancs csend
élete" kitűnő, bronzérmet nyertl, Osoha lászló
("Tanácskozás" című képe bronzérmet kapottl,
Palovich Sári ("Verseny a felhővel" igen jó moz
gás tanulmány), Schrantz Elek ("Téli gyönyör"

Amatörl
DOLGOZD KI A FElV~TElEIDET ONMAGAD!

A fotografálásnál, - hidd el I - nemcsak maga a
felvétel, vagy a már kész kép szemlélete az élvezet, 
hanem, amíg a semmi-ből megalkotod a valami-t. Ami
kor látod, hogya kép a kezed alatt a hívóban jön,
alakul, fejlődik. Amikor az érzésed, akaratod szerint kor
mányozod a hívó vegyi hatásának folyamatát. Ha kell,
lassítod,. mérsékeled a menetet és ha úgy találod szük
ségesnek: erélyesebben serkented tevékenységre.

Igen I Ma nemcsak divatos ,de sok esetben egyedül
helyes a tank-hívás, amelynek folyamata, - természeté
nél fogva, - nem ellenőrizhető, mint a tál-hívás. De
azért még ezt se bízd másra. Az egyéniségedet még
ebbe is beleviheted.

- .

című képe igen szép, hangulatos téli tájkép),
Serényi Árpád ("Jön a rozson át" című képe
nagyon fínom, napsütéses nyári felvétel), Tabák
lajos ("Nehéz munka"), Trusovszky Dezső, végül
Wallacher lászló és Zajky Zoltán dr. nevét
soroljuk fel.

Ha még felemlítjük azt, hogya kiállítás kitűnő

megrendezésének nehéz munkájában Hollán
Lajos, Ramhab Gyula, Vecsényi István, a zsűrizés

ugyancsak fáradságos és hálátlan munkájában
pedig Balog Rudolf, Ramhab Gyula, Vadas
Ernő, Vecsényi István, Vidarény Iván vettek részt,
úgy Ilagyjában elmondottunk mindent, ami a
kiállításról felemlíthető.

A kiállítás november hó 9-ig van nyitva.
M.

Ha otthonodban nem tudsz magadnak sötétkamrát
berendezni, - ma annyi amatőr-foto-egylet van, ahol
minden amatőrmunkához megtalálod a kellőkép beren
dezett, felszerelt munkahelyiségeket. Klub-kollégáid szí
vesen támogatnak tanáccsal, ötletekkel, jóakaratú kriti
kával. Ismereteid, látóköröd, ízlésed, - észre sem ve
szed, hogy rövid idő alatt, mily óriási fejlődésen, töké
letesedésen megy majd átl

Attól tartasz talán, hogy ha önmagad dolgozol: ez
sokba kerül? Ne feledd el: ha a felvételeidet más dol
gozza ki, ez sem történik ingyen.

Nagy élvezettől fosztod meg magadat és életed
fogytáig nem viszed többre, mint hogy laikus, knipszelő,

kezdő maradsz. Holott rajtad áll, hogy alkoss, teremts,
haladj. Hogy az átlag ból kiemelkedjél ... I
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EGYESÜLETI HIREK
tisztség ellátására, addig is, amíg ez
irányban a közgyűlés a hatáskörébe
tartozó választást megejti, - helyet
tesként Szalay Kálmánné rendes tagot
kérte föl.

A választmány hasonlóképpen fel
kérte Habekoszt Jenő rendes tagot,
hogy Schermann József könyvtárost
ebben a minőségében esetről-esetre

helyettesítse.

A Photo-Club által rendezett ingye
nes foto-tanfolyam dr. báró Kaas Al
bert rendes tagnak a fotografálás
művészetéről tartott előadásával októ
ber hó 8-án megkezdődött. Az elő

adások hetenkint, csütörtökön este fél
7 órai kezdettel, a "Foto"-ban közölt
program szerint folytatódnak.

A tanfolyam hallgatói, - mint
örömmel megállapíthatjuk, - előadás

ról·előadásra szaporodnak.

Az előadások hallgatásába no
vembertől kezdve a székesfővárosi

népművelési bizottság, továbbá a
Magyar Turista Szövetség szintén
belekapcsolódik.

KIÁLLíTÁSOK

IV. Nemzetközi muveSZl fénykép
kiállítás, Budapesten,

a Vigadó termeiben. Rendezi a
Magyar Amatőrfényképezők Or
szágos Szövetsége. Nyitva: no
vember hó 9-ig, délután 3-6-ig.
Vasárnap: délelőtt 9-től este 6-ig.

A Debreceni Fotoklub, Debrecen,
Kígyó-utca 45. szám.

1936 december 16--20-ig a Déri-
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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
országos kiállításon még nem sze
repeltek. A képek díjazására
aranyo, ezüst- és bronzérmeket
tűznek ki. Nevezési díj: 3 pengő.

Jelentkezési ívek beszerezhetők:

a ..FOTO" kiadáhivatalában, Bu
dapest, IV. Ferencz Jázsef-rakpart
17. szám.

International Salon, Antwerpen:
1936 december 20-tál 1937 január
3-ig. Végső beküldési határidő:

1936 november 15.

The Fourth IThird International) Wil
mington lU. S. A.l Salon of Photo
graphy:

Végső beküldési határidő: 1936
december 15. Beküldhető: 4 kép.
Részvételi díj: l dollár. A kiállítás
tartama: 1937 jan. 18-jan. 31.

Fox River Valley Photographic Exhibit
sponsored by The Green Bay Camera
Club and The Appleton Camera Club
lU. S. A.l:

Beküdlési határidő: 1936 december
31. Részvételi díj: 50 cent. Beküld
hető: 4 kép.

KÖNYV ÉS LAPSZEMLE
Alex. Keighley Fotoalbuma. Album

alakú kiadás, 24 pompás műmelléklet

tel, a szerző előszavával és sajátkezű

aláírásával. (Kiadja: A "Galerie"
Wien, VI. Linke Wienzeile 48.1 A nagy
angol művészt, Alex. Keighleyt nem
kell a magyar amatőröknek bemutat
nunk. Tudása, technikája, művészete

oly magas fokon áll, hogy azt sem
bírálni, sem méltatni már nem tudjuk.
A szerző rövid előszavában a fény
képezést két csoportba osztja: az
ipari és a művészi fényképezésre.
Otvenhárom éve már, hogy először

a fényképezőgéphez nyúlt oly célból,
hogy segédeszközt nyerjen váz:atai
megrajzolásához. Nemsokára azon
ban már a fényképezés művészi lehe
tőségével kezdett foglalkozni. A hu
szonnégy művészi kép mesteri repro
dukciója a nagy Mester művészi tevé
kenysége egy-egy állomósának. Mon
danivalóját Keighley így fejezi be:
"Aki a művészi fotografáláshoz szegő-
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dött, élete végéig foglalkozhat vele,
mindig újabb és újabb régiókat talál,
mert a művészi fotografálás kimerít
hetetlen, akárcsak a természet szép
sége."

Photofreund-Jahrbuch 1937. Kiadja:
Fr. Willy Frerk. A pompás könyv 96
műmellékletet és l autochrom Iszínes)
mellékietet tartalmaz. Szövegi része
modern fotográfia szolgálatában áil.
lrógárdája az amatőrfotográfia ki
válóságai, kik kötelességükké tették
az amatőrtársadalmat érdeklő fontos
problémák megoldását. Az érdeklő

dés homlokterében álló cikkek: Hogy
állunk tulajdonképpen a kisképfotó
val ? Mi van a nagyképformátummal ?
A tónusszétválasztás kihasználható
sága. Miként válnak be a lágyrajzú
előtétek és a polarizációs szűrők? A
modern panchro-anyag a gyakorlat
ban. Fínomszemcse nagyítás a na
gyítólenese alatt. A holnap gondola
tai a fényképezőgép körül. Hol tar
tunk ma az amatőrfotografiában?

Laboratóriumi közlemények, megvilá
gítás, távmérő és egyéb mérőeszkö

zök a gyakorlatban. - Mind olyan
témák, melyeknek megoldására az
amatőrök tömege türelmetlenül vár.

Deutscher Kamera-Almanach 1937.
(Bond 27.) Az álló és mozgófény
képezés évkönyve, Karl Weiss kiadá
sában. Ha végigtekintünk a kiállítá
sokon, a különböző pályázatokra be
küldött képeken, úgy azt tapasztaljuk,
hogyafényképezésben művészi fej
lődést alig vehetünk észre. Annál
nagyobb érdeme a kiadónak, hogy
ennek dacára is sikerült figyelemre
méltó teljesítmények tömegét össze
gyüjteni. Az évkönyvben kózölt min
den egyes képből láthatjuk, hogy
annak kiválasztása alapos megfonto
lás után történt. A számtalan repro
dukció között találunk olyanokat,
amelyek a régebbi felfogást képvise
lik, viszont találunk teljesen moder
neket is. Minden felfogás, az amatőr

fotografálás minden terrénuma kép
viselve van, a tájkép, a portré, a zsá
ner, a riport stb. Amily sokoldalú az
évkönyv illusztrált része, époly tartal
mas a szöveg is, amely letárgyalja
mindazokat a problémákat, melyek
ebben az évben felszínre kerültek.
Ilyen aktuális és minden amatőrt

érdeklő cikkek: Franz Fiedlertől: "A
portréhoz alkalmas pillanat és a kis
gép", "Az Alpin fotografá!ás", "A
képszerű növényfoto", "Madarak
fényképezése", "Szobafelvételek". Az
érdeklődés előterében álló "Person-

eljárásról" két szerző is leadja tanul
ságos tapasztalatait. Foglalkozik az
évkönyv fototechnikai kérdésekkel,
így a modern sötétkamra kérdésével,
hasznos útbaigazításokat adva az
amatőrnek a sötétkamrában való
racionális munkáról. "Szabálytalan
ságok' az előhívás körül" c. cikkben
világosságot derít igen sok meg
magyarázhatatlannak látszó hibára.
Kiemelhetjük még a következő rövi
debb cikkeket: "Szemle a fénykép
papírok felett", "Modern hívási tech
nika" Ikülönös tekintettel a pánanya
gokral , "Tapasztalatok a fotocellás
megvilágításmérők körül", "Sztereo
felvételek, sztereogép nélkül" és végül
egy igen érdekes cikk "Az amatőr

mozi körül". Végül Európa államai
amatőregyesületeinek névsorát adja,
majd egy igen hasznos táblázatot a
mai fínomszemcse és kiegyenlítőhívók

recept jeivel. Az évkönyv az idén külö
nösen gazdagon sikerült úgy kép
anyagban, mint szövegben és így min
den amatőrnek hasznos barátja és
tanácsadója lehet.

SZERKESZTŰI ÜZENETEK

Felhívjuk pályázóink figyeimét
arra, hogy pályázataikhoz az 1.
és 2. számú szelvényeket feltét
lenül csatolják. Azokat, kil képei
ket már beküldötték, felkérjük,
hogy a 2. számú szelvényt pótló
lag szintén küldjék be; ezen a
szelvényen csupán az első szel
vényen szereplő jelige legyen fel
tüntetve.

H. L., Újfalu. Az októberi szám,
mely az l. sz. szelvényt magában
foglalta, teljesen kifogyott. Helyette a
kiadóhivatal pót-szelvényeket bocsá
tott forgalomba 50 filléres árban· a
pótszelvények a fotokereskedésekben,
vagyo Foto kiadóhivatalában szerez
hetők be 50 fillér beküldése ellenében.
Apótszelvény beérkezése után a ki
adóhivatal a ..Foto" decemberi szá
mát mindenkinek díjtalanul megküldi.

N. K., Cegléd. Panaszolja, hagya
"Foto" Cegléden nem kapható. Ennek
nem mi vagyunk az okai. Tessék ke
reskedőjüktől követelni s ha még ez
sem használ - úgy tessék előfizetni.

V. O., Miskolc. A "Foto" tavasszal
megismétli palyázolkiirásut. AL idő

pontot természetesen méU Ilwgullk



Jelige:

A ••FOTO·'
fénvkéDDálvázat
2. sz. szelvénve.

sem tudjuk, azonban annyi bizonyos,
hogy tovaszi pályázatunk más téma
kört fog adni, azért helyes, ha mór
most gondol erre fotografálás közben.

Obsitos, H. A, Battonya, H. Ele
mér, Dunaharaszti címre levélben vá
laszoltunk.

FOTOIPAR KÖRÉBŐl
APILOT 6. A drezdai Camera

Werkstötte új tükörreflexgépe, amely
ép úgy, mint a többi KW-gyártmány,
különleges készítmény, szerkezetileg a
világon egyedülálló. A Pilol 6, 12 da
rab 6X6-os felvételre alkalmas 6XY
és normál-filmen. A gyár a hangsúlyt
oz elképzelhető leggyorsabb keze
lésre és a feltétlen szilárdsógra he
lyezte. A Kamara teste könnyű fémből

való öntvény, mely o gép szilárdsá
gát biztosítja.

A gép redőnyzáro oz ezüsttükör
rel - amely a képet a homályos
üveg re vetíti - kapcsolva van; o
megvilágítás pillanatában a tükör fel
ugrik, a zár működésbe jön; mindez
oly közvetlen gyorsasággal történik,
hogya beállítás és az exponálás pil
lanatában folytonossági hiány szinte
nem érezhető. A zár idő, félidő, 1/2G,

Iho, If,oo mp. gyorsaságra állítható
be és tökéletesen rázásmentesen mű

ködik. Az élesre állítás a homályos
üvegen történik. A magas fényakna
védi a homályos üveget o felső vilá
gítás ellen, azonkívül még beállító
nagyítóval is el van látva. Az objek
tív nyílások felülről olvashatók le.
Dacána a gép számtalan előnyének,

a gép ára igen alacsony. 6.3 fény
erejű optikával 60.- pengő, 4.5 fény
ereiű optikával 90.- pengő.

O. Perutz müncheni gyár új színes
kino-filmet hozatt forgalomba, me ly
oz eddigi hasonló kísérletektől lénye
gében különbözik. Az eddigi gyártási
eljárásoktól eltérően - melyek a szí
nek végtelen apró szemcséit keverték
oz érzékeny réteg anyogábo - vég
telen lencserendszert, ú. n. lencse
szűrőt olkolmaz. A film előhívás és
fordítás után, átnézetben egyszerű

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

lencserendszeren áthatolva a vetítő

vásznon megjelennek, már a tökéletes
színekben pompázó képhatást kelti.
A Perutz-féle színes kino-fimmel a
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Perutz-Mitteilungen következő havi
száma foglalkozik részletesen.

Dr. C. Schleussner A-G. Frankfurt
a/Mo gyár újdonságai oz Olympan
lemez és -film. Rectepanchromatikus
senzibilizációja tökéletes, az emberi
szem színérzékelésének megfelelő a
helyes tónusok visszaadásában, még
szűrő használata nélkül is. Anyaga
oly finom, hogy gyakorlatilag szemcse
mentesnek tekinthető. Teljesen fén'y'-
udvarmentes, a legszélsőségesebb

fényellentétek áthidalására képes.
Megvilágítási szélső határai szinte
korlátlanok, úgy hogy túlexpozíciótól
tartani nem kell. Általános érzékeny
sége 17/20 Din, az Olympon "Ultrá"-é
20/10 Din. Kisfilmes gépek részére
(Contax-Leica stb.1 24X36 mm méret
ben készül.

A Mimosa A-G. új bróm ezüst
papírja a luxobróm, magas érzékeny
ségű bróm papír, kiváló plasztikával,
utólérhetetlen brillanciával és kiváló
finom felülettel. Négy fokozatban
kapható: lágy normál, kemény és
különlegesen kemény. Felületben:
fehér-fényes, fehér-royal, chamois-
royal, elefántcsont-freskó - mélymatt,
szemcsés. Új kiváló felülettel készül a
Carbon-Braun gázfénypapír : freskó
elefántcsont fehér, mélymatt, szemcsés
felülettel.

A Bergmann & Co., Vvernigerode
(Harz) gyár filmjei 26 Scheiner érzé
kenységgel, többrétegű öntéssel, ma
gas színérzékenységgel kerültek a
piacra. Panchromatikus filmiei Beco
pan" név alatt - fotopanchro~atikus
anyag - minden méretben kaphatók.
Jellemző tulajdonságuk általában: a
tisztaság és az átlagon felüli tág
megvilágítási lehetőség, valamint

foto
fínom szemcsézet. A Bergmann-féle
tárca-filmek 5-10 m vagy több méter
hosszban is kaphatók. Lemezek és
papírok kikísérletezés alatt.

leonard Misonne szabadalmazott
lágyraízú előtétje a "flou-Net" úgy
a felvételnél, mint a nagyításnál alkal
mazható. Nemcsak pótolja, de felül
múlja a legjobb lágyrajzú lencséket
is. További előnye, hogya lágyítás
mérve tetszés szerint szabályozható.

Címváltozás. Singer Sándor foto
és rádiócikkek gyári raktóra Budapest,
IV. Irányi-utca 21-23. szám alá köl
tözött, hol kizárólag nagybani eladás
sal foglalkozik. Új telefonszáma :
18-54-18.

A leonar-papírok fokozatai új,
praktikus jelzéssel vannak iellemezve:
55 fokozat igen kemény negatívok
részére, 60 fokozat kemény negatí
vok részére, 65° fokozat erőteljes

negatívok részére, 70 fokozat átlagos
fedettségű negatívok részére, 75 foko
zat gyenge fedettség ű negatívok ré
szére. A papírfajok közül a leigrano
(fenti fokozatokban) különleges na
gyítópapír kis negatívok részére ILeica,
Contax stb.) fehér-fényes, chamois
fényes, fél fényes, vel vet, elefántcsont
és pergament felületben kapható.

A Grandamo univerzális nagyító
papír, fehér-fényes, félfényes, fél
fényes matt, selyem, chamois matt,
fényes, félfényes royal, elefántcsont
royal, sedol, pergament felületekben
kapható.

Főszerkesztő: ROSA JOZSEF
Felelős szerk.: WANAUS JOZSEF
Felelős kiadó: HABEKOST JENÖ

IIj. KelJner Ernő nl\c1l\pest, V. Csáky-u. ]0.
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OTO"PÁLYÁZATA

A "fOTO" jelen és következő ll-ik számában szelvény található,
amelyeket, aki pályázni óhajt, vágjon le és pályázati képeihez mellékelve
a ,JOTO" 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 szól-e. A pályá
zati kép hátlapjára fel kell írni a kép címét és a jeligét.

A ,JOTO" fenntartja magának a jogot, hogya díjnyertes képeket

közölje.
A pályázati képek beküldési határideje: 1936. évi november hó 25-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 díjazottak részére a díjat a
"fOTO" póstán, vagy Budapesten küldönc útján juttatja el.

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

A "fOTO" szerkesztösége
IV., Ferenc József rakpart 17.

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

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

A pályázat 2 csoportból áll.
Az első csoport tulajdonképpen tehetség kutatás és ezért azoknak az

amatőröknek szól, akik 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

vehetnek 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 9X 12 cm-nél kisebb és 13X18 cm-nél nagyobb nem lehet és
2. a beküldött képek 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.

I. CSOPORT: II. CSOPORT:

4 bronzszobor,
10 ezüstplGlkett,
20 bronzplakett,
4 24X30 fotoalbum,
2 modern fotoképkeret,

10 márkás fotoanyagok.
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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 SZERZÖ AUTOGRAMMJÁVAL
J

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

Már megjelent

FOTO
ÉVKONYVUJDONSAGOK!
Pholofreund Jahrbuch 1937.
Deulscher Kamera Almanach 1937.
Das Folo-Jahr 1937.

Beszerezhetók:

HASENFELD OSZKÁR
fotoszakkönyv kereskedésében

Budapest, VII., Erzsébet-körut 14. Isz. 1.
Telefon; 1-367-20.

SZENES
MARION

fotokereskedö

F6üzlet: IV, Károly-körúl 16
Te'elon: 1-891-66

Fióküztelek: VI, Teréz-körúl 41
Teleion ; 1-124-71

Most nyilt meg: VI, Teréz-körúl 1,c
T.lefon; 1-259-66

U;pesl, Árpád-úl 62
Teleion : 2-957-49
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A "FOTO" októberi száma teljesen kifogyott.

Pályázati szelvények külön is kaphatók a fotoszaküzletekben

és a kiadóhivatalban, SO fillérért.

Az előadások kezdete pontosan 18 óra 30 perc.

a Kiadóhivatal.

I. RÉSZ
KÓSA JÓZSEF
HABEKOSZT JENOM ú s z a k i vezető:

Múvészeti vezető:

DIJMENTES
AMATÖR-FOTO TANFOLYAM

í .
61 Nov. 12, Negatív anyagok megvilágítása. (Expozíció.)

Habekoszt Jenőcsütörtök (Vetítéssei.)

7 Nov. 19, Másolás. (A 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.l

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

10 Dec. 17, Positiv retus, fényesítés, kasírozás.
Buzay Bélacsütörtök (Gyakorlati bemutatássai.)

A szelvény ellenében a pályázók a "FOTO" decem
beri számát DIJTALANUL kapják.

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

Netán szükségessé váló sorrendi vagy egyéb változásokat a

"FOTO"-ban fogunk közzétenni.

A tanfolyam II. részének sorrendje a "fOTO" decemberi

számában!
Az Elnökség.

Nyomatott ifi. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10.


