M ATŐR F O T O G R A F Á L Á S
A mesterszedő tanulmányai közben kitűnő segítőesz
közt találhat az amatőr íotografálásban, s hogy e segítő
eszközt a külföldön ma már széliében ki is tudják hasz
nálni: bizonyítják a külföldi szaklapok kondíciót kereső
és kondíciót kínáló hirdetései, amelyekben minduntalan fontos követel
ményképpen esik szó a fotografálás mesterfogásainak ismeretéről. Hiszen a
külföld mesterszedőjének ma már akárhány esetben cínkografusnak, sőt mi
több: fotocínkografusnak is kell egyszersmind lennie.
Ha mi ugyan még nem is vagyunk ennyire: mihamar elkövetkezhet
az az idő, hogy a fotografálás mesterfogásait a mi önálló tervezéssel meg
bízott szedőinknek is ísmerníök kell. De még ha sohasem következnék is
ez be: a fotografálás annyira nemes és élvezetes szórakozás, meg annyira
fejleszti a vele foglalkozó embernek a látását és ízlését, hogy úgyszóíva
súlyos vétket követünk el a saját szellemünk ellen, ha szórakozásunkat nem
ebben az irányban keressük.
A nyomdászokban többé-kevésbé ki van fejlődve a szép iránti érzék,
különösen a természet szépségei iránt való rajongás, ami természetes is, mert
egész héten zárt helyen tartózkodván, sokkal jobban méltányoljuk a termé
szet szépségeit, amiket oly ritkán van alkalmunk látni: mint például a föld
míves, aki kora reggeltől késő estig a szabadban tartózkodik. Sokszor
hallottam, hogy nyomdász szaktársaím — kirándulásaikról hazatérve —
egy-egy tájrészletet dicsérve, szinte poétíkusan festették le annak minden
szépségét, és tudom, hogy az illetők, ha tehetségükben állt volna, megörökí
tették volna maguknak azokat a tájrészleteket.
De meg más szempontból is, mint szórakoztató mulatság, nagyon sok
nyomdászt elvonna a fotografáló sport a füstös kávéházakból és vendéglők
ből, ha csak egyszer is belekóstolna e szórakoztató és tanulságos foglalko
zásba. Csakhogy sokan nem is mernek erre rágondolní; azt hiszik, hogy az
elérhetetlen valami és szörnyű drága passzió. Pedig nem úgy van. Jól hasz
nálható fotografáló gépet úgyszólván minden nyomdász be tud magának
‘ szerezni. Sokkal haszontalanabb dolgokra elköltenek — különösen nőtlen
nyomdászok — nagyobb összegeket, mint amekkora egy fotografáló gép
ára. Újabban annyira kifejlett a fotografáló gépeket gyártó ipar, hogy
24—40 koronáért nagyon jó gépeket lehet vásárolni, és ha egyszer a gép
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megvan, a hozzávaló állvány, három kaucsuk-tepsi, egy vörös lámpa, leme
zek és vegyi szerek apródonkínt olyan könnyen szerezhetők be, hogy az
ember úgyszólván meg sem érzi. Például egy kicsire összedugható ércállvány
10—Í2 korona, a három kaucsuk-tepsi 3 korona, egy vörös lámpa Í30 fill.,
egy másoló ráma Í30—180 fillér, a lemezek darabja (a legtöbb amatőr-gép
9XÍ2-es) 16 fillér (12 darab 150—160 fill.) és az előhíváshoz szükséges vegyi
szerek és huszonöt képre való fényérzékeny papiros összesen 130 fillér,
vagyis az első berendezkedés 19— 20 korona gépen kívül. Természetesen a
lemezekre és vegyi szerekre ezután is lesz szükségünk, mert a lemezeket
csak egy fölvételhez használhatjuk, a fönt említett vegyi szerek pedig két
tucat lemez kidolgozására szükségesek. De föltéve, hogy egy-egy vasárnap
három-négy fölvételt csinálunk és ezekből öt-öt darab, összesen tizenöthúsz darab fényképet csinálunk, akkor sem kerül többe a mulatságunk
140—180 fillérnél. Már pedig a kávéházak és vendéglők sokkal többe kerül
nek és nem marad utánuk egyéb, mint legföljebb egy kis kótyagosság. Egy
kis jóakarattal a természetért rajongó nyomdászok könnyen megszerezhetik
maguknak azt az élvezetet, hogy egy-egy gyönyörű részletet, amely őket
megbűvölte, a maguk számára többé-kevésbbé hűen megörökítsenek. Ami
pedig az eljárást illeti, a nyomdászokban van annyi intelligencia, hogy
tizenkét lemez és a hozzávaló vegyi szerek felhasználása után már kézzel
fogható eredményt tudjanak elérni, amit azután a gyakorlat által a művészi
fényképezésig fejleszthetnek. Csak egy kis gondos megfigyelés és tiszta keze
lés kell hozzá, egyéb semmi.
A GÉP ÉS A K A SZ E T T A . Minduntalan halljuk, hogy csak drága, jó
géppel lehet jó fölvételt csinálni. Pedig nem egészen úgy áll a dolog, mert
akinek kevésbé jó gépje van is, de ismeri a lencséjének fényerősségét:
mondhatnám, éppen olyan jó képet tud vele előállítani, mint a Goerz-vagy
bármilyen drága lencsével ellátott gépekkel. Viszont már volt alkalmam
látni fölvételeket, amelyek drága objektívvei ellátott géppel állíttattak elő és
nagyon rosszak voltak. A különbség a jó és kevésbé jó gépek között leg
inkább csak a fényerősségben van. Tudniillik a jó lencséjű géppel való
fölvételnél kisebb fölvételi lyukkal kevesebb ideig kell exponálni (megvilá
gítani), mint a kevésbé jó lencséjűnél nagyobb fölvételi lyukkal. Aminek
a hátránya az, hogy így tovább kell a fölveendő személynek mozdulatlanul
állania és könnyebben előfordul a fölvételnek mozgás által keletkezett elron
tása. Különösen áll ez a gyermekeknél, akik néha addig sem képesek mozdu
latlanul állaní, míg az ember hármat olvas. Ez jó világításnál a kevésbé jó
lencséjű gépeknél elég is, de ha nem áll rendelkezésünkre jól megvilágított
hely, úgy sokszor tízet is kell számolnunk, hogy a lemezt jól megexponál
hassuk. De felnőtteknél, különösen pedig tájképeknél, ha bármiképpen vannak
is megvilágítva és bármilyen szűk lyukkal is vesszük föl, jónak kell lenni,
ha kitapasztaljuk lencsénk fényerősségét és annyit olvasunk az exponálás
nál, mint amennyit a lemezünk megvilágítása tényleg megkíván. Olyan
dolgok különben ezek, amiket az amatőr már a munkálkodása kezdetén
észrevesz, és ha a legolcsóbb gépje van is, de kedve van hozzá és jól meg
figyeli a gép működését és minden más olyan körülményt, ami a fölvétel
alkalmával történt: minden fölvétele jó lesz. Például nagyon fontos az expo
nálás idejét megfigyelni és hogy milyen nagy fölvételi lyukat (díafragma)
használt, hányat olvasott exponálás közben stb. Ha azután a lemez jó lett,
máskor is gondoljon arra, és ha legközelebb más helyen tesz fölvételt, ahhoz
irányítsa a lyukat és az exponálást is. Erre különben újra rátérek még a
fölvételi résznél.
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Ami a kaszettát (lemeztartó) illeti, ez nagyon kényes portéka, nagyon
kell rá vigyázni, különösen el ne ejtsük soha, mert az által könnyen meg
görbülhet és nyílást kaphat, akkor pedig a lemezünk tönkre megy. Éppen
ügy vigyáznunk kell a fcaszettába való berakásnál a lemezekre is. Csakis
abszolút sötét helyen, vörösüvegü lámpánál szabad a dobozt fölnyítní és a
lemezt széleinél fogva szabad csak óvatosan a kaszettába betenni, úgy hogy
az érzékeny oldala fölül maradjon, amire azután a kaszetta teteje rátolódík.
Nagyon ajánlatos a kaszettába tételkor a lemezt tiszta, puha ruhával gyen
gén áttörölní, vagyis letisztítani az esetleges portól, mert az a lemez elő
hívásakor világos pontocskákként mutatkoznék.
Később ezt a műveletet — ha kellő gyakorlatunk lesz — abszolút sötét
helyiségben, vörös lámpa nélkül is elvégezhetjük, úgy hogy az érzékeny
oldalát tapintás által határozzuk meg, vagyis száraz ujjúnkat a szélén végíghúzzuk egy párszor és az — érdes lévén — surlódík, míg az üveg oldala
teljesen sima és nem ad súrlódás által előidézett hangot. Ha a lemezberakást
elvégeztük, a megmaradt lemezt a dobozba újra lezárjuk és úgy tesszük egy
száraz, meglehetős sötét helyre. A kaszettákra is vigyáznunk kell, hogy vilá
gos helyen sokáig ne tartsuk, ha lemez van benne, mert a legparányíbb
hasadékon is átszűrődík idővel a fény és a lemez elromlik.
A FÖLVÉTEL. Úgyszólván ez a legfontosabb része a fényképezésnek.
Ha a fölvétel jó, akkor minden mást könnyű szerrel elvégezhetünk, de ha
az rossz: akkor nagyon nehéz — különösen amatőrnek — helyrehozni
a hibákat. Legjobb először csak tájképeket fölvenni; különösen elhagyott
helyeket keressünk föl, ahol senki sem háborgat és jól kikereshetjük a helyes
képet és lassan állíthatjuk be a gépet. így a fölvétel minden mozzanatára
inkább figyelhetünk, s ezeket emlékezetben tartva, legközelebb előnyösen
használhatjuk föl tapasztalatainkat.
A gépet úgy helyezzük el, hogy a homályos üvegen a kép tengelye víz
szintes legyen, vagyis a gép egyenesen álljon és a lehető legszebb rész jöjjön
bele a képbe. Ha valami márnem fér rá,amit pedig még szeretnénk rájavenni,
hátrább megyünk a géppel; ez által kisebb alakot nyerünk ugyan, de többet.
Ellenkezőleg, ha valamit nem akarunk már rájavenni, akkor közelebb
megyünk a fölvételi tárgyhoz és az által nagyobb is lesz a kép és célunkat
is elértük. Minél kevesebbet vegyünk föl, de helyes beállítással. Ha valami
hosszú utat akarunk fölvenni, nagyon ügyeljünk, hogy az útnak lehetőleg
a közepére álljunk és a másik végét úgy igazítsuk a gépben, hogy lehetőleg
középen legyen; így kapunk helyes távlatú képet. És különösen a szélekre
vigyázzunk, hogy ne legyen rajta valami nagyon kis házrészlet vagy egy
darab falomb, törzs nélkül, avagy fél ablak stb. Itt meg kell jegyeznünk azt
is, hogy szemben a nappal nem lehet jól fotografální, csak háttal vagy oldalt.
Kivételt képez azonban az az eset, ha esthangulatí képet akarunk csinálni.
Ekkor a nappal szemben is állíthatunk be tájképet, de csak úgy, ha a napot
sötét felhő takarja el előttünk és meglehetős röviden exponálunk, több
nyire pillanatra.
Ha a képet jól beállítottuk, akkor arra ügyelünk, hogy a gép ide-oda
csavargatásával a legélesebben lássuk a képet. Ajánlatos, hogy ez és a
beállítási művelet is a legnagyobb lyukkal történjék; ha ez megvan, akkor
kisebb lyukat veszünk és azon nézzük a képet; ha még akkor is jól látjuk,
de sötétebben, az nem baj, mert minél kisebb a lyuk, annál élesebben rajzo
lódik a kép a lemezre, de többet kell rá exponálnunk vagyis többet kell
olvasni. Ha ezt elvégeztük, már tisztában kell lennünk azzal, hogy mennyit
olvasunk az exponáláskor és a gépet lezárjuk, a homályos üveget óvatosan
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eltávolítjuk és betesszük helyére a kaszettát, megfigyelvén a kaszetta számát,
amelyre fölveszünk. A kaszettát óvatosan fölhúzva, ajánlatos a gépet fekete
kendővel betakarni, természetesen az előrészt a lencsével kihagyva. Most a
gépet óvatosan megnyitjuk, úgy hogy a gép maga meg ne mozduljon; ezzel
egyidejűleg megkezdjük az olvasást, és ha leolvastuk a bizonyos számokat,
rögtön elzárjuk a gépet, a kaszettát összetoljuk és a fölvétel kész. Például
az itt közölt „Hegyesí tó Jászapátín" című kép így készült; Verőfényes
nyári nap délelőtt 9 órakor, a nap a baloldalon volt. Középmínőségű lencsén
garmondnyí átmérőjű lyukkal középszerű olvasással (sem nem gyors, sem
nem lassú) 9-et számoltam, ami körülbelül 4 másodpercnek felel meg.Tegyük
föl, ha felhős lett volna az égbolt, úgy hogy a nap nem sütött volna olyan
intenzíven a tárgyakra, de a képet elég világosan láttam volna, akkor
ugyanazon a lyukon már nem 9-et, de legalább Í2-Őt exponáltam volna,
vagy míttelnyí átmérőjű lyukat állítottam volna be és 9-et olvastam volna.
Ha este csinálnám, júliusban 6 órakor, és az égbolt tiszta és világos volna is,
de nincs közvetlen világítás a fölveendő tárgyakra, akkor már textus-átmé
rőjű lyukat vennék és úgy olvasnék 10-et. De az többnyire a körülményektől
is függ, mert úgyszólván minden órában és időben változik az exponálás és azt
gyakorlat által mindenki megtanulja. Az „Itatás útközben" című kép pedig
már píllanatfölvétel, mert az állatok úgyszólván mindig mozognak, az ökrö
ket és teheneket kivéve, amelyeket nagyon szépen lehet időre is fölvenni.
Ez a fölvétel szintén kora reggel 9 óra tájban történt, a napnak háttal és
háromcícerós átmérőjű lyukkal (díafragmával). Ennek a képnek a megvilá
gítása körülbelül csak Vioo másodpercig tartott, holott ha ezt a képet is garmond átmérőjű lyukra veszem föl: szintén olvasnom kellett volna vagy 9-et,
de a lemez biztosan rossz lett volna, mert a lovak és a csikó ugráltak és legyeskedtek. A kettő között pedig, vagyis a pillanat-és ídőfölvétel között a különb
ség az, hogy míg az időre vagyis kis lyukra való fölvett kép élesebb és az
árnyalat, a fény és árny egybeolvadása finom átmenetben történik, addig
a píllanatfölvételnél a kép kevésbé éles, az árny és fény élesen válik el egy
mástól és úgyszólván két-három tónussal rögzítődik a lemezre. Arra is kell
ügyelnünk fölvételkor, hogy olyan képet ne állítsunk be, amelyiknek az
egyik részére a nap süt, míg a másik árnyékban van, mert akkor a nap
sütötte rész túlexponált, az árnyékos rész pedig gyenge lesz. Ha azonban
a fény az árnnyal varíálódík a képen részletekben, az nem baj.
Csoportfölvételnél, ahol csak az alak a fő és minden más háttérbe vonul,
igyekezzünk egyenletesen világos helyet kikeresni. A beállítással éppen úgy
járunk el, mint a tájképnél. Nagyon vigyázzunk azonban arra, hogy a gép
olyan helyen legyen, ahonnan körülbelül egyforma távolságra esnek az
alakok a két szélen, vagyis egyik oldalon ne legyen az alak nagy, a mási
kon meg kicsiny. A z élességet megvizsgáljuk, a lyukat és exponálási időt
meghatározzuk, szóval az exponálásig való teendőket elvégezzük és akkor
figyelmeztetjük a csoportot, hogy ne mozogjon addig, míg a fölvétel tart;
erre megexponáljuk a lemezt. De itt már nem szabad kis lyukat venni és
sokat exponálni (kivéve, ha az illetők szokva vannak az ilyen fölvételekhez),
hanem kétcícerós átmérőjű lyukat veszünk jól megvilágított helyen, — de
természetesen nem napon, hanem árnyékban — és 2-őt, esetleg, ha késő
van már és a hely meglehetős sötét, 3 —4-et is exponálunk.
Ha pedig nem csoportot, hanem egyes személyt veszünk föl, akkor
vigyáznunk kell a fejtartásra, különösen a gép állására is, mert könnyen
megesik, hogy nagy kezeket, lábakat kapunk a kis fejhez, mert a gép köze
lebb lévén az alakhoz, nagyobb az érzékenysége a távolságok iránt. Minél
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közelebb megyünk a géppel az alakhoz, annál nagyobb az és annál jobban
kell kihúznunk a gépet, vagyis a lencse és a lemez közti távolságot nagyobbá
kell tennünk, hogy a kép éles legyen. Ezzel arányban természetesen nagyobb
az érzékenysége a mozgásra is és így minél közelebbről veszünk le valakit,
annál mozdulatlanabbnak kell annak lennie; ügyelnünk kell azonban mindigarra, hogy az illetők feszesek, merevek ne legyenek, a szemüket kinyissák
ugyan, de csak rendesen és ne jobban, mint szokták, mert akkor torzképet
kapunk és a karakter is elvész az arcról. Egyáltalán minél természetesebben
veszünk le valakit vagy valamit, annál jobb. A közölt „Jász menyecske"
című kép délután akáclomb előtt, nagy árnyékban tercía átmérőjű lyukkal
készült, s az exponáláskor 8-at olvastam.
Ha valamely képet akarunk reprodukálni, akkor ugyanazt az eljárást
követjük, mint máskor, a természetbeli fölvételnél, de többnyire kicsi lévén
a kép és mi mégis teli akarjuk a lemezt venni, tehát nagyon közel kell
vinni a gépet hozzá; a kép azonban, miután nem mozdul meg, annyi
exponálást áll ki, amennyit akarunk. Például a közölt reprodukció Mun
kácsy: „Tépéscsinálók" című képe után készült helíogravürrőí vétetett föl
koíonel átmérőjű lyukra exponálva — szobában — 45-tel. Nagyon ajánlatos
a reprodukálandó képet rajzszöggel vagy bármivel fordítva, egyenletesen, víz
szintesen megerősíteni; fordítva azért, mert így a homályos üvegen jobban
átnézhetjük és élesíthetjük, az egyenletesség pedig azért fontos, mert, mint
föntebb említettem, a gép közelről nagyon érzékeny a távolságok iránt.
A reprodukció természetesen valamivel mindig kisebb, mint az eredeti,
még akkor is, ha a reprodukálandó kép olyan nagyságú, mint a lemezünk.
A „Szaktanfolyamunk kísérleti nyomdája" című két képünkhez hasonló
intéríeuröknéí nagyon kell vigyáznunk a világításra, mert többnyire
egyenlőtlen lévén, egyes helyeken nagyon sötét, míg más helyeken túl
exponált lesz a kép. Takarás által lehet ugyan meglehetős másolatot készí
teni az ilyen lemezekről, ha a másolás alkalmával az erősebben kopírozó
részt a kellő sötét szín után eltakarjuk valami sötét papírossal, míg a gyenge
rész utói nem éri a már kész sötétet, de a takaró csak odáig érjen, ameddig
a sötét és világos rész határa van és azt mindig mozgassuk, hogy egyen
letes legyen a kép tónusa, mert ha csak letakarjuk a sötét oldalt, akkor
élesen elválik a takaró határa és nem olvadnak egybe a tónusok. De ha
ezt nem csinálhatjuk, akkor csak a retussal segíthetünk. Éppen ezért rosszul
világított íntéríeuröket magnézíumfény mellett szokták fölvenni.
AZ ELŐHÍVÁS. Az előhívás teljesen sötét helyen vörös lámpánál tör
ténik. Vigyáznunk kell a tepsik elrendezésére. Leghelyesebb, ha közvetlen
a lámpa elé az előhívóval félig telt tepsit tesszük; balkézről a vizet tartal
mazó tepsit és egy alkalmas helyre — leginkább a földre — egy nagyobb
edényben a fixáló nátront tegyük. Vigyázzunk, hogy mindezek a szerek
melegek ne legyenek, — kivéve az olyan természetű előhívót, mint pl. a
„Rodínal" — a fixáló nátron pedig okvetlen hideg legyen. Mikor mindezeket
elrendeztük, óvatosan kivesszük a lemezt a kaszettából és beletesszük az
előhívóba, úgy hogy a fölül levő fölvételi részt rögtön elborítsa a folyadék,
mert ha véletlenül egyik részét nem borítaná el, ugyanakkor a többi rész
már ki volna téve az előhívó hatásának, foltos lemezt kapnánk. Ez külö
nösen akkor fontos, ha az előhívó friss, vagy éppenséggel egészen új. Rövid
idő múlva a lemeznek az a része, amelyen a világos részek vannak, feketední
kezd, a sötét részek pedig visszamaradnak. Közben kivesszük az előhívóból,
óvatosan, hogy a lemezen lévő, már föloldódott anyagot meg ne sértsük és
a vörös világításnál szemlélhetjük a kép negatívját, vagyis a fordítottját a
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valóságnak (a gallér, kézelő stb. fekete lesz, az arc sötét, a szemgolyó,
fekete ruha stb. pedig világos lesz a lemezen). Ha már most a lemez fölvételi
része elég sötét lett, megnézzük az üvegoldalt, és ha az még fehér, újra vissza
tesszük, ellenben, ha már ott is kezd szürkülni és egyes dolgok körvonalai
bármilyen homályosan ki is vehetők, kivesszük az előhívóból a lemezt és
a már ott levő tiszta vízben jól leöblítve, a fixáló nátront tartalmazó edénybe
tesszük, hogy a még mindig fehér anyagot tartalmazó lemez egészen meg
sötétüljön. A fixáló nátronban a lemez hosszabb ideig is lehet, különösen,
ha ez hideg. Mikor azonban jól megfeketedett a lemez és fehér rész nincs
rajta, kívehetjük abból és tiszta hideg vízben áztatjuk hosszabb ideig — de
legalább 20 percig — miközben avízet gyakran változtatjuk. Azután a lemezt
tiszta helyre fölállítjuk fal mellé stb., hogy ott megszáradjon, ami be is
következik Í0 —15 óra lefolyása után. Vigyáznunk kell, hogy portól mentes
helyre tegyük száradni, mert különben beleszárad a por is. Ekkor konsta
tálhatjuk már, hogy jól exponáltunk-e, mert ha kevesebbet exponáltunk a
kelleténél, akkor világos, ha többet, sötét a negatív. A jó lemezen minden
szépen kivehető és sem nem sötét, sem nem világos.
A szereknél nagyon vígyázzunk,egyíketamásík edénybe bele ne tegyük;
leghelyesebb, ha ráírjuk a nevüket. Kezünkkel pedig, ha nátronos: ruhát,
különösen fehéret, ne érintsünk, mert sárga vagy barna foltot okoz, amit
sohasem lehet eltávolítani. Sőt amíg a kezünk nátronos, addig újra ne kezd
jünk másik lemez előhívásához, mert a nátron megrontja az előhívót is.
A lemezzel egyáltalán száraz kézzel bánjunk, amíg az előhívóban nem volt.
A M Á SO LÁS. A már száraz lemezt bármilyen napfénynek kitehetjük,
azon már semmiféle változást nem tesz a nap fénye és bátran bele is kezd
hetünk a másolásba. A másoló-rámában tisztítsuk meg az üveget és töröljük'
jó szárazra, épp úgy a lemez üvegoldalát is, és a fölvételi részre ráborítva a
fényérző papírost, úgy tegyük bele a rámába, hogy a papíros legyen fölül és
a lemez üvegoldala legyen az üvegen; szorítsuk rá a ráma födelét, azután
tegyük ki az egyenletes világosságnak. Nem szabad egyik oldalára fénynek,
a másikra árnyéknak esni, mert az árnyékos helyen elmarad a másolódás és
halvány lesz, amikor a fényen levő oldal már sötét. Amikor már elég sötétnek
véljük a képet, vegyük ki és tegyük sötét helyre, könyvbe, sötét dobozba.
Ha a lemez világos, gyorsan másolódík, ellenben ha sötét, lassabban.
Ügyeljünk arra, hogy a kelleténél valamivel sötétebbre másoljuk a képet,
mertazaranyfürdő színezéskor úgyis sokat levísz,vagyis halványítja a képet.
A képnek a másolás alkalmával mindenféle alakot adhatunk, ha fekete
papírost a kívánt alakra kivágunk és a lemezre úgy illesztjük rá, hogy a
fényérzékeny papíros csak ott érintkezzék a lemezzel, ahogy a képet
kívánjuk a kivágásba másolni. Például a „Jász menyecske" című kép egy
kör-kivágásba lett beleillesztve és így csak ott másolódott.
A SZÍNEZÉS. A színezés világos helyen, de nem napon történik. Az
aranyfürdőnek külön tepsit kell tartanunk, abba semminemű más szert tenni
nem szabad. Félig töltsük a tepsit az aranyfürdős folyadékkal és a már
lemásolt képet (pozitivet) tegyük bele olyanformán, mint a lemezt az elő
hívóba. A kép egyszerre megvörösödík és lassanként megkapja a rendes
fényképszínt, amikor is kivesszük a képet az aranyfürdőből és vízbe téve
áztatni, a vizet itt is, mint a lemez mosásakor, többször változtatjuk. Körül
belül 20 perc múlva fehér itatós papirossal óvatosan leítatjuk és tiszta helyen
meg hagyjuk száradni. Ha a papíros száraz, készen vagyunk a fényképpel
és tiszta keményítő csirizzel bárhová fölragaszthatjuk.
B U SAY BALAZS.
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Hegyesi tó Jászapátín.
Időleges felvétel.

Itatás ú tközben .
P illa n a tn y i fölvétel,

Jász menyecske.
N Időleges fölvétel.

Munkácsy: „Tépéscsínálók*'.
Heliogravürről való felvétel.

S zak ta n folya m ain k kísérleti n y om d á ja .
Intéríeur-fölvétel nappali világ osság n ál.

S zak ta n folya m ain k kísérleti n yom d ája.
Intéríeur-fölvétel nappali v ilá gosságn ál.

