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GYÖRKY  L.;  

MIT  FILMEZZÜNK?  

Csonka  hazánk  idegenforgalma  
az  utóbbi  években  örvendetesen  
megnövekedett.  Külföldi  ven-
dégeink  érdeklődése,  a  főváros  
gyönyörű  látnivalóin  kívül  a  
magyar  vidék,  a  magyar  falu  
felé  irányul,  —  és  valljuk  meg-
őszintén,  méltán.  Népművésze-
tünk  ősi  szépsége,  pazar  szin-
pompája,  táncainak  sajátos  bá-
ja,  mind  olyan  vonzóerők,  ame-
lyek  nemcsak  arra  kényszerí-
tik  az  azokat  már  egyszer  élve-
zőket,  bogy  isméteten  megnéz-
zék,  hanem  arra  is,  hogy  meg-
örökítsék. 
A  népviselet  és  tánc,  fényérzé-
keny  anyagra  való  rögzítésére,  
mi  lehetne  alkalmasabb,  mint a 
mozgófénykép.  A  fototechnika  
eme  állandóan  tökéletesedő  fa-
jának  nagy  szerepe  van  a  ná-
lunk  megforduló  idegennél.  A  
magyar  mozi amatőrök  —  egy-
két  kivétellel  —  e  témakört  —  
teljesen  érthetetlen,  hogy  miért,  
kihasználatlanul  hagyják.  Pedig  
ez  a  téma  a  meglátás  és  beállí-
tás,  valamint-  különböző  fény-
hatások  gyakorlása  szempont-
jából  több  figyelmet  érdemelne.  
Sokféle  színről  lévén  szó,  azok  
egyikének  kiszűrése  által  a  má-
sikat  erősebben  kidomborítva,  
felvételeinken  kiválóan  érzékel-
tetni  tudjuk  az  eredeti  színek  
hatását. 
Vegyük  például  a vasarnap  dél-
előtt,  vagy  délután  a  templom-
ba  bevonuló,  esetleg  onnan  ki-
jövő  falusiak  csoportját.  Oldal-
fény  világítja  meg  a  bejáratot,  
hatásos  árnyékokat  adva.  Ké-
szülő  filmünk  e  rövid,  bevezető  
részét  a  színpompás  viselet  el-
lenére,  10—15 m  távolságról  bát-
ran  szűrhetjük  piros  vagy  na-

rancs  szűrővel.  Ennél  a  felvétel-
nél  ugyanis  az  általános  hatás  
és nem  az egyes  ruhák  színeinek  
élethű  visszaadás  a  lényeg.  A  
fény-  és  árnyékhatás  meglepően  
plasztikusan  fog  hatni,  anélkül,  
hogy  az utóbbi  túl  feketén  jönne  
ki.  Ellenben  a  háttérben  az  eset-
leges  felhőfoszlányok  a  jól  is-
mert  módon  emelkednek  ki,  
amit  esetleg  sárgaszűrővel  nem  
tudnánk  elérni.  Ne  gondoljuk  
azt,  hogy  sötét  vagy  —•  mint  
mondani  szokták  —  fekete  egiet  
kapunk.  A  piros  és  narancsszű-
rőknél  általában  négyszeres  ex-
poziciót  írnak  elő  a  gyárak,  ami  
a  mozinál  — állandó  sebességről  
lévén  szó  —  a  lencsenyílásnak  
kettővel  való  nagyobbitását  je-
lenti.  Ha  az  előbb  említett  sötét  
eget  nem  kívánjuk,  az  előírt  be-
állítás  után  a  diafragmát  Vs-el  
nagyobbítjuk,  miáltal,  természe-
tesen,  Kissé  túlexponálunk.  Ez  
azonban  semmi  veszélyt  sem  je-
lent,  mert  az  alkalmazott  szűrő  
hatása  így  sem  szenved  megrö-
vidítést. 
Az  e  módon  megkezdett  felvé-
telünk  átmegy  közelebbi,  mond-
juk  4—6 méteres  beállítású,  kép-
be.  Ennek  a  szűrése  már  vilá-
gos  sárga  szűrővel  történhet.  
Közeli  arc,  fejdísz  vagy  hajvi-
selet  lapos  fényben,  sötét  sárga  
szűrővel  készülhet.  
Hangulatos  faluvégi  kép,  nyál-
fa  sorral,  háttérben  legelővel,  
vagy  fák  és  bokrok  között  meg-
húzódó  patak-malommal,  zöld  
szűrővel  meglepően  lágyhatású  
képet  ad.  
Az  ilyen  fotokirándulások  al-
kalmával  készített  filmeket  gon-
dosan  összegyűjtjük,  majd  meg-
várva  a  többi  nyári  és  őszi  fil-
münkkel  együtt  örömmel  vetít-
getjiik  a  téli  estéken.  Szórakoz-
tató  hatása  mellett  meg  lesz  a  
néprajzi  értéke  is  is.  
A  természetes  színek  teljes  pom-



pában  való  visszaadását  az  ú.j  
színes  Kodak-filmben,  a  Koda-
chrome-ban  kapjuk  meg. E meg-
lehetősen  komplikált  gyártási  
eljárással  készült  anyagról  a  
keskenyfilm  amatőrök  a  megle-
petés  és  legnagyobb  megelége-
dés  hangján  nyilatkoztak.  Va-
lódi  értéke  azonban  csak  most.  
néhány  hónapja  bontakozott  ki  
igazán,  amikor  a  lti  mm-es  
nagyság  mellett  8  mm-es  alak-
ban  is  piacra  került.  
A  Kodachrome-film  készítésé-
nek  és  előhívásának  körülmé-
nyes  volta  nem  tartozik  szoro-
san  az  amatőrre,  számára  csak  
az  a  fontos,  hogy  töltése,  vala-
mint  megvilágítása,  a  fekete-fe-
hér  filmhez  hasonlóan  történik.  
A  8  mp-es  Kadochrone-film  tö-
kéletességét  könnyen  megértjük,  
ha  tudjuk,  hogy  az  előhívási,  
illetve  fordítási  eljárás  utolsó  
fázisaként  a  pozitív  képből  a  
fémezüstöt  teljesen  kioldjuk,  mi-
által  a  kész  képet  homogén  fes-
tékréteg  alkotja,  amely  teljesen  
szemcsementes. 
Képzeljük  el  az  előbb  említett  
témát  8  mp-es  színesfilmen.  Ké-
szüljön  az  Bujákon,  Kazáron  
vagy  Mezőkövesden,  a  színek  
olyan  pompáját  rögzítjük  meg,  
hogy  ahanyszor  levetítjük  min-
dig  úgy  látjuk,  mintha  egy  
pompás  festmény  elevenedett  
volna  meg.  
A  színes  film  kiválóan  alkal-
mas  az  ősz  színeinek  megörö-
kítésére.  Mivel  a  Kodaclirome-
filmnél,  a  fekete-fehér  filmmel  
szemhen,  a  kontrasztot  a  színek  
helyettesítik  ajánlatos  felvéte-
leinket  laposfényben  készíteni.  
Az  ibolyántúli  sugaraknak  na-
gyobb  hatása  van  a  Kodach-
rome-filmre,  mint  az  ibolyán  
innenieknek  s  mivel  az  előb-
biek  vannak  túlsúlyban  a  táv-
lati  felvételeknél,  a  szabad-
szemmel  is  jól  látható  kékes-

lilás  színek  ellensúlyozására  a  
Kodachrome  ködszűrőt  (Haze-
filter)  kell  használnunk.  Ebben  
az  esetben  színszűrőt  nem  sza-
bad  alkalmaznunk,  mert  a  fil-
men ennek  színe  lesz  túlysúlyba.  
De  nehogy  csak  a  puszta  szó-
nál  maradjunk  meg,  az  említett  
témakörből  16  mm-es  fekete-
fehér  és  8  mm-es  Kodachrome  
színes  amatőrfilmet  fogunk  be-
mutatni  olvasóinknak  a  novem-
ber  hó  13-án  d. u.  5  órakor  kez-
dődő  szerkesztőségi  fogadóóránk  
keretében,  amelyre  Olvasóinkat  
szívesen  látjuk  és  meghívjuk.  
Gyakran  megcsendül  szerkesztő-
ségünkben  a  telefon:  olvasóink  
érdeklődnek,  felvilágosítást,  ta-
nácsot  kérnek.  Ezzel  kapcsolat-
ban  szerkesztőségünk  elhatá-
rozta,  hogy  olvasóink  számára  
bevezetjük  a  rendszeres  telefon-
szolgálatot.  És pedig  oly  módon,  
hogy  minden  hét  péntekén,  d.  v.  
5—6  óráig  főszerkesztőnk,  —  a  
minden  hó  második  péntekén  d.  
u.  5—7  óráig  tartó  fogadó  idő  
alatt  pedig  az  egész  szerkesztő-
ségünk  a  legnagyobb  készséggel  
áll,  amatőrfilm  ügyekben,  az  
olvasóink  rendelkezésére.  
Értesítjük  amatőr  társainkat,  
hogy  szerkesztőségünk  minden  
hó  második  pénteken  d.  u.  5—7  
óráig  Budapest,  II.  Margit-krt.  
34  I.  em.  I.  sz.  alatt  fogadó  órát  
tart,  amelyen  mindenkit,  aki  az  
amatőrfilmezés  iránt  érdeklő-
dik,  szívesen  látunk  és  szeretet-
tel  várunk.  
A  szerkesztőségi  fogadóórák  be-
vezetésével  módot  kívánunk  
nyújtani  amatőrtársainknak  
arra,  hogy  egymással  és  munka-
társainkkal  eszmecserét  folytat-
hassanak,  filmjeiket  bemutas-
sák, megbírálják,  egyszóval  min-
den  anyagi  és  egyéb  kötelezett-
ség,  valamint  lekötöttség  nélkül  
klubszerű  életet  folytathassa-
nak. 



GYULAI  F.  DR.:  

AZ  ARC-KIKÉSZÍTÉS.  

Gyakran  halljuk,  hogy:  „Nin-
csen  fénykép  arcom!"  vagy  „Ne-
kem soha  sem sikerülnek a fény-
képeim!"  és  sok  más  ehhez  ha-
sonló  kifejezést,  különösen  a  
szépnem  szájából.  És  ezt  nem-
csak  az  állóképes  amatőrök,  ha-
nem  a  szakfényképészek  is  igen  
gyakran  hallhatják  megrendelő-
iktől. 
Most  képzeljük  el,  hogy  ha  az  
állóképesek  fotói  ilyen  szigorú  
bírálatnak  vannak  alávetve,  
akkor,  amikor  a  retusálás  mű-
vészetével  hihetetlen  módon  
megszépíthetik  vagy  megfitalít-
hatják  a  modelljeiket, — milyen 
nehéz  a  filmező  szerepe,  amikor  
részben  a.  filmkockák  kicsiny-
sége,  részben  a  filmkockák  so-
kasága  miatt  a  képeket  retu-
sálni  nem  tudja.  így  hát  ho-
gyan  lehetséges  az,  hogy  a  nor-
mál-flimeken,  vagy  a  fejlettebb  
moziamatőrök  filmjein  a  sze-
replők  arcbőre  oly  tiszta  és  folt-
mentes?  Vizsgáljuk  meg  azokat  
a  lehetőségeket,  amelyek  meg-
engedik  a\ szépítést  a  filmen.  
Az  emberi  arcbőr  nem  egyen-
letes,  hanem  apró  kis  pórusok-
ból  áll,  amelyeket  bár  szabad-
szemmel  láthatók,  mégsem  vesz-
sziik  észre,  hacsak  nem  nagyok  
és  feltűnők,  mert  nem  figyel-
jük.  E  pórusok,  minden  ember-
nél  különbözők,  mert  az  egyik-
nél  kisebb  nyílásúak,  a  másik-
nál  pedig  nagyobbak.  A  fény-
képen  ezek  nagyon  feltűnnek,  
mert  miután  az  arcbőrt  egyen-
lőtlenné  teszik,  a  fény  az  egyes  
pórusok  fölött  átsiklik  és  a  mé-
lyedéseket  árnyékban  hagyja.  
A  negatívunk  fényérzékeny  ré-
tege  megrögzíti  a  kivilágított  
részeket,  az  árnyékban  lévőket  

pedig  vagy  nem, vagy  pedig  egy  
bizonyos  mértékig,  úgy  hogy  a  
a  fényekhez  viszonyítva,  a  ter-
mészetestől  eltérő  árnyalatokat  
ad.  Ezek  az  árnyékok  nemcsak  
a  pórusokon  látszanak  meg,  ha-
nem  az  arcvonásokon  és  apró  
ráncokon  is.  így  a vonások  és  a  
ráncok,  azáltal,  hogy  a  termé-
szetesnél  mélyebbnek  látszanak,  
az  arcot  öregebbé,  törődöttiebbé  
teszik.  Ezt  az  állófényképezés-
nél  retus  segítségével  küszöbö-
lik  ki.  Világítással  is  megle-
hetne  ezt  oldani,  de  akkor  úgy  
kellene  az  arcot  megvilágítani,  
hogy  a  fény  minden  arcvonás-
ba,  ráncba  és  pórusba  behatol-
jon  és  azt  egyenlői  erővel  vilá-
gítsa  meg.  Ez  pedig  plasztika-
mentes,  ellaposodott  képeket  
eredményezne. 
Ezekből  azt  láthatjuk,  hogy  a  
filmnél  más  megoldást  kell  vá-
lasztanunk.  Mégpedig  azt,  hogy  
ezeket  a zavaró pórusokat  el  kell  
tüntetnünk.  Egyszerűen  be  kell  
tömnünk  a  bőrfelület  apróbb  
nyílásait,  mégpedig  festés  út-
ján.  Természetesen  érteni  kell a 
módját  ennek  is, mert  ez  oly  ne-
héz  technikai  és  művészi  fela-
dat,  hogy  erre  csak  a  gyakor-
lat  taníthat  meg  bennünket.  En-
nek  dacára  megpróbálunk  egy  
pár  útmutatást!  adni,  de  a  rész-
leteket  mindenki  kísérletezze ki 
saját  maga,  Az  arcot  és  a  fe-
detlen  testrészeket  egyenlete-
sen  puderezzük  be.  Ezzel  eltömí-
tettük  a  zavaró  pórusokat  és  
fedtük  a  szeplők  egyes  részeit.  
Az  arcot  nem  kell  pirosítani,  
mert  ha  orthó  filmre  fényké-
pezzük,  úgy  feketén  jön,  hanem  
hagyjuk  meg  fehéren.  Ellenben  
a  szájat  húzzuk  meg  jól,  piros-
sal.  Mert  ezzel  a  szájat  megfe-
lelően  retusálhatjuk.  Pananyag-
nál  a  túlzott  pirosítást  kerül-
jük.  Egyébként  ennek  az  a  
nagy  előnye  is  megvan,  hogy  a  
szeplős  egyének  esetében  egy  



erőteljesebb  puderozás  simára  
teszi  az  arcot.  Ennélfogva  a  
szeplős  szereplőknél  lehetőleg  

pananyagot  használjunk.  Nem  
elég  csak  a  szájszéleket  festeni  
(sminkelni),  hanem  a  szempil-
lákat,  szemöldököt  is  erősíteni  
kell.  Erre  a  célra  megfelel  a  
korom  is,  vagy  szempillafesték.  
Készen  kapható  szempillákat  is  
ragaszthatunk  fel  a  szereplői-
nek.  Azzal,  hogy  ,a  szempillát  
is  kifestettük,  annak  az  ívelé-
sét  és  vastagságát  is  szabályoz-
hatjuk.  Különben  is,  ajak  és  
szemöldökfestéket  (stiftet)  több  
árnyalatban  és  olcsón  szerez-
hetünk  be  bármely  drogériá-
ban.  Az  arcfestés  nagyon  fontos  
a  premierplan  és  a  secondplan  
felvételeknél.  A  totálplannál,  
ahol  az  egész  alak  látszik,  nem  
annyira  fontos.  A  szép  film  lé-
nyege  a  szereplők  szépsége  és  
ehhez  pedig  fontos  az  arc  bár-
sonyos  üdesége  és  tisztasága.  

N o v e c t o r  B i l l y ,  
az  olcsó  családi  vetítő  

Movector  Super,  
a  n a g y t e l j e s í t m é n y ű  vetítő  
hangfilm  adapterrel  

P ú  П  fordítófilm  

I s o p a n  I S S  
fordítófilm,  а  legmagasabb  ér-
zékenységű,  finomszemcséjű  
ortopankromatikus  e m u l z i ó ,  
belső  és  külső  felvételekhez  

Р а П  negatívfilm  

P o z i t í v -  film  
Segédeszközök  —  tartozékok  A  M I N Ő S É G  J E L E !  118 



F.  FORINTOS  T.:  

ELŐHÍVÓ  KÉSZÍTÉS  

Jól  működő  és kifogástalanul  el-
álló  előhívót  készíteni  nem  va-
lami  könnyű  dolog,  Mindennek  
meg  kell  adni  a  magáét,  így  a  
jó  előhívó  is  megköveteli  azt,  
hogy  mindenben  betartsuk  azo-
kat  a  szabályokat,  amelyeket  az  
előhívó  elkészítésére  nézve  fel-
állítottak. 
Mindenekelőtt  az  oldóközeggel,  
a  vízzel  kell  foglalkoznunk.  
Nagyon  természetes,  hogy  a  
fényképészeti  vegyszerek  leg-
jobb  oldóközege  a desztillált  víz.  
Ez  azonban  csak  nagyon  kevés  
amatőrnek  áll  rendelkezésére,  
így  meg  kell  elégednünk  a  víz-
vezetéki  vízzel.  A  csapból  ki-
folyó  vizet  azonban  a  maga  
nyers  állapotában  fel  nem  hasz-
nálhatjuk,  előbb  fel  kell  forral-
nunk.  Még  pedig  egy  teljesen  
szennymentes,  lehetőleg  csak  
erre  a  célra  használt  edényben.  
Felforralás  után  a vizet  egészen  
vagy  pedig  kéztűrésig  lehűtjük.  
Azután  elővesszük  az  előhívó  
tartására  szolgáló  üveget  s  azt,  
minden  egyes  előhívó  készítés  
előtt,  alaposam kimossuk. 
A  felforralt  víz  rendesen  meszes  
csapadékot  tartalmaz,  éppen  ez-
ért  a  felhasználandó  vízmennyi-
séget  meg  kell  szűrnünk,  még-
pedig  oly  módon,  hogy  az  átön-
tésre  szolgáló  üvegtölcsérbe  szű-
rőpapírt  teszünk.  Itt  meg  kell  
jegyeznem,  hogy  a  szűrőpapíros-
sal  ne  takarékoskodjunk,  min-
den egyes  szűrésre újat  vegyünk.  
Vannak  többen,  akik  az  előírt  
vízmennyiség  lemérésére  alkal-
mi  mérőeszközöket  használnak.  
Ezt  az  eljárást  feltétlen  kerül-
jük  el,  mert  a  vegyszerekre  
nézve  egyáltalában  nem  közöm-
bös  az  oldásra  használt  víz  
mennyisége.  Legjobb  erre  a  cél-

ra  szabályos,  üvegből  készült  
menzurákat;  használnunk.  
A  víz  előkészítése  után  az  előírt  
vegyszereket  pontosan  lemérjük  
s  azután  hozzáfogunk  feloldá-
sukhoz. 
Mindig  a  vényen  megadott  sor-
rendben  oldjuk  a  vegyszereket,  
—  azzal  az  eltéréssel,  hogy  elő-
ször  a  konzerváló  anyagot  ad-
juk  a  vízhez,.  A  Metol  tartalmú  
előhívóknál  fordítva  áll  a  do-
log:  először  a  Metolt,  majd  az-
után  a  konzerváló  szert  oldjuk  
Nem  tudjuk  eléggé  hangsú-
lyozni,  hogy  a  vegyszereket  
egyenként  oldjuk  fel  s  addig  
ne  adjuk  az  előhívóhoz  a  sorra  
kerülő  vegyszert,  amíg  az  előbbi  
teljesen  fel  nem  oldódott.  A  
vegyszerek  oldását  meleg  vízzel  
vagy  pedig  az  üveg  rázogatásá-
val  gyorsíthatjuk  meg.  A  fél-
megoldások  itt  nem  segítenek és 
lia  jó  előhívót  akarunk  készí-
teni,  türelemmel  ki  kell  vár-
nunk  az  egyes  vegyszerek  teljes  
és  nyomnélküli  oldódását.  
Ha  vízmentes  vegyszerrel  dol-
gozunk,  úgy  a  kimért  mennyi-
séget  kisebb  részekre  osztjuk el 
s  úgy  adagoljuk  a  vízhez.  Víz-
mentes  vegyszerre  sohase  önt-
sünk  vizet,  hanem  mindig  ezt  
tegyük  a  vízbe.  
Vannak  sokan,  akik  a  vizet  két  
részre  osztják:  az  egyik  rész-
ben  a  konzerválószert  és  a  hívó-
anyagot,  a  másikban  pedig  a  
többi  vegyszert  oldják  fel,  vé-
gül  pedig  a  két  oldatot  össze-
öntik.  Használják  továbbá  azt  
az  oldási  módot  is,  hogy  a  meg-
adottnál  kevesebb  vízmennyi-
ségben  oldják  fel  a  vegyszere-
ket  s  csak  az  üvegben  egészítik  
ki  az  előírt  mennyiségre.  Szá-
mottevő  jelentősége  ezeknek  az  
oldási  módoknak  nincsen.  
Ha  ezeket  a  szabályokat  betart-
juk  nyugodtak  lehetünk  abban,  
hogy  előhívónk  mindig  jól  fog  
dolgozni. 



MEGNÉZTÜK 

a  Magyar  Amatőrfényképezők  
Országos  Szövetsége  által  ren-
dezett  IV.  Nemzetközi  Művészi  
Fény képkiállítás  anyagát.  
Régi,  állóképes  szemmel  néze-
gettük  a  kiállítás  zsűrije  által  
elfogadott  mintegy  500  képet.  
Amint  hallottuk,  közel  2000  ké-
pet  küldöttek  be  a.  világ  min-
den  tájáról,  úgy  hogy  hatalmas  
munkát  kellett  végezni  a  zsűri-
nek,  amíg  ezt  a  nagy  tömeget  
kb.  500  darabra  szelektálta.  
A  beküldött  képek  nagy  száma  
azt  bizonyítja,  hogy  a  magyar  
amatőrfényképezők  világhíre  
elsőrendű  fotokultúrális  ese-
ménnyé  avatta  ezt  a  nemzet-
közi  kiállítást.  
Amint  a  kiállításra  kerülő  kép-
anyagot  forgattuk,  India,  Ja-
pán,  Amerika,  Európa  képei  
perdültek  elénk.  Fényes,  félfé-
nyes,  matt,  — Gevalux  bársonya  
verődik  szemünkbe,  látjuk:  ke-
resik,  kutatják  azt  a  felületet,  
amely  visszaadja  a  fény  képét.  
Van  aki  lakozza  Royal-papíro-
sát.  Minden  bizonnyal  újszerű,  
de:  csak  félakarás.  
Általános  nívó:  elsőrendű,  Kü-
lönösen  a  csehek  és  a  szerbek  
törtek  előre.  Egyébként  minden  
kép  magán  viseli  nemzetének  
sajátosságait.  A  japánoktól  töb-
bet  vártunk.  Szépek  az  akt-ké-
pek,  lágyak,  finomak.  A  ma-
gyar  képekről  mit  írjunk:  jók,  
a  többi  jelzőt  olvassuk  el  a  kül-
földi  kiállítások  kritikáiból.  
Kerny  plasztikusnak  mondható  
fotoja  újszerű.  
A  kiállított  képek  egységes  sár-
gásfehér  kartonon  kerülnek  be-
mutatásra,  ez  nagyon  emeli  a  
kiállítás  nívóját,  sajnos  azon-
ban  a  sárgásfehér  kartonszín  
egy-két  képre  nézve  nem  valami  
kedvező. 

Lapunk  olvasóinak  bemutatunk  
egy  kiállításon  résztvevő  indiai  
gásfehér  kartonszín  egy-két  
képre  nézve  nem  valami  ked-
vező. 
képet,  amely  állóképben  is  moz-
gást  fejez  ki.  
A  kiállítás  egyébként  okt.  24-
től  nov.  9-ig  lesz  nyitva,  a  pesti  
Vigadóban. 

NOVIKON  8.  
az  uj  Zeiss  Ikon  8  mm.-es  mozifelvevó.  
Az  új  Zeiss  Ikon-féle  „Movikon  
8"  jelzésű  8  mm-es  mozi felvevő 
szürke  bőrrel  bevont  fémház-
ban  van.  A  fémrészek  krómoz-
va  vannak.  Az  erőteljes  rugó  
egyszerre  3.5  méter  filmet  húz  
át,  teljesen  egyenletes  tempó-
ban,  úgy  a  normális  (16 képkoc-
kás),  mint  a  lassított  (64  kép-
kockás)  felvételeknél.  Háromfé-
le  kioldás  lehetséges:  1.  normá-
lis  futóképkioldás,  2.  önkioldás.  
3.  egyes  képek.  Mindez  a  ki-
oldógombra,  vagy  a  drótkiol-
dóra  gyakorolt  egyszerű  nyo-
mással  érhető  el.  Az  önkioldó  
jelzőkészülékkel  van  ellátva,  
amely  jelzi,  amikor  a  —  külön-
ben  igen  csendesen  dolgozó  —  
óramű  működni  kezd.  Sok  egyéb  
hasznos  dologgal  is  rendelke-
zik.  Egyenes  és  szögkeresővel,  
rugóerő-mutatóval  a  keresőme-
zőben,  van  azonkívül  egy,  a  ke-
resőben  is  látható  tárcsája,  
mely  a  film  lefutását  jelzi,  va-
lamint  egy  sülyeszthető  tárcsá-
ja,  a  2  cm  gyújtótávolságú  ob-
jektívek  részére.  A  készülék  
normális,  kicserélhető  foglalat-
ba  beépített  objektívje  a  Son-
nar  1:2.1  cm,  amely,  mint  az  
összes  Sonnarok  élesen  rajzol és 
igen  fényerős.  A  film  behelye-
zése  nagyon  egyszerű,  hibát  
nem  is  lehet  csinálni.  
Természetes,  hogy  a  8  mm-es  
felvevőkészülékkel  szemben  igen  
sok  igény  merül  fel.  Az  eredeti  
kép  nagyon  kicsi,  a  leadásnál  



jó  nagy  vetítőfelületre  van  
szükségünk,  hogy  minden  rész-
let  pontosan  felismerhető  le-
gyen. 
Kétségtelen:  a  8  mm-es  kisfilm,  
a  maga  3.5X4.5  mm-es  nagy-
ságú  képeivel  szép  emlékeket  
őriz  meg  számunkra.  Szó  sincs  
róla,  mintha  ez  csupán  játék-
szer  volna.  Ne  felejtsük  el:  
amatőrversenyeken  első  díjakat  
nyertek  már  ezzel  a  filmmel.  
És  milyen  olcsón  lehet  vele  dol-
gozni!  Egy  4 perces  felvétel  már  
P  15-ért  elkészíthető,  teljesen  
kidolgozva,  előadásra  készen.  

GÁLVÖLGYI  F.;  
A  FILM  A  PEDAGÓGIA  

SZOLGÁLATÁBAN. 
A  magyar  nemzet,  —  évszáza-
dos  létfentartó  küzdelme  mel-
lett  —  teljes  mértékben  igyeke-
zett  beleilleszkedni  az  európai  
nemzetek  kultúrközösségébe.  A  
műveltség  és  kultúra  magvát  
minden  polgárának  lelkébe  ta-
nította  és  nevelte,  hogy  hasznos  
tagja  legyein  a,  magyar  Szent  
Korona  testének.  
Tanításunk,  nevelésügyünk  for-
dulópontja  lett  az  1935.  VI.  t.-c.,  
mely  újabb  alapokra  helyezte  a  
nevelés  problémáját.  Az  igazi  
erkölcsi,  vallásos  és  izzó  haza-
szeretettől  áthatott  ifjúságnak  
hatalmas  tárgyi  tudást  is  kíván  
nyújtani  s  ezért  szolgálatába  ál-
lítja  a  mai  modern  gépkorszak  
egyik  legjelentősebb  találmá-
nyát:  a  filmet.  
Tanításuk  egyik  sarkalatos  té-
nyezője  a  munkáltató  iskola  
módszere.  Ebben  a  növendéknek  
jut  az  oroszlánrész,  míg  a  ta-
nár,  főleg  az  irányítást  végzi.  A  
tanulók  lehetőleg  önmaguk  old-
ják  meg  problémáikat  s  ezzel  
természetesen  a  szemléltetésnek  
jut  óriási  szerep.  Tudjuk  na-
gyon  jól,  hogy  a  legtöbb  növen-
dék  vizuális  (látási)  tipusú  s  
lelkében  sokszor  el  nem  tüntet-

hető  nyomot  hagy  egy-egy  meg-
látott  dolog.  Éppen  itt  kapcso-
lódik  bele  a  film  az  oktatásba.  
A  földrajztanítás  utaztatása azt  
a  célt  szolgáltatja,  hogy  képek-
ben  ismerje  meg  nemcsak  ha-
zájának,  de  az  egész  világnak  
nevezetességeit.  Persze  itt  főleg  
olyan  kultúrfilmekre  kell  gon-
dolnunk,  amelyek  híven  tükrö-
zik  vissza  egy-egy  ország,  nép  
vagy  város  jellegzetes  sajátos-
ságait,  elkerülve  természetesen  
a  hamis  beállítást,  vagy  a  kü-
lönlegességet  hajszoló  torzítást.  
Ezek  a  kultúfilmek,  amellett,  
hogy  művészi  élményt  nyújtva,  
szórakoztatóak,  sokkal  hívebben  
tárják  a  tanuló  elé  a  szükséges  
tárgyi  ismereteket,  mint  az  a  
néhány  kép,  mely  egy-egy  is-
kola  leltárában  található  s  
amely  csak  igen  sovány  ered-
ménnyel  gazdagítja  a  tanulót.  
Ezeknek  a  kultúrfilmeknek  cél-
ja  nemcsak  a  tárgyi  ismeretek  
bővítése  lehet,  hanem  egyúttal  
növelheti  a  növendékek  művé-
szi  (aesthetikai)  érzéket  is.  
Amikor  a  filmen  elénk  tiinik  a  
bécsi  Szt.  István  templom  góthi-
kus  tornya,  a  rheimsi  székes-
egyház  pompás  architektúrája,  
a  kölni  dóm  égbetörő  tornya,  

Felülmúlhatatlan 
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vagy  a római  bazilika  óriási  ku-
polája:  ez  egyúttal  élmény  is,  
inert  a  tanuló  maga  előtt  látja.  
És  így  nem  esik  nehezére  meg-
jegyezni  olyan  földrajzi  és  tör-
ténelmi  vagy  művészeti  tétele-
ket,  melyeket  különben  néhány  
nap  múlva  elfelejtene.  
De  nemcsak  a  földrajztanítás-
nak  van  óriási  szüksége  a  film-
re,  hanem  a  természetrajz  sem  
nélkülözheti,  mert  egészen  más-
képpen  fest  az  állatvilág  min-
den  egyede  a  maga.  lakóhelyén,  
mint  az  állatkertben,  a. zárt  ket-
recekben.  Életmegnyilvánulásuk  
egészen  sajátságos,  úgy  hogy  
azt  szóval  hiába  is  mondaná  el  
a  pedagógus.  
Mennyivel  más  képet  nyer  a  ta-
nuló,  ha  az  iskolában  végzett  
kísérletek  mellett  filmen  meg-
látja  a  gyárak  munkáját  és  az  
emberek  küzdelmét,  nemcsak  a  
mindennapi  kenyérért,  hanem  
az  emberiség  boldogulásáért  is.  
Éléje  tűnik  a  szénbányák  mun-
kásainak  küzdelme  a  feketegyé-
mántért,  a  gazda  verejtékezése  
az  „Élet"-ért,  az  ember  harca  
a  rovarok,  állatok  és  a  mikrosz-
kopikus  lények  élete.  Ennek  a  
világnak  megismerése  csak  a  
film  útján  t  örténhetik,  mert  
nincsen  szó,  mely  ezt  még  csak  
megközelítően  is  letuÖná  fes-
teni,  úgy,  amint  ezt  a  vetítőgép  
lencséje  elénk  vetíti.  
Nem  áll  módunkban  egy  cikk  
keretében  ismertetni  mindazo-
kat  a  lehetőségeket,  amelyeket  
a  filmnek  az  iskolába  való  be-
vezetése  jelent,  mert  a  tapasz-
talatokon  gazdagított  tudás  fel-
tétlenül  többet  nyújt,  mint  a  le-
írás,  mert  annak  szavai  miha-
marabb  elvesznek.  
Egy  ember  nem  tapasztalhat,  
nem  láthat  és  nem  élhet  át  min-
dent,  de  a  kultúrfilm  néhány  
óra  alatt  végigvezetheti  a  tanu-
lót  az  öt  világrész  legkimagas-
lóbb  szépségein,  elviheti  idegen  

országokba  és  megismertetheti  
vele  nagy  kultúrnemzetek  kin-
cses  értékeit.  
A  filmnek  ez  az  óriási  lehető-
sége  nem  maradhat  kiaknázat-
lanul  nemzeti  szempontból  sem.  
A  tanulók  nagy  részének  talán  
még  az  sem  áll  módjában,  hogy  
szűkebb  hazájának  szépségeit  
megismerje.  A  film  ezt  a  prob-
lémát  is  megoldotta,  azt  mond-
hatjuk,  hogy  az  ábrázolásnak  a  
legtökéletesebb  eszköze  lett.  
Ezt  az  értéket  korán  felismer-
ték  a  tanügyi  hatóságok  s  az  
említett  törvénycikk  gondosko-
dott  is  arról,  hogy  megfelelő  
szerv  létesüljön  (Oktatófilm  Ki-
rendeltség),  amely  az  ilyen  kul-
túrfilmeknek  a  tanítás  kereté-
ben  való  felhasználását  lehetővé  
tette. 
Kemélni  merjük,  hogy  a  film-
nek  az  iskolába  való  bevezetése  
megteremti  a  tudásban  gazdag,  
lélekben  nemes,  művészileg  kép-
zett  igazi  magyart,  aki  ismerve  
nemzetének  értékeit,  büszke  lesz  
magyarságára  s  ezért a magyar-
ságárt  szívvel-lélekkel  küzdeni  
tud,  egy  jobb  és  boldogabb  ma-
gyar  jövendő  reményében!  

A  Magyar  Külügyi  Társaság  
védősége  alatt  álló  „Baxcsay  
nyelvtanfolyamokra"  egész  ok-
tóber  folyamán  még  be  lehet  
iratkozni.  Nyelvtanfolyamok:  
angol,  francia,  német,  olasz  és  
spanyol  nyelveken,  minden  fo-
kozatban,  sőt  nagyobb  intéz-
mények  csoportjai  részére  kü-
lön  osztály.  Az  órák  délután  5  
és  9  között  vannak,  hetenkint  
kétszer.  Tandíj  nincs,  beiratási  
díj  a  négyhónapos  félévre  10  P.  
közalkalmazottaknak  kéttanfo-
lyamra  iratkozóknak  és  lapunk  
előfizetőinek  9  P.  Beiratkozás:  
minden  hétköznap  délután  5  és  
9  között  a  Barcsay-utcai  gim-
názium  épületében  (Barcsay-
utca  5,  Ei'zsébet-krt.  mellett).  



Az  előhívott  film  nem  szolod,  
vagy  nehezen  szalad  a  leadógé-
pen  keresztül.  
Ez  a  hiba  arra  vezethető  vissza,  
hogy  a  film  a  száradás  alatt  
azért,  mert  nagyon  kifeszítet-
tük, nem zsugorodhat  össze  any-
nyira,  mint  amennyire  kellett  
volna.  A  filmkamarák  és  a  le-
adógépek  úgy  konstruáltattak,  
hogy  V2%-nyi  zsugorodási  elté-
rés  a  gépeken  még  könnyen  át-
engedi  a  filmietj  Ennek  a  meg-
akadályozására  azért  a  szárító-
dobra  nagyon  hézagosan  kell  
rácsavarni,  hogy  kellő  tere  le-
gyen  a  száradás  közben  a  film-
nek  az  összezsugorodásra.  

Az  egész  filmen  vagy  egyes  je-
leneteknél  semmi  sincs.  
Az  objektívet  védő  vetőt  elfe-
lejtettük  levenni.  
A  pozitívnál  előforduló  hibák.  
A  másolat  nagyon  sötét.  
Hosszan  exponált  a  másolat.  
Hosszan  hívott:  nagyon  erős,  
vagy  meleg  volt  az  előhívó.  A  
filmet  legyengítjük.  
Egyenlőtlen  a  másolat,  hol  vi-
lágos  hot  sötét.  
Egyenlőtlenül  forgattuk  a  má-
sológépet.  Áramdif ferenda  a  
másológép  világításában.  
A  másolat  nogycml  világos.  
Röviden  világíttatott  meg.  Eset-
leg  rövid  ideig  hívtuk,  vagy  az  
előhívó  nagyon  hideg,  vagy  el-
használt  volt.  Csak  új  másolat-
tal  segíthetünk  a  bajon.  Erősí-
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azt  a  kísérletek  bebizonyították,  
ha  a  forgatási  sebesség  egy  bi-
zonyos  számon  alul  van.  Ha  se-
besség  40  fordulatnál  több  má-
sodpercenként,  akkor  nem  áll  
elő.  A  keretes  előhívásnál  is  
ilyen  könnyen  elkerülhetjük  ezt  
a  hibát,  ha  a  keret  helyzetét  az  
előhívóban  gyakran  változtat-
juk,  vagy  ez  előhívót  minden  
irányban  mozgatjuk.  Sőt  azáltal  
is  elkerülhetjük,  na  az  előhívó-
bői  nem  vesszük  ki  gyakran  (el-
lenőrzés  céljából)  a  filmet.  

A  fordított  filmen  átlátszó  víz-
szintes  és  sötét  függőleges  és  
ferde  vonalak  látszanak.  
Ennek  az  az  oka,  hogy  a  másod-
szori  megvilágítás  alkalmával,  
(tehát  a  tulajdonképpeni  máso-
lásnál)  nem  érte  a  fény  a  film  

A  másológép  a  negatív  és  a  po-
zitívfilmeti  nem  préseli  eléggé  
össze. 
A  másolaton  átlátszó  vagy  fe-
hér  pontok.  
Légbuborékok  a  filmen.  
A  másolaton  tűszúrásnyi  átlát-
szó  pontok.  
Porszemek  a  filmen.  
Ujjlenyomatok  a  másolaton,  
A  leggyakrabban  előforduló  hi-

bák  a  filmek  fordításánál.  

A  fordítás  után  megjelenő  kép  
túl  sötét  és  fátyolos.  
Ennek  az  az  oka,  hogy  az  első  
előhívás  nem  elég  hosszú  ideig  
tartott.  A  filmet  tehát  okvetle-
nül  addig  kell  hívni,  amíg  a leg-
magasabb  fények  a  film  hátsó  

7 9 
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tésnek  semmi  értelme  sincs,  
mert  az  erősítéskor  a  szemcsék  
nagyok  lesznek.  
A  másolat  szürke.  
Sokat  exponáltuk.  Túl  erős  volt  
a  másoló  világításunk.  
A  másolat  kemény.  
A  megvilágítás,  illetőleg  a  má-
solási  idő  rövid,  és  az  előhívás  
hosszú.  A  másológép  világítása  
gyenge. 
A  másolat  fátyolszerű,  de  a  fo-
gazati  rész  tiszta.  
Hosszú  világítás.  
A  másolaton  a  fogazati  rész  is  
fátyolos. 
A  film  régi.  A  film  helytelen  
fényt  kapott.  

A  másolat  életlen.  
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felületét  egyenletesen.  Épp  en-
nek!  az  elkerülése  végett  fontos  
tehát  az, hogy  a  film  egész  felü-
letét  egyenletesen  világítsuk  
meg.  Ha  nemcsak  az  emulzió-
réteg  felől,  hanem  a  cellulid  ol-
dala  felől  is megvilágítjuk  a fil-
met,  akkor  természetesen  hama-
rább  feketedik.  Ha  nem  ügye-
lünk  arra,  hogy  a  film  másod-
szori  megvilágítása  alkalmával,  
— különösen  keretes  hívásnál  —  
csak  a  film  emulziórétege  vilá-
gíttassák  meg,  úgy  a  fénysugár  
szabálytalan  irányú  vonalakban  
halad  keresztül  a  felfeszített  
(keretre)  filmszalagok  között  és  
a  keret  másik  oldalán  lévő  fil-
met  hátulról  világítja  meg.  Ez  
a  hiba  nem  léphet  fel  soha,  ha  
erős  megvilágítást,  de  szórt-
fényt,  IV2—2  méter  távolságból  
alkalmazunk. 
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oldalán  teljesen  átlátszanak.  Ha  
ez  merni történik  meg,  úgy  több,  
vagy  kevesebb  brómezüst  sze-
mecske  marad  vissza,  amely  
megvilágttatott  ugyan,  (előhí-
vás  alkalmával),  de  visszama-
rad  az  érzékeny| rétegében.  így  
a  második  előhívás  alkalmával  
a  negatívhoz  tartozó  ezüst  elő-
jön,  ami  a  pozitív  kép  elfátyo-
losodásátj  eredményezi.  

A  fordított  film  barnás  színezö-
dése. 
Ez  a  barnás  színeződés  arra  ve-
zethető  vissza, hogy  a  bichromát  
a  kihalványítófürdőből  teljesen  
nem  távolíttatott  el. Ennek  több  
oka  lehet:  1.  savas  megszakító-
fürdő  közbeiktatása  az  első  elő-
hívás  után;  2.  az  ezüst-kioldó-
fürdő  savtartalma  magas;  3.  

nem  elégséges  mosás  a  kihalvá-
nyítás  után;  4  fokozott,  erősen-
ható  derítőfürdő  alkalmazása  
esetén. 

A  fordítóeljárással  kidolgozott  
91/2  mm  film  középen  lévő  fo-
gazata  alatt  csírc van,  amely  vi-
lágosabb,  mint  a  film  többi  
része. 

Ennek  az  az  oka,  hogy  az  első  
előhívás  alkalmával  az  előhívás  
és  intenzívebben  történt,  mint  a  
többi  részeken.  Ennek  viszont  
az)  az  oka,  hogy  a  fogazatokon  
keresztül  az  előhívó  folyadék  
gyorsabban  közlekedett,  mint  a  
fogazatnélkiili  részeken.  

Ez  a  kellemetlen  sáv  a  dobon  
való  hívás  alkalmával  csak  ab-
ban  az  esetben  lép  fel,  amint  
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MIT  SZÓL  HOZZÁ  

Csehszlovákiában  az  1936/37.  
filmévadban  114  amerikai,  24  
osztrák,  17  angol,  16  francia,  8  
orosz,  1  olasz  és  1  magyar  ere-
detű  filmet  mutattak  be.  

* 

Japánban  rendeleti  úton  beve-
vették  a  kultúrfilmeket.  A  kul-
túrfilm  kérdéssel  egységesen  a  
Belügyminisztérium  kultúrfilm  
osztálya  foglalkozik.  

A  Magyar  Filmhíradók  egy  év  
alatt  a  budapesti  mozik  179.000,  
a  vidékiek  pedig  136.0u0  P  köl-
csöndíjat  fizettek.  

* 

Az  amerikai  postaigazgatóság  
rendelete  értelmében  ezentúl  fil-
met  és  rádiumot  egyszerre  szál-
lítani  tilos.  Ennek  a  rendelke-
zésnek  a  kiadására  az  adott  
okot,  liogy  nemrégiben  megvi-
lágított,  de  elő  nem  hívott  fil-
met  szállítottak  repülőgépen.  A  
film  előhívásakor  megállapítot-
ták,  hogy  az  teljesen  hasznave-
hetetlen,  mert  foltos,  piszkos  és  
fátyolos  volt.  Amint  ennek  az  
okát  kutatták, - rá jöttek,  hogy  a  
repülőgépen  ugyanakkor  rádiu-
mot  is  szállítottak  s  ennek  a  
sugarai  okozták  a  filmen  ész-
lelt  hibákat.  

* 

Németországban  Claus  fizikus  
a  brómeziist  emulziót  igen  sza-
pora  rezgésű  hanghullámok  se-
gítségével  óhajtja  szétoszlatni,  
a  mechanikai  keverés  helyett.  
Ezzel  igen  finomszemcsés  emul-
ziót  akar  elérni.  

V 

Inter  Film  néven  a  Nemzetközi  
Filmkamara  francia  és  német  
nyelven  szaklapot  bocsájt  ki.  
Reméljük,  hogy  a  legközelebbi  
számban  az  amatőr  keskenyfil-

mezés  is  megfelelő  teret  fog  
kapni. 

•X-

A  II.  nemzetközi  amatőrfilm  
verseny  statisztikája  szerint  a  
benyújtott  pályaművek  64%-a  
16  mm-es,  15%-a  9.5  mm-es  és  
21%-a  8  mm-es  filmen  készült.  
Igen  érdekesen  figyelhetjük  
meg  ebből  a  16  és  8  mm-es  fil-
mek  előtöréséti  

* 

Az  angol  filmtechnikusok  a  
filmtechnikai  kutatások  egysé-
ges  vezetése  céljára  tudományos  
intézetet  alapítottak.  

* 

A  Wien-ben,  szeptemberben  le-
zajlott  nemzetközi  árúházi  ki-
állítás  keretében  Gregor  dr.,  az  
Osztrák  Nemzeti  Könyvtár  
igazgatója  filmkiállítást  is  ren-
dezett.  A  kiállítás  a  film  fejlő-
dés  történetét  mutatta  be.  

Az  amerikai  Paramount-gyár  
legturbinás  hívógépét  az  ame-
rikai  Művészeti  és  Tudományos  
Akadémia  kitüntette.  A  hívó-
gép  egymástól  teljesen  függet-
len  17  művelet  elvégzésére  al-
kalmas.  Ö ránkint  18—1650  m  
filmet  tud  előhívni.  Sajátossága  
az  is,  hogy  az  egyes  géprészeket  
külön  légturbinák  hajtják.  A  
negatívokon  sávhatás  nem  lé])  
lép  fel,  mert  a  hívó  folyadék  
állandóan  cirkulál,  miközben  
szűrés  és  felfrissítés  történik.  A  
géppel  normál  negatívot,  pozi-
tívot,  Dunning-kópiákat  háttér  
pozitíveket,  színes  filmeket,  vi-
razsirozást,  színezést,  gyengítést  
és  erősítést  tudnak  készteni.  

* 

Az  Eumig  gyár  kihozta  a  Ma-
yer  Plasmat  1.5  fényerejű,  be-
épített  fotocellás  keskenyfilm  
felvevő  gépét.  Külsőre  nézve  
teljesen  megegyezik  az  eddigi  
2.8  fényerejű  gépekkel,  csak  az  



objektív  nagysága  és  a  távol-
ságbeállítás  más  az  új  gépen.  
Ára  620  P.  

A  Mimosa  gyár  19  Sch.°  érzé-
kenységű  pan  filmet  készített,  
9.5  mm-es  nagyságban.  A  ki-
tűnő  színérzékenységgel  rendel-
kező  film  az  amtőrök  körében  
nagy  tetszésre  talált  és  ez  ma-
gyarázza  meg  gyors  elterjedé-
sét. 

* 

Dániában  Fonokrom  Film  né-
ven  keskenyfilm  vállalat  léte-
sült,  amely  a  mindjobban  sza-
porodó  amatőrfiimezők  érdekeit  
óhajtja  kiszolgálni.  

Az  amerikai  Paramount  gyár  
„Trial  of  the  Lonesome  Pine"  
címmel  készítette  el  az  első  sza-
badtéri  színes  filmjét.  A  film  
nagyon  jól  sikerült  s  a  termé-
szet  színeit  a  legnagyobb  hű-
séggel  adja  vissza.  

A  bécsi  Fraenkel  mérnök  új  
keskenyfilm  kazettát  konstruált.  
A  kazetta  futuritból  készült  s  a  
legegyszerűbb,  napfényen  fe-
kete  kendő  alatt  i s  elvégezhető,  
—  töltést  enged  meg.  A  kazetta  
teljesen  por-  és  karcmentes.  

* 

Németországban  oly  törvény  lé-
pett  életbe,  amely  a  liiradóké-
szítés  közben  felvett  dalok,  ze-
neszámok,  stb.  szerzőjogi  védel-
mét  felfüggesztette  Ezzel  a  né-
met  filmhíradók  készítés  mun-
kája  nagy  mértékben  megköny-
nyíttetett. 

Egy  francia  cég  a  Dunáról  
nagyszabású  kultúrfilmet  készít.  
A  film  a  Fekete-hegységtől  egé-
szen  a.  szulinai  torkolatig  ter-
jedő  Duna-vidék  nép-  és  föld-
rajzát  fogja  tartalmazni,  még-
pedig  hangos  felvételben.  

Sólyom  Fekeïe  Gellért  
emlékpályázat" 

Tekintettel  arra,  hogy  sokan  fordul-
tak  hozzánk  Olvasóink  közül,  hogy  
Sólyom  Fekete  Gellért  Emlékpályá-
zatunkat  hosszabbítsuk  meg,  mert  e  
hónapra  sok  kiállítás  és  pályázat  
esik.  E  kéréseknek  teszünk  eleget  
akkor,  amikor  a  pályázat  beküldési  
határidejét  1937  jan.  15-ig  meghosz-
szabbítjuk,:  az  alábbi  feltételek  
mellett: 

1.  A  kiállításon  résztvehet  minden  
amatőrfényképező.  2.  A  pályázatra  
bármely  nagyságú  képet  elfogadunk.  
3.  A  pályázat  lezárta  után  a  képe-
ket,  amelyeket  nem  tudunk  leközölni  
ha  a  pályázaton  résztvevő  megcím-
zett  és  felbélyegzett  válaszboríté-
kot  mellékel  (csak  ez  esetben)  visz-
szaküldjük.  4.  A  pályázaton  tetszés-
szerinti  számú  képpel  lehet  részt-
venni  és  a  részvételi  díj  képenként  
40  fillér,  amely  összeget  a  képekkel  
egyidejűleg  kérjük  a  kiadóhivata-
lunkhoz  beküldeni.  5.  Minden  képre  
kérjük  felírni  a  nevet,  a  felvevő  cí-
met,  a  kép  címét  és  az  adatokat.  Mi-
lyen  géppel,  objektívvel,  rekesznyí-
lással,  milyen  negativ  anyagra  és  mi-
lyen  pozitív  anyagra  készült.  6.  A  
képek  beküldési  határideje  1937  jan.  
15.  7.  A  díjnyertes  képeket  a  Foto-
életbeni  közöljük.  A  díjnyertes  képek  
a  Fotoélet  tulajdonába  mennek  át. A 
pályázat  eredményét  1937  februári  
számunkban  közöljük.  A  bírálóbi-
zottság  névsorát  is  a  pályázati  szá-
munkban  közöljük.  

I.  díj;  1  db.  aranyérem.  II.  díj;  2  db.  
ezüstérem.  III.  díj;  3  db.  bronzérem.  
IV.  díj;  Íj  db.  olajfestmény  kerettel,  
Hoffmann  Ferenc-díj.  V.  díj;  1  db.  
ezüst  plakett,  Kodak-díj.  VI.  díj;  1  
db.  Agfa  ezüst  plakétt.  VII.  díj;  1  
db.  Perutz  ezüst  plakett.  VIII.  díj ; 1 
db.  Kodak  bronz  plakett.  IX.  díj;  5  
tekercs  6 X 9  Mimosa  film.  X.  díj;  
5  Eisenberger  pán,  film.  XI.  díj;  5  
Schleussner  film.  XII.  díj;  1  db.  
Duto  tetszésszerinti  nagyság.  XIII.  
díj;  1  db.  Duto  tetszésszerinti  nagy-
ság.  XIV—XVIII.  díj;  Gyakorlati  
fényképészet  c.  mű.  XIX—XXIII.  díj;  
Másolás  c.  mű.  XXIV—XXVII.  Foto-
élet  fél  évi  előfizetése.  XXVIII—  
XXX.  A  művészi  akt  foto.  XXXI-
Mindéi  fotoalbum.  



OLVASTAM, 

. .  .a  „Perutz  Mitteilungen"  ok-
tóberi  füzetét.  Ez  a  szám  jófor-
mán  az  amatőrfiimezők  részé-
re  készült, ugyanis  közel  három-
negyed  részében  a  színes  filme-
zéssel  foglalkozik.  Végigvezeti  
az  olvasót  az  ezzel  kapcsolatos  
fizikai  és  fotokémiai  problémá-
kon,  majd  pedig  ismerteti  a  szí-
nesfilmezés  eddig  legjobbnak  
bizonyult  megoldását.  

. . .  a  „Titeltechnik"  с.  művet.  
(Irta:  F.  Lullack.  W.  Knapp.  
Verlag  Halle  (Sale)  kiadása.  
Ára:  3.30  r.)í  A  feliratkészítést  
ismerteti  ez  a könyv,  német  ala-
possággal.  Minden  részletre-ki-
terjed,  még  betűsablonokat  is  
közöl.  Mindazoknak,  akik  film-
felirataikat  házilag  készítik  el,  
igen  ajánljuk.  

Lapunk  szerkesztősége  elhatá-
rozta,  hogy  az amatőrffilm  szak-
irodalom  intenzívebb  művelése  
céljából  irodalmi  pályázatot  
hirdet.  A  pályázaton  mindenki  
részt  vehet,  bármilyen,  az  ania-
tőrfilmezés  szakkörébe  vágó  té-
mával.  Beküldési  határidő:  1937  
január  15.  A  pályázat  titkos,  a  
jeligés  kézirathoz  lezárt  és  
ugyanazon  jeligével  ellátott,  a  
szerző  nevét  és  lakhelyét  tartal-
mazó  boríték  csatolandó.  A  bí-
ráló;  zsűri  összeállítását  decem-
beri  számunkban  közöljük.  

A  pályázatra  beküldött  kézira-
tok  közlési  jogát  a  bküldés  té-
nyével  kapjuk  meg.  Pályadíjul  
az  [.,  IL,  III.  díjat  nyert  pályá-
zók  számára  nyomdailag  kisze-
dett  és  aranyozott,  ezüstözött,  il-
letve  bronzirozott  tíz  első  sorá-
ból  készített,  ízléses  kivitelű  
díszművet  fognak  kapni  és  3  
darab  bronzérm  és  3 darab  elis-
merő  oklevél.  

ÚJDONSÁGOK!  PhcTofreund Jahrbuch  1937.  
I  Deutscher  Kamera  Almanach  1937.  

M e g j e l e n i k  o k t ó b e r  h a v á b a n .  
M e g r e n d e l h e t ő  :  HASENFELD  OSZKÁR  könyvterjesztő  vállalatánál  

Budapest,  VII.,  Erzsébet-körut  14.  földsz.  1.  szám  

Az  amatőrök  álma. . . DITMAR  kino  
felvevő  9.5 mm.  filmhez-

Előnyeit  magyarázzák  a  szaküzletek ! 
Vezérképviselet:  S A L Z E R  ENDRE  Bpest,  V.,  Hold-u.  25.  T.  1-134-48.  



Legszebb  karácsonyi  ajándék  

Amatőr-mozi 
EUMIG  felvevő  kamarák  (9.5  mm.  filmek  részére)  

Indexi  kamara  1  : 2.8  fényerejű  Meyer  Trioplannat,  beépített  fotocellával  P 365— 
Index  kamara,  beállítható  1 :2-8  fényerejű  Meyer  Trioplannal,  beépített  

P 460— 
Index  kamara  1 : 1-5  fényerejű  Meyer  Plasmáttal,  beépített  fotocellával  P 620— 
Kinokamara  1 :2-8  fényerejű  Meyer  Trioplannal  •  .  .  P 205— 
Kinokamara  beállítható  1 :2.8  fényerejű  Meyer  Trioplannal  •  .  P 240.— 
Kinokamara  1  : 15  fényerejűi  Meyer  Plasmáttal  .  P 455,— 
A  beállítható  1 :2.8  fényerejű  Trioplanos  75  mm  gyutávú  1  :2.  8  fény-

P 255.— 
P 7.50 
P 9.— 
P 9,— 

Index  kamarákhoz  szűrő  és  fotocellaszűrő  (Zellenfilter)  sorozat  (6  db)  P 33— 
P 30.— 

Bőrtáska,  magyar  gyártmány  . . . .  P 20,— 
P 15— 

Grossraumprojektor  (nagyteljesítményű  vetítő)  iskolák,  klubok,  termek 
stb.  részére,  cserélhető  35,  50  vagy  65  mm  gyutávú  Meyer  Kinon  
I.  optikával,  1 :  1.6  fényerővel  komiett  felszereléssel,  2  db  140  m  
szuperorsóval,  250  w.  izzóval  és  plafondlámpával,  8  vagy  9.5  mm  
filmek  részére,  egyaránt  P  610-—  

Az  izzók  minden  áramkörnek  megfelelően  cserélendők,  ellenben  a  motor  univerzális  
és  minden  áramkör  részére  beállítható.  A  nagyteljesítményű  vetítőkhöz  400  w.  izzó  

is  kapható  110  Volt  feszültségben.  

Az  EUMIG  P.  III.  vetítő  8  vagy  9.5 vagy  16  mm filmek  részére,  nagy  fény-
Meyer  Kiinoin  I.  optikával,  1 : 1.6  fényerővel,  kitűnő  hűtéssel,  
gombnyomásos  megállító  szerkezettel  (vagy  Pathé-rendszerű  meg-
állító  szerkezettel),  visszatekercselővel,  100  w.  izzóval,  2  db  140  

Áttekercselők  8  vagy  9.5  vagy  16  mm  filmek  részére  P  17—  
Ragasztóprés  8  vagy  9.5  vagy  16  mm  filmek  részére  ,  P  13-—  

Filmkitt  .  P  2.20  
Filmtisztító  P  3.30  
Sz;uperorsó  140  m  flilm  részére  P  6.60  

Vezérképviselet:  SILBERER  ÉS  FORNÉT  Budapest,  V-,  Bálvány-u.  16.  
Telefon:  1-276-23.  

Nyomatott:  Schinkovits  és  Társai-nyomda,  Budapest,  VI.,  Lovag-u.  20.  Telefon:  1-233-68.  
Felelős  szerkesztő  és  kiadótulajdonos:  Gyulai  Ferenc  dr.,  Budapest,  II.,  Margit-körút  34.  


