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Az  új  Perutz  színes  film  
A Perutz  hivatalos  közleménye  felhasználásával  

irta:  Gálvölgyi  Ferenc  

1936  augusztus  6-án  a  berlini  Ufa  pavillonban,  szakértők  előtt  
egy  ú j  eljárással  készült  színes  filmet  pergettek  le,  amely  óriási  
sikerével  egy  ú j  mértföldkövét  jelentette  a  folytonosan  fejlődő  
fotótechnikának.  Pompás  színek  változtak  a  vászonra  vetített  
képeken.  Szinte  hihetetlen,  hogy  a  természet  káprázatos  színeit  
ily  pontosan  tud ják  visszaadni.  
Ez  a  nagyszerű  teljesítmény  a  Perntz  és  Siemens-Halske  gyá-
rak  6  éves  fáradhata t lan  munkájának  eredménye  volt,  amely-
nek  lényegéről  az  alábbiakban  számolunk  be.  Minthogy  a  kuta-
tás  két  irányban,  még  pedig  elsősorban  fizikai,  majd  másod-
sorban  kémiai  téren  történt  ismertetésünk  elején  a  fizikai  részt  
közöljük. 
H a  a  fényképezőgépet  egy  tárgyra  i rányí t juk,  úgy  a  homályos  
üvegen  a  tárgy  megfordított  és  arányosan  kisebbített  képe  jele-
nik  meg.  (Ha  nem  egyenlő  nagyságú,  vagy  nagyobbító  felvétel-
ről  van  szó. Szerk.)  Vegyünk  pld.  egy  fehér  virágot.  A  homályos  
üvegen  a  virág  minden  egyes  pontjának  egy  megfelelő  arány-
ban  kisebbített  felel  meg.  A  virágról  kiinduló  fehér  sugár-
nyaláb  az  objektíven  áthaladva  rajzolja  le  a  fehér  virágot.  
Hasonlóképen  rajzolnák  lej  a  zöld  levelet  is.  Ha  az  objektívet  
akár  négyszögletesen,  akár  köralakban  lerekeszeljük,  nem  
zár juk  ki  a  kép  egyrészét  sem,  csak  a  fénymennyiséget  csök-
kentjük. Tudjuk,  hogy  a  fehér  szín  a  három  alapszín:  zöld,  piros  
és  kék  keverékéből  áll.  L.  1-ső ábra.  Állítsunk  most  az.  objektív  
elé olyan  szűrőt,  amelynek  felső sávja  zöld. a középső  piros  és az 
alsó  része  kék.  Ebben  az esetben  a behatoló  fényből  a  felső  részen  
a  kék-piros,  a  középső  részén  a  zöld-kék  és  az  alsó  részén  pedig  
a  zöld-piros  sugarakat  kiszűrjük.  így  3  színkivonat  keletkezik:  
felül  zöld,  középen  piros  és  alul  kék.  
Az  e  módon  létrejött  színkivonatokat  a  zselatinba  ágyazott  
hengerlencsék  (zylinderlinsen)  a  fényértéknek  megfelelően  rög-
zítik  le,  úgy  hogy  a  réteg  a  fordítás  után  ehhez  mérten  áttetsző  
lesz.  Minden  hengerlencse  úgy  működik,  mint  egyf  mikroszko-
pikus  kicsinységéi  kamara,  amely  a  szűrt  képet  (Filterbild)  a  
színérzékeny  rétegen  megörökíti.  Minthogy  számtalan  ilyen  
kicsiny  mikroszkopikus  nagyságú  lencse  van  beágyazva  a  film  
celluloid  anyagába,  kis  sávok  (pászták)  keletkeznek,  amelyek  
egyformán  áttetszők,  tehát  egyforma  fényértékkel  (Helligkeit)  
bírnak. 
Keverék  színek  esetén  pld.  a  sárga  virág  színét  jelentő  piros  és  
zöld  színek  keverékénél  a  kékszűrős  rész  minthogy  nincs  kék-
sugár-nyalábunk,  sötét  marad,  ellenben  a  zöld  és  piros  sugarak  
feltétlenül  nyomot  hagynak  és  ily  módon  egy  zöld  és  piros  
pászta  keletkezik.  Természetes,  hogy  a  zöld,  illetve  a  piros  sáv  
annál  jobban  telítődik  meg  egy-egy  színnel,  mennél  több  a  zöld,  
illetve  piros  sugár.  Ha  most  a  kék  szín  is  képviselve  van,  úgy  



a  kék  paszta  sem  marad  fény  nélkül  s  az  is  nyomot  hagy  a  fil-
men.  Lásd]  2.  ábra.  
Ha  az  így  keletkezett  képet  vetíteni  akarjuk,  megfordul  
az  egész  eljárás.  
Ismét  vegyünk  egy  pasztát  alapul.  (L.  3.  ábrát.)  A  fényforrást  a  
film  elé  helyezve,  az  áttetsző  pászták  többé-kevésbé  átengedik  a  
fényt,  de  a  henger  lencséi  úgy  törik  a  sugarakat,  hogy  a  zöld  
pásztának  megfelelők  a  zöld,  a  pirosnak  a  piros,  a  kéknek  pedig  
a  kék  szűrőn  keresztül  mennek.  Természetesen  az  objektív  el-
végzi  a  gyűjtést  s  a  három  színt  összegyűjtve,  a  „Fehér  fény"-
ként  fogja  vetíteni  a  vászonra,  mert  jelen  esetben  mindhárom  
szín  a  fehér  szín  árnyalatainak  megfelelően  volti  képviselve.  
A  szines  film  e  f a j t á i  külsőleg  nem  térnek  el  a  többi  filmektől,  
csak  ha  erőteljes  nagyítóval  vizsgáljuk  meg,  térnek  el,  találunk  
ra j tuk  raszterozást  (sá.vozást).  A  sávok  nagysága,  illetve  mély-
sége  14/1000  mm.  L.  6.  és  7.  ábra.  

1.  2  az.  ábra  

A  8.  ábra  muta t ja  a  film  keresztmetszetét  összehasonlítva  egy  
női  hajszállal.  A  felső  hullámvonal  ábrázolja  a  hengerlencséket  
(zylinderlinse),  ezalatt  van  a  celluloid  réteg,  majd  a  8/1000  mm.  
vastagságú  emulzióréteget  lát juk.  
Amilyen  egyszerűnek  látszik  a  fizikai  probléma,  oly  nehéz  volt  
a  gyakorlati  keresztülvitele.  
Az  alapba  ágyazott  hengerlencséknek  egyforma  görbületi  su-
gár ra l  és  pontos  egymáshoz  illőséggel  kell  rendelkezniök.  A  
görbületi  sugár  32/1000  mm,  a  mélység  4/1000  mm.  E  lencséket  
teljesen  újszerű  anyagból  készült  hengerek  nyomják  az  alap-
anyagba,  A  hengerek  barázdáit  pedig  finom  gyémánttal  vésték  
s  ezért  íij  csiszoló  és  mérő  eszközökre  volt  szükség,  amelyekkel  
1/1000,  illetve  30/1000  mm.  is  mérhető  volt.  
A  teljesen  sötétben  lefolyó  munka  megköveteli  a  gépek  egyszerű  
kezelhetőségét  és  a  hő  i ránt i  érzéketlenségét  is  (melegben  tágul-
nak  a  barázdák).  Ezek  a  filmek  a  jelenlegi  használatban  lévő  
leadógépekkel  is  vetíthetők,  csak  pontosabb  filmvezetésről,  ob-
jektívről  és  színszűrőkről  kell  gndoskodnunk.  A  nagy  felvételek  
hátterénél  fellépő  színszennyeződést  egy  külön  e  célraj  készült  
és  piacra  került  objektiv  szünteti  meg.  

3.  4.  sz.  ábra.  



A  másolás  menetét  a  9.  ábra  világít ja  meg.  

Minden  színrasztert  a  fényforrás  színelemeire  bont.  Tükrök  
segítségével  az  egyes  színelemeket  a  filmre  vetítik  (jobb  oldal),  
ahol  annak  minden  pontja  hajszálnál  is  pontosabban  a  meg-
felelő  fényárnyalatban  rögzítődik.  A  szélén  látható  a  filmmel  
együtt  futó  irányzó  szallag  lehetővé  teszi  az  egyes  objektívek  
lerekeszelését,  amiáltal  a  másolásnál  a  színárnyalatok  is  befo-
lyásolhatók. 

Az  ú j  filmnél  a  másolási  el járás  tulajdonképpen  a  fordításban  
nyilvánul  meg  és  így  helyesebben  azt  mondhat juk:  felvett  és  
másolt  film.  A  régi  fi lmeljárásnál  beszélhettünk  a  negatívokról,  
amelyeket  az  ú j  filmek  úgy  színérzékenységben,  mint  szemcse-
finomságban  jóval  túlszárnyalnak.  
A  szines  filmek  természetes  színvisszaadását  megfelelő  gradá-

5.  6.  

cióval  érték  el,  de  ez  a  film,  — keménysége  miatt,  —  másolatok  
készítésére  nem  volt  használható.  A  Perutz  gyár  is  így  dolgo-
zott  1932-ig,  de  ezután  hosszas  kutatással  feltalált  egy  film-
anyagot,  amely  bár  eleinte  csak  jég  között  volt  pár  napig  el-
tartható,  felfokozott  túlérzékenysége  mellett  színérzékeny  is  
volt.  De  a  hibák  itt  is  kiütköztek,  például  az  árnyékban  elsik-
kadó  rajzok  tökéletlen  színvisszaadásánál  s  az  egyes  képek  
egyenlőtlen  fedettségénél.  További  ba j  volt  még  az  is,  hogy  az  
előhívóban  lévő  ammóniák  a  szemcsézetet  fészekszerűen  össze-
rántotta.  Ezáltal  a  film,  az  egyformán  megvilágított  tónus  mel-
lett,  nyüzsgő  nyugtalanságot  mutatott ,  amint  ezt,  a  fekete-fehér  
filmeknél  gyakran  tapasztalhattuk.  Az  1982.  utáni  ú j  eljárással  
készített  emulzióban  megszűnt  ez  a  szemcseösszezsugorodás  és  
a  megvilágítás  is  nagyobb  ingadozásokat  engedett  meg.  Ezáltal  
az  ammóniákra  nem  volt  szükség,  mert  a  megfelelően  összeállí-
tott  előhívó  és  gépekkel  történő  előhívás  egyenletesen  kidolgo-
zott  filmet  eredményezett.  
Bár  mindent  elkövettek,  hogy  a  film  egyenletes  vastagságú  

7.  8.  pz.  ábra.  9.  10.  §z.  ábra.  



legyen,  a  filmrétegek  kis  eltérése  néha  mégis  bajt  okozott.  A  
m a |  szines  filmeknél  ez  a  vastagságbeli  különbözet  egy  8/1000  
mm.  vastagságú  rétegnél  legfeljebb  csak  0.8/1000  mm.  lehet.  
Ezt  a  kis  eltérést  az  ú j  preciziós  öntésit  gép  működésének  töké-
letesítései  tette  lehetővé,  amelyet  még  az  épület  rezgés  átvéte-
létől  is  elszigeteltek  (izoláltak).  
Ez  az  ú j  szines  filmkészítési  eljárás  tehát  sok-sok  kellemetlen-
séget  küszöbölt  ki  a  filmezésből  és  olyan  filmeket  készített,  
amelyek  gradációban,  fényérzékenységben  és  szemcsefinomság-
ban  jól  megállják  helyüket  és  a  mai  felkészültség  mellett  töké-
letesnek  mondhatók.  
Megérthetjük  most  már  röviden  azt,  hogy  lassanként  ugy  jelen-
nek  meg  a  képek  a  mozi  vásznán,  amint  azokat  a  természetben  
látjuk. 

A  l r ü k k f i l m e k  k é s z í t é s e  
Az  Oktatófilm  kirendeltségének  Tóth  Bartók  Jenő  
engedélyével. 

A  mozgófénykép  drámai  gyorsaságú  pergése  közben  annyira  
megközelíti  a  valószerű  mozgás  látszatát,  hogy  a  nézők  érzelmi  
világára  csaknem  ugyanolyan  erővel  képes  hatni,  mint  maga  a  
valóságos  esemény.  E  lelki  rezonanciák  keltésében  pedig  lénye-
gileg  ugyanaz  a  száraz  mértani  szabályosság  és  optikai  csalódás  
játssza  a  főszerepet,  amely  minden  játék-  és  trükkfilm  elkészí-
tésénél  egyaránt  alapul  szolgál.  
A  mai  fejlett  filmrendezés  és  felvételi  mód  mellett,  a  filmkocka  
kis  derékszögű'  négyszöge  a  korlátlan  lehetőségek  területévé  
vált  ugyan,  amit  a  rendező  vagy  a  trükkrajzoló  fantáziájának  
gazdagsága  szerint  a  legkülönbözőbb  módon  népesíthet  be,  de  
bizonyos  mértan-grafikai  követelményeket  mindenkor  szem  
előtt  kell  tartania.  A  filmkocka  tehát  szűk  kis  határaival  sok-
kal  szabadabb  és  határtalanabb  terület  minden  színpadi,  vagy  
természetbeni  játéktérnél,  mivel  éppen  ezen  mértan-grafikai  
törvényszerűségek  út ján  az  elérhető  hatások  emeltyűje  minden-
kori  a  rajzoló,  vagy  rendező  kezében  van.  Nekik  módjukban  áll  
bármikor  túllépni  a  reális  élet  mozgásainak  keretét  és  megsza-
kítás  nélkül  folytathatják  vagy  váltogathatják  az  „ember-
feletti"  területen  a  filmjátékot.  Ilyen  területen  mozgó  esemé-
nyek  látása  az  emberi  ügyesség  utólérhetetlensége  után  sóvárgó  
vágyainkat  sokkal  jobban  ingerli,  mint  a  reális  eseményeké,  
éppen  a  természetfölöttiség  miatt.  Már  pedig  a  természetes  
emberi  látás,  még  ha  megtoldjuk  is  egy  lépéssel,  azaz  műszerrel  
(mikroszkóp,  teleszkóp  stb.)  csak  közelebb  hozza  az  eseményt,  
de  nem]  teszi  természetfölöttivé.  Erre  csak  a  trükkfi lm  képes.  
Ebben  rejlik  nagy  varázsa.  
A  trükkfilm  alapjában  véve  egyszerű  mértani  ábrák  sorozatá-
ból! áll,  mely  ábrák  a  valódi  mozgások  analízise  alapján  szinte-
tikusan  vannak  felépítve  és  pedig  úgy,  hogy  a  kívánt  cél  szerint  
a  természetes  mozgás  részeit  vagy  természettudományi  elem-



zésben  részletezve  (tanítófilmek),  vagy  e> mozgásrészleteket  tor-
zítva  és  álomszerűen  fantasztikussá  változtatva  (rajzfilmek)  
sorakoznak  egymásután.  
A  trükkfilmek  készítésénél  az  említett  mértan-grafikai  követel-
mény  szerint  mindig  tekintetbe  veendő,  hogy  a  film-mozgás  
mindig  vetületben,  vagyis  a  vetítő  vászon  síkjában  történik,  
akár  közeledő,  vagy  távolodó,  akár  a  kép  síkjával  párhuzamos  
vagy  ahhoz  szög  alatt  hajló  a  mozgás.  A  hajlásszöget  úgy  kell  
megválasztani,  hogy  a  személyek  és  tárgyak,  mint  figurális-
kompozíció  elemek,  mozgás  közben  is  harmóniában  maradja-
nak,  vagyis  megfeleljenek  a  „képkövetelményeknek".  Mozgásuk  
sebessége  és  grafikai  vonala  pedig  a  kifejezendő  cselekmény  és  
hangulat  pillanatnyi  változatának  megfelelően  jellegzetes  és  
következetes  legyen.  Az  utóbbi  egyúttal  dinamikai  követel-
mény  is.  
A  szereplőknek  a  képsíkon  való  elhelyezése,  a  mozgás  vonala,  
sebessége  és hajlásszöge  tehát  azok  a  mértani  elemek,  amelyekre  
a  többi  diszítő,  esztétikai  és  más  film-játékelemet  ráépítjük.  
A  grafikai  követelmény  azért  fontos,  mert  a  mozgás  vonala  és  
hajlásszöge  döntő  a  kép  monumentalitása,  térhatása,  sőt  drámai,  
vagy  lirais  hatása  szempontjából  is.  A  képsíkkal  párhuzamosan  
ide-oda  mozgó  figurák  például  csak  bábszínházszerű,  gyerme-
kesen  naiv  hatás  keltésére  jók.  Az  elmondottakat  jól  átgondolva  
jövünk  csak  rá,  hogy  milyen  változatosságra  van  szükség  a  

Movector  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 a i l  fordítófilm  

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

P a n  —  negatívfilm  

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



minden  jelenet  jellegéhez  megfelelő  hajlásszög  és  mozgásvonal  
kikeresésnél.  A  jelleg  legfőbb  kifejezője  mégis  leginkább  a  
sebesség,  persze  az  előbbiekkel  egybevetve.  A  kelleténél  nagyobb  
sebesség:  ide-oda  rohanó  emberek,  autók  stb.  mindig  humo-
rosan.  hatnak,  éppen  úgy,  mint  a  cselekményhez  nem  illő  Lassú-
ság,  míg  a  szabályos  mozgások  mindig  komolyabb  és  az  érte-
lemhez  szóló  cselekményeket  jellemeznek.  
Ezen  meggondolásokat  a  rajzolt  filmeknél  felhasználva  lát-
hatjuk,  hogy  a  szabályos  mozgások  ábrázolásához  hosszmérték-
kel  mérhetően  egyenletes  rajz-fázisváltozások  szükségesek,  
amelyeknek  elkészítése  igen  körülményes  és  nehéz  feladat,  úgy-
hogy  a  Miki-egér  és  a  többi  t réfás  ra jz t rükkf i lm  nem  csak  a  
szándékos  mulat ta tás  céljából  születtek,  hanem  a  komoly  
témájúi  rajzfi lmek  technikai  nehézségeivel  szemben  a  groteszk  
mozgás  technikailag  könnyebb  felvétele  alapján  is.  
A  ra jz t rükkf i lm  tehát  mozgáselemeket  ábrázoló  rajz-sorozatok  
felvételéből  áll  elő  és  pedig  úgy,  hogy  a  mozgásfázisokat  egyen-
ként  — külön-külön  rajzpapíron  —  a  filmkocka  kinagyított  for-
mátumába  rajzoljuk,  azután  ezeket  a  rajzokat  sorrendben  a  
trükkasztal  felvevőgépe  alá  helyezve  folytatólagosan  filmsza-
la gra  íotografál juk.  A  felvételhez  mindig  finom,  esetleg  nóniusz  
beosztású  mértani  sablonok  szükségesek,  különösen  a  lassú  tova-
mozgásoknál.  A  ra jz  alkatrészek  mozgatásához  sokszor  a  való-
ságos  alkatrészek  részletes  ra jzá ra  van  szükség,  hogy  a  moz-
gást  hűen  adhassukj  vissza.  A  részmozgások  így  sorrendben,  
egyenként  felvéve  a  filmszalag  hosszában  rögzítve  vannak  és  
levetítve  az  optikai  csalódás  következtében  ugyanúgy  a  valódi  
mozgás  látszatát  keltik,  mint  a  természetes  filmfelvételek  kép-
kockái.  A  mozgó  tárgy  vagy  személy  konturrajzának  minden  
pont ja  ugyanis  a  fázisrajzokon  1,  2,  10,  ....mm-el  fokozatosan  
eltolva  fekszik  (a  filmkockákon  ennek  megfelelően  tized  és  szá-
zad  milliméterekkel  eltolva)  és  így  a  pil lanatnyi  mozgáselemek  
kivetítve  egységes  mozgássá  folynak  össze  szemünk  előtt,  mint  
a  rendes  mozgóképeknél.  A  filmkocka  kis  méretei  miatt  (24X18  
mm)  a  rajzolt  f iguráknak,  vagy  a  kisebb  részleteknek  pontos  
tovahaladását  (különösen  lassú  mozgásoknál)  csak  finom  beosz-
tású  sablonnal  lehet  helyesen  elvégezni,  mert  a  kivetített  mozgó-
kép  a  filmkocka  képmezejének  lineárisan  körülbelül  200-szorosa  
és  így  minden  milliméter  helytelen  elmozdulás  a  rajzon  a  fel-
vétel  kivetítésekor  a  mozgó  rész  20 cm-nyi  értelmetlen  billenését  
okozza,  ami  sokszor  nevetségessé  teszi  a  legnagyobb  fáradság-
gal  készült  rajzfi lmet  is  (akaratlan  groteszkség).  A  trükkrajzok  
tovamozgatását  tehát  a  kívánt  szabályos  és  nyugodt  mozgásnak  
megfelelően  csak  tökéletes  berendezéssel  lehet  elvégezni.  
Egy  méter  film  52  képkockájához  52  rajz,  vagy  részletváltozás  
szükséges  és  ez  a  méter  hosszúságú  film  a  vetítéskor  kb.  2  má-
sodperc  alatt  pereg  le!  A  Miki-filmek  kb.  300  m.  hosszúak,  elké-
szítésükhöz  10—12  ezer  rajzváltozat  szükséges  (amit  40—50  
ember  4—5  hónapig  rajzol)  és  a  kész  film  pergési  ideje  nem  
több,  mint  10  perc!  Ebből  látható,  hogy  mily  rendkívül  fá rad-
ságos  és  időrabló  a  rajzolt  trükkfilmek  készítése.  
A  játék  —  trükkfilmeknél  a  rendező  egész  munká ja  már  az  

(Folytatás  a  142.  oldalon)  
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óriási  előnye  —  az  általában  ismert  mozivetítőkkel  szemben  —,  hogy  két  
különböző  méretű  filmet  lehet  vele  vetíteni.  
A  kino-amatőröknek  gyakori  kívánsága,  hogy  ne  csak  a  saját  filmjeiket,  
hanem  más  méretű  filmeket  is  vetíthessenek.  Ezek  lehetnek  oktató-,  vagy  
szórakoztató-műsorfilmek,  de  idegenj amatőrfi lmek  is.  Az  is  megtörténik  
néha,  hogy  másik  filmméretre  tér  át  az  amatőr  a  felvételezésnél;  ilyen  és  
hasonló  esetekben  mutatkozik  a  kétméretű  vetítőgép  óriási  előnye.  Annak  
a  feladatnak  a  megoldása,  hogy  egy  vetítőgéppel  két  különböző  méretű  
filmet  lebessen  felváltva  vetíteni,  eddig  nem  sikerült  maradéktalanul .  
Az  egyik  megoldási  kísérlet  ugyanis  a r r a  törekedett,  hogy  minden  egyes  
alkatrészt,  mely  a  különböző  fimméretek  vetítéséhez  szükséges,  kicserél-
hetővé  tegye.  Ennél  a  megoldásnál,  míg  a  kicserélhető  alkatrészek  egyik  
garn i túrá ja  használatban  van,  addig  a  többi  leszerelt  alkatrészek  sza-
badon,  tartalékban  vannak.  A  filmméret  változtatásánál  tehát  az  egyik  
mérethez  szükséges  alkatrészek  eltávolíttatnak,  hogy  a  másik  filmméret  
alkatrészei  azzal  behelyettesíthetők  legyenek.  Igen  nagy  hát ránya  ennek  
a  rendszernek  az  is,  hogy  a! szabadon  lévő  alkatrészek  könnyen  elkallód-
hatnak  és  ezáltal  a  másik  mérettel  való  vetítés  lehetetlenné  válik,  de  
egyébként  is,  ezeknek  a  szabadon  lévő  alkatrészeknek  gyakori  cserélgetése  
azok  időelőtti  kopását  eredményezi.  További  hátránya,  hogy  az  alkat-
részeknek  cserélgetése  jelentős  időt  vesz  igénybe  és  ez  igen  sokszor  a  
vetítés  hosszú  és  egyben  kellemetlen  megszakítását  jelenti.  
Egy  másik  megoldás  a  teljes  vetítőfej  kicserélése  révén  oldja  meg  ezt  a  
feladatot  és  pedig  oly  módon,  hogy  egy-egy  vetítőfejben  a  megfelelő  
filmméret  vetítéséhez  szükséges  alkatrészek  már  benne  foglaltatnak.  Ez  
a  konstrukció  a  szükséges  második  vetítőfej  miatt  igen  drága  és  további  
hátránya,  hogy  a  házonkívüli  vetítéseknél  úgyszólván  ké't  vetítőgépet  
kell  vinni.  
A  Ditmar  Kino  kétméretű  mozivetítőgép  technikailag  kifogástalanul  és  
tökéletesen  oldja  meg  ezt  a  feladatot:  egy  vetítővel  felváltva  két  különböző  
filmméretet  vetíteni.  

Magába  a  vetítőbe  vannak  beépítve  a  mindkét  filmmérethez  szükséges  
alkatrészek  és  azok  mindenkor  üzemképesek.  



Egyszerű  kézmozdulattal  a  legrövidebb  időn  belül  történik  az  átállítás  
az  egyik  filmméretről  a  másikra.  
Elmarad  tehát  ezáltal  szabadon  lévő  alkatrészek  cserélgetése,  illetve  egy  
második  vetítőfej  alkalmazása.  
A  Bitmar  Kino  kétméretü  mozivetítőgép  
a  m á r  említett  különleges  tulajdonságokon  kívül  egész  sor  ú j  technikai  
megoldással  rendelkezik:  
Általános  felépítés  
Könnyül  fémöntvényből  készült  talapzaton,  mely  a  vetítőgép  elektromos  
berendezését  foglalja  magában,  nyugszik  a  futószerkezet  háza,  amely  
ugyancsak  könnyű  fémből  készült.  Ebben  van  elhelyezve  a  hajtómecha-
nizmus.  Az  orsótartók  sűlyesztlietően  vannak  összekötve  a  vetítőgéppel  
és  nyugalmi,  vagy  használati  állapotuknak  megfelelően  rögzíthetők.  A  
krómozott  felületek  hatásosan  ütnek  el  a  tartósan  feketére  lakkozott  nagy  
felületektől. 
Optikai  berendezés  
A  legnagyobb  fényteljesítmény  a  fény veszteség  lehetőség  szerinti  elkerü-
lésével.  Ez  volt  a  cél  az  optikai  berendezés  megszerkesztésénél.  Ezért  
választtatott  mindenekelőtt  a  közvetlen  világítás,  valamnt  az  a  megoldás,  
mely  lehetővé  teszi  a  vetítés  a la t t  is  a  homorútükör,  valamint  az  izzó  
beállítását  a  legintenzívebb  átvilágításra.  A  fényerős márka-objektiv  1:1,6  
a  következő  gyútávolságokkal  kapható:  25,  35,  50  és  65  mm.  Ezáltal  válik  
lehetővé,  hogy  ugyanarról  a  helyről  különböző  nagyságú  képek  vetíthetők  
a  vetítőfelületre.  Ezekszerint  tehát  a  vetítőgép  rövid,  valamint  több  mint  
20  méter  távolságra  is  használható.  Ilyenkor  6  méteres  képnagyság  ki-
vetíthető.  A  különféle  igényeknek  megfelelően  a  Bitmar  Kino  vetítőgép  
különböző  vetítőizzókkal  100—750 Watt  fényerőig  szerelhető  fel.  Amatőrök  
általában  100—2.50  Wattos  izzót  fognak  használni,  nagyobb  helyiségekben  
750  Wattos  izzó  használható,  szükség  esetén  ellenállás,  vagy  transzfor-
mátor  közbeiktatásával.  A  túlságos  átmelegedést  különösen  magas  Watt-
számú  lámpák  használatánál  egy  erős  ventilátor  akadályozza  meg.  
A  vetített  kép  
A  vetített  kép  teljesen  nyugodtan  áll.  
A  kettős  terelőfogak  (Greifer)  a  legnagyobb  pontossággal  dolgoznak  és  
az  elképzelhető  legnagyobb  filmkímélésre  vannak  beállítva.  A  képelvá-
lasztó  vonal  a  vetített  képek  legcsekélyebb  eltolódása  nélkül  állítható  be.  
U j  megoldás,  hogy  a  vetítőgépnek  mind  a  négy  lába  egyenként  állítható  
és  ez  teszi  lehetővé  a  minden  irányban  való  elhajlást.  
A  teljes  rezgésmentességet  egy  háromszárnyú  hátsó  forgózár  biztosítja,  
amelyet  a  méretcserénél  sem  kicserélni,  sem  eltolni  nem  kell.  
A  film  behelyezése  

A! filmnek  a  filmcsatornába,  valamint  az  elő-  és  utánvezetésbe  való  behe-
lyezése  az  azon  elhelyezett  irányítószerkezettel,  biztos  és  egyszerű.  Vala-
mennyi  alkatrész  anyaga  és  alakja,  melyek  a  filmmel  érintkeznek,  úgy  
választtat tak  meg  és  úgy  vannak  lecsiszolva,  hogy  azok  a  filmet  a  legtel-
jesebb  mértékben  kíméljék  és  könnyen  tisztíthatók  legyenek.  A  film-

kapu  és  filmszorító  könnyen  levehető  és  tisztítható.  Automatikus  bizto-
sítóberendezés  akadályozza  meg  úgy  a  filmnek,  mint  a  terelőfognak  meg-
sérülését. 



Ü  zenebehelyezés.  
A  vetítőnek  nemcsak  otthoni,  hanem  házonkívüli  vetítésre  is  alkalmasnak  
kell  lenni.  E  célból  univerzális  motorral  van  felszerelve,  mely  egyformán  
használható  egyen-  és  váltóáramhoz.  A  beépített  ellenállás  lehetővé  teszi  
a  különböző  feszültségekhez  való  bekapcsolást.  
A  vetítés  sebessége  a  legmesszebbmenően  szabályozható.  Ha  egyes  jele-
neteket  ú j ra  látni  kívánunk,  vagy  a  visszafelé  vetítésnek  oly  nagyon  ked-
velt  t réfá já t  akar juk  űzni,  elegendő  egy  kézmozdulat,  megváltozik  a  
motor  mozgási  iránya  és  a  film  visszafelé  vetíthető,  a. már  lepergett  film,  
motorral  tekercslhető  vissza  ilyenkor  a  vetítőizzó,  mely  ehhez  a  műve-

lethez  nem  szükséges,  külön  kapcsolóval  kikapcsolható.  Egyes  képek  tüze-
tesebb  megvizsgálása  vagy  azok  megmagyarázása  végett  a  vetített  képek  
bárhol  megállíthatók.  Egy  különleges  berendezés  védi  meg  a  nagy  meleg-
kisugárzás  által  előállható  sérüléstől  az  álló  filmet,  mely  berendezés  hő-
védőkorongból,  drótszitából  és  csillámpalából  áll.  
A  rádióvételt  nem  zavarja  a  filmvetítés,  mert  a  motor  e  célból)  le  van  
blokkolva  és  ez  az  elektromos  ütések  veszélyének  elhárítására;  is  szolgál.  
Ez  a  berendezés  a  motorral  együtt,  szigetelve,  a  vetítőházon  nyert  elhe-
lyezést,  !  —  —  
A  Bitmar  Kino  vetítőgép  rendkívül  nyugodtan  és  egyenletesen  vetíti  a  
képeket.  Ez  annak  a  következménye,  hogy  minden  része elsőrendű  anyag  és  

preciz  kidolgozású.  Zajtompító  ferrocellit-kerekek  és  gummihajtások  biz-
tosítják  a  vetítőgép  halk,  járását.  
Központi  olajozás  könnyíti  meg  a  legfontosabb  csapágyak  kenését.  Piros  
jellel  vannak  megjelölve  a  többi  olajozandó  részek.  
Ellenőrző  világítás  
A  vetítéshez  szükséges  kapcsolók  és  beállítókarok  a  vetítőgép  jobboldalán  
áttekinthetően  vannak  elhelyezve  és  a  vetítés  tar tama  alatt  is  ellenőrző-
lámpácskákkal  vannak  megvilágítva.  Az  ellenőrzőlámpácskák  lehetővé  
teszik  a  filmnek  megfigyelését  vetítés  közben,  az  esetleges  zavarok  így  
azonnal  észrevehetők  és  kiküszöbölhetők.  

2860. sz.  modell  8 és  16 mm.  filmekhez.  
Obj.  1 : 1,6  gyútávolság  35  mm.  
2890.  sz.  modell  8  és  9,5  mm.  filmek-
hez.  Obj.  1 :1,6  gyútávolság  35  mm.  
2.960.  sz.  modell  9,5  és  16 mm.  filmek-
hez.  Obj.  1 : 1,6  gyútávolság  50  mm.  

Felülmúlhatatlan 
a 

K é r j e  m i n d e n ü t t !  

Kellemes  karácsonyi  ünnepeket  

és  boldog  új  évet  kívánunk  

kedves  o l v a s ó i n k n a k !  



A  wieni  Versnchanstal t  f ü r  Electro-Technik  
4563/36.  sz.  bizonyítványa  a lap ján  közlünk  né-
hány  érdekes  adatot  az  Eumig  nagyteljesít-
ményű  vetítőjéről  (P,  I I .  16  mm.)  
Az  alkalmazott  blende  ú.  n.  kétszárnyú  blende  

a  világos  sektor  160»  (180")  
a  sötét  sektor  200°  (180")  

220 Volt  feszültségnél  a  mért  összáram  5.30  (2.65)  
Amp. 

Menet  közben  a  vetítő  hasznos  fényereje  
83  H.  1.  m.  (36.6  Him.),  állásnál  42  Him.  (36.3  
Him.) 

Hatásfoka  0.74%  (0.66%),  redukál t  hatás-
foka  1.7%  (1.32%).  

0.9 X 1.2 nagyságú  vetítésnél  a  kép  egyenletes  
megvilágítása  menet  közben  1  :  1.58  és  1  :  1.18  
állásnál  (1  :  1.76  és  1  :  1.76).  
A  képélesség  nagyon  jó,  szélvonal  gyengén  szí-
nezett,  torzulás  nincs.  
A  kép  ingadozása  magasságban  es  szélességben  
•két  mm.  alatt  van.  

A  kép  által  okozott  zöreji  erőssége  élőiről  53  (57),  balról  54  (56),  hátulról  
52  (56),  jobbról  50  (56)  Phon.  
Pimhuzás  cca  90  gramm:  (110  gr.)  
A  készülék  egyoldalú  „üoppelgreiferrel"  működik,  úgy  egyen-,  mint  váltó-
á r a m r a  külön  kapcsolás  nélkül  használható.  H a  nieder  volt lámpával  dol-
gozunk,  akkor  egy  ellenállószekrényt  kell  közbe  iktatni,  mely  a  helyes  
beállítást  egy  kis  amperméterrel  teszi  lehetővé.  A  lámpa  túlterhelése  n  
bekapcsolásnál  különleges  berendezéssel  van  megakadályozva.  Ha  rendes  
100 V.  250 W.  lámpák  vannak  használatban,  akkor  az  ellenállás  helyett  egy  
rövidre  záró  dugasz  van  a  gépbe  helyezve.  I ly  esetben  az  áramerősség,  
nem  szabályozható.  A  motort  mindig  az  áramkörnek  megfelelelően  kell  
az  előellenállásoni  beállítani,  a  visszafelé  való  játszás  és  megállítás  lehet-
séges.  A  film  visszatekercselése  motorikus  erővel  történhetik.  Az  objektiv  
finom  beállítása  tökéletes,  kezelése  nagyon  egyszerű.  
Egy  végtelen  szallag  kb.  800 körülfutás t  végzett,  mp.-ként  kb.  20  képgyor-
sasággal,  anélkül,  hogy  akár  a  perforálást ,  akár  a  fi lmet  sértette  volna.  
A  készülék  minden  része  a  célnak  megfelelően;  készült  és  iskolai  célokra  
(kb.  18  m.)  kiválóan  alkalmas.  
A  zárójelben  lévő  adatok  a  P.  I I I .  16  mm.  vetítőre  vonatkoznak.  
A  motor  ellenállása  szintén  az  áramfeszültségnek  megfelelően  állítandó,  
a  lámpa  direktkapcsolású  és  niedervolt lámpa  is  épp  úgy  használható,  
mint  a  nagytel jesí tményű  vetítőnél.  
Megállás  lehetséges,  de  a  visszatekercselés  nem  történik  motorral.  Hasz-
nála ta  szintén  a  legegyszerűbb  és  közepes  (10  m.)  iskolahelyiség  számára  
kiválóan  alkalmas.  

Fotoszakkönyvek 
F o t o s z a k l  арок  
H Ä S E N F E L D  O S Z K Á R  

speciális  besze r zés i  fo r rása  
könyvterjesztő  vállalata,  Budapest,  
VII.,  Erzsébet-körút  14.  Telefon-  1-367-20.  

Néhány  érdekes  adat"  az  Eumig  gyár  veHl"őjérő  



Majdnem 
minl"a  moziban  

Fordította : 
Horácsek  Rudolf  

(Trükkelőtéi  az  ü g í a  ,,Movex"-hez.)  
H a  a  f i lmamatőr  a  moziban  „nagy"  filmet  megnéz,  úgy  nem  
annyira  a  film  tar ta lma  érdekli,  mint  inkább  a  felvételek  tech-
nikája  és  azon  gondolkodik,  hogy  milyen  jó  volna  az  ö  saját  
„Janójával"  is  hasonló  teljesítményeket  elérhetni.  He  ehhez  
bizonyára  igen  drága  felszerelés  szükséges,  úgy-e?  Oh  nem,  a  
„Movex"  és  ehhez  sajátkezűleg  készített  eszközzel  el  lehet  érni,  
hogy  feliratok  előtűnnek  és  ismét  eltűnnek,  a  vásznon  megjele-
nik  egy  kis  kör,  amely]  mindig  nagyobbra  nő  és  ismét  eltűnik  
és  ehhez  hasonló  egyéb  meglepetéseket.  
Próbáljuk  tehát  meg!  
Szükségünk  van  a  „Movex"  napellenzőjére,  egy  fekete  karton-
lapra  és  ragasztóra,  semmi  más  nem  kell.  A  fekete  kartonlapból  
kivágunk  egy  6 cm. nagyságú  négyszöget  és  ebből  kivágunk  egy  
szabályos  kört,  amelynek  átmérője]  éppen  olyan  nagy,  mint  a  
„Movex"  napellenzőjének  az  átmérője.  A  kivágott  kartonnégy-
szög  két  oldalát  8  mm.  szélességben  behaj t juk,  ez  azj  ú.  n.  
„csúszda".  A  kartonlapot  a  ragasztóval  ráragaszt juk  a  nap-
ellenző  elülső  oldalára,  és  ezt  a  „Movex"-re  ráerősít jük  az  objek-
tiv  elé.  Most  már  készen  is  vagyunk!  Ugye  ez  egyszerű?  
Ez  az  egyszerű  segédeszköz  sok  felvételi  trükköt  lehetővé  tesz,  
melyek  közül  az  alábbiakat  soroljuk  fel:  
a)  „Függöny".  Egy  kb.  4  cm.  széles  fekete  papírcsíkot  bedugunk  
a  csúszdába.  Mialatt  a  kamera  dolgozik,  a  papír t  lassan  kihúz-
zuk.  Ez  oldalról  is  történhetik.  A  jelenet  végén,  vagy  a  címfel-
irat  végén  ez  fordítva  történhetik.  A  hatás  olyan,  mintha  egy  
függönyt  fel-  vagy  lehúznának.  
b)  Az  „ék".  Egy  hosszabb  papírszelet,  amely  olyan  széles,  mint  
a  csúszda,  ékalakú  kivágással  lesz  ellátva.  A  papírszelet  lassú  
kihúzása  olyan  hatást  vált  ki,  mintha  egy  világos  ék  a  sötét  
képbe  hatolna!  és  a  képből  mindig  többet  és  többet  mutat .  Ezt  
fordítva  is  lehet  csinálni.  
c)  „Dupla  függöny".  Két  papírszeletet,  úgy  mintj a)  alatt  bedu-
gunk  a  csúszdába,  úgy  hogy  a  középen  kissé  fedjék  egymást.  
Ha  a  két  papírszeletet  egyszerre  mind  a  két  i rányban  kihúzzuk,  
úgy  olyan  hatást  érünk  el,  mintha  a  kép  vagy  felirat  megjele-
nése  középről  történne.  Ezt  is  lehet  fordítva  csinálni.  
d)  A  „Harapófogó".  Az  el járás  ugyanaz,  mint  a  dupla  függöny-
nél,  de  a  kétj papírszelet  háromszögű  kivágással  van  ellátva.  
A  két  papírszelet  kihúzása  által  keletkező  négyszögletes  kivá-
gás  az  ellenkező  hatást  muta t ja ,  mint  amikor  a  moziban  egy  
kis  kör  mindig  jobban  megnő  és  lassan  az  egész  kép  világos  
leszj  Fordítva  is  lehetséges.  
e)  „Leváltás".  A  jelenet  befejeződik  a  „függöny"  lebocsátásával.  
A  filmet  egy  kissé  visszacsavarjuk  és  „függöny"  felgördülésével  
kezdjük  az  ú j  jelenetet.  A  két  részjelenetnek  egyforma  hosszú-
nak  kell  lennie.  
A  felsorolt  példák  nem  merítik  ki  az  összes  lehetőségeket.  A  ki-
vágott  papírlap  különböző  alakja  különböző  hatásokat  vált  ki,  
úgyszintén  átlátszó  papír  használata  is.  Próbálkozzunk  tehát  
és  talál junk  ki  ú j  lehetőségeket!  



optikai  csalódásra  van  építve.  Ha  ugyanis  normálisan  lehetet-
lent  akarunk  fotografálni,  akkor  vagy  külön,  sötét  háttér  előtt  
felvett  jeleneteket  kell  összekopírozni,  vagy  a  szereplők  és  kör-
nyezet  különböző  méretekben  egyszerre  együvé  fotografálva  a  
távlat  csalókasága  folytán  látszanak  egymáshoz  viszonyítva  
hajmeresztőin  fantasztikusnak,  vagy  pedig  egyszerűen  költség-
megtakarítás  céljából  kis  modelleket  készítenek  az  exotikus,  
vagy  távol  fekvő  színtérről,  ahol  az  esemény  történik  és  pl.  a  
piramisok,  a  velencei  paloták,  vagy  más  érdekes  környezet  kis  
modellje  a  műteremben  felállítva  helyettesíti  a  valódit  a  fel-
vételeknél.  Ezek  is  trükk-felvételek,  de  i t t  a  rendező  és  az  ope-
ratőr  a  kivitelező.  A  két  módszer,  a  rajzolt  és  rendezett  t rükk  
kombinálásával  ma  már  a  legfantasztikusabb  ezeregyéji  mese-
jelenetek  is  olyan  valószerűen  fotografálhatók,  hogy  —  a  film  
varázsa  még  mindig  emelkedőben  lévén  —  nem  is  szabad  az  
illúziót  tovább  rontani!  

MIT  SZÓL  HOZZÁ?  

Dániában  Fonokrom  Film  néven  
keskenyfilm  vállalat  létesült,  
amely  a  mindjobban  szaporodó  
amatőr  fiimezők  érdekeit  óha j t ja  
kiszolgálni. 

•K 
A  német  tanintézetekben  ezideig  
6644  keskenyfilm  leadógép  van  
működésbe.  Ezek  a  gépek  28.000  
filmkópiát  forgalmaztak.  

Az  amerikai  Paramount  gyár  
„Trail  of  the  Lonesome  Pino"  
címmel  készítette  el  az  első  sza-
badtéri  színes  filmjét.  A  film  
nagyon  jól  sikerült  s  a  természet  
színeit  a  legnagyobb  hűséggel  
ad ja  vissza.  

* 

A  bécsi  Fraenkel  mérnök  ú j  
keskenyfilm  kazettát  konstruált.  
A  kazetta  futmritból  készült  s  a  
legnagyszerűbb,  —  napfényen  
fekete kendő  alatt  is  elvégezhető,  
—  töltést  enged  meg.  A  kazetta  
teljesen  por-  és  kacrmentes.  

Németországban  oly  törvény  lé-
pett  életbe,  amely  a  híradókészí-
tés  közben  felvett  dalok,  zene-
számok  stb.  szerzőjogi  védelmét  
felfüggesztette.  Ezzel  a  német  

fi lmhíradó  készítés  munkája  
nagy  mértékben  megkönnyí te-
tett. 

Párisban,  a  francia  nevelésügyi  
minisztérium  film-múzeum  léte-
sítését  határozta  el.  A  múzeum  
1937-ben  nyilna  meg  s  a  francia  
kinematografiára  vonatkozó  ösz-
szes  emlékeket  felölelné.  

Hirek 

A  piacon  lévő  számos  keskeny-
íilm-vetítő  között  különösen  fel-
tűnik  a  Zeiss  Ikon-féle  16  mm-es  
Kinox.  A  készülék  előnye  cél-



szerű  és  könnyen  áttekinthető  
konstrukciójában  rejlik  s  benne  
a  Zeiss  Ikon-gyár  sok  év  tapasz-
talatát  gyűjtötte.  A  készülék  egy  
375  W  75  V-os  lámpával  van  el-
látva,  amely  rendkívül  világos  
fényt  ad  és  egészen  3  m-es  kép-
szélességig  elegendő.  A  film  be-
helyezése  rendkívül  egyszerű  és  
a  kezelés  oly  áttekinthető,  hogy  
azt  minden  amatőr  nehézség  nél-

kül  elvégezheti.  A  készülék  ter-
mészetesen  visszafelé  való  vetí-
tésre  is  be- van  rendezve.  Az  erre  
való  átkapcsolás  egyszerűen  egy  
emeltyű  áthelyezésével  történik.  
A  vetítőkészülék  kívülről  bőrönd  
alakú  és  így  utazásra  is  köny-
nyen  vihető.  A  lámpaház  ilyen-
kor  a  készülék  belsejében  nyer  
elhelyezést. 

I.  évfolyam  1936.  t-artalomjegyzéke  
ifi.  Ásványi  József:  Filmvisszatekercselő  készülék  elkészítése.  

61.  old.  A  filmorsó  házi  készítése.  76.  old.  A  filmmegőrző  
dohoz.  87  old.  

Böhm  Sándor  dr.:  Az  amatőrfi lm  ragasztása.  75.  old.  
Dávid  Imre:  Keskenyfilm  és  a  társadalom.  19.  old.  
P.  Dimény  Ili:  A  Kodakolor  eljárás  alapelvei.  38.  old.  A  fel-

vevő  és\  vetítőgépünk  karbantar tása.  71.  old.  
Ehrenthal  Zoltán:  Amatőrfilmek  előhívása  és  fordítása.  Ш.  

old.  85.  old.  
F.  Forintos  Titusz:  A  filmvágás.  7.  old.  21.  old.  Magasnyomású  

higanygőzlámpa.  13.  old.  A  film  színezése.  67.  old.  83.  
old.  Hangulat  technika.  99.  old.  Előhívó  készítés.  119,  old  

F.  Kiss  Vilma:  A  szulfit  szerepe  az  előhívóban.  45.  old.  
Gálvölgyi  Ferenc:  Film  a  pedagógia  szolgálatában.  121.  old.  

Az  ú j  Perutz  színes  film.  131.  old.  
Gosztonyi  Géza:  Árnykép  filmezés.  60.  old.  
Györky  László:  Az  amatőr  kisfilm.  56.  old.  Mit  filmezzünk?'  

115.  old.  
Gyulai  Ferenc  dr.:  Parallaxis.  23.  old.  Hatásos  filmfeliratok  

egyszerű  eszközökkel.  31.  old.  Egyes  filmkockák  nagyí -
tása.  59.  okl.  Nagy  felvételek.  68.  old.  A  mágnespatkó,,  
mint  segedeszköz.  103.  old.  Az  arc  kikészítés.  118.  old.  

Hell  Viktor:  Az  Ozaphan  film.  44.  old.  
Kálmán  T.:  A  befogás.  22.  old.  Mennyibe  kerül  a  film.  87.  old.  

A  televizió  és  a  film.  93.  old.  
Cs.  László  István:  Szenzációk  az  amatőrfilmen.  51.  old.  
Gy.  Losonczy  Anna:  Mozgóképtől  az  állóképig.  29.  old.  Na-

gyobb  mélységélesség  jobb  filmfelvétel.  35.  old.  
Oktatófilm:  9.  old.  27.  old,  43.  old.  91.  old.  
Pillich  Lajos:  A  film  alapanyaga.  70.  old.  
Sziklay  György  dr.:  A  lappangási  időszak.  40.  old.  
A.  Tesléry  László:  Színszűrők  pótlása.  37. old.  A  rögzítő  nátron.  

52,  old.  
Tóth  Bartók  Jenő:  A  trükkfi lmek  készítése.  134.  old.  
Vörösváry  Ferenc  Béla:  Keskenyfilm  az  oktatás  szolgálatá-

ban.  55.  old.  
Vörösváry  Zoltán  János:  Fotolámpák  élettartamának  növelése.  

101.  old.  



Legszebb 
karácsonyi 
és  újévi  
ajándék 

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

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

fotocellával  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  : 1-5  fényerejű!  Meyer  Plasmáttal  .  P  455,—  
A  beállítható  1  :2-8  fényerejű  Trioplanos  75  mm  gyutávú  1 :2.8  fény-

erejű  Meyer  Teleobjektív  is  kapható  .  P  255.—  
Kazetta  -  P  7.30  
Eló'tétlencsék  30,  50  és  100  cm  P  9,—  

Sárgaszűrők  P  9,—  
Index  kamarákhoz  szűrő  és  fotocellaszűrő  (Zellenfilter)  sorozat  (6  db)  P  33.—  
Bőrtáska,  eredeti  •  .  P  30.—  
Bőrtáska,  magyar  gyártmány  . . . .  P  20.—  
Panoráma  fej,  bármely  stativra  alkalmazható  P  15.—  
Vetítő 9.5 mm. film részére,  2  db.  140 m.  szuperorsóval,  100  Wattos  izzóval  P  315.  
Vetítő  16  mm.  film  részére,  2  drb.  140  m.  szuperorsóval.  100  Wattos  izzóval  P  270 — 
Grossraumprojektor  (nagyteljesítményű  vetítő)  iskolák,  klubok,  termek  

stb.  részére,  cserélhető  35,  50  vagy  65  mm  gyutávú  Meyer  Kinon  
I.  optikával,  1  : 1-6  fényerővel^  komlett  felszereléssel,  2  db  140  m  
szuperorsóval,  250  w.  izzóval  és  plafondlámpával,  8  vagy  9.5  mm  
vagy  16  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-

erejű  Meyer  Kinon  I.  optikával,  1:1.6  fényerővel,  kitűnő  hűtéssel",  
gombnyomásos  megállító  szerkezettel  (vagy  Pathé-rendszerű  meg-
állító  szerkezettel),  visszatekercselő vei,  100  w.  izzóval,  2  db  140  
m.  szuperorsóval  és  tokkal  !  p  3 6 6  

Áttekercselők  8  vagy  9.5  vagy  16  mm  filmek  részére  .  .  .  .  .  .  .  P  17.60  
Ragasztóprés  8  vagy  9.5  vagy  16  mm  filmek  részére  . . . .  p  13 20 

;  . . . . . . . . .  p  2.20  
Filmtisztito  p  3  3 0  
Szuperorsó  140  m  fiilm  részére  p  6  6 0  

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  es  kiadótulajdonos:  Gyulai  Ferenc  dr'„  Budapest,  II.,  Margit-körit  S i  


