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I. Általános rész. 

H chrómsókkal való másolási eljárások között a gumminyomás el-
nevezése alatt azon másolási módszert kell megkülönböztetnünk,, 

amidőn a képet az általunk preparált papíron többszöri nyomás 
utján állítjuk elő; ellentétben az átviteles pigment- és közvetlen 
pigment-nyomással, amely utóbbi módszert ugyan egyszeres gummi-
nyomásnak szokták nevezni; de ezt a közvetlen pigment-nyomás 
elnevezése inkább megilleti, mert lényegében közelebb áll a 
pigment-eljáráshoz, mint a gumminyomás természete és techni-
kájához. 

A gumminyomás a fényképezésnek művészi irányú fejlesz-
tésében olyan nagy szerepet nyert, hogy bátran lehet azt állítanunk,. 



hogy a művészi irányú fényképezés egyenesen a gumminyomás 
technikájára van épitve, mert az egyedüli eszköz, amely utat enged 
a kép létrehozásában az individualitásnak olyan mértékben, ahogy 
ezt kifejezésre juttatni semmi más másolási-eljárás utján nem lehet. 

A képek erőteljes festői szinhatása, a színeknek olyan össze-
kombinálása és egymásra való rakása, melyek révén festményszerü 
szinihatás érhető el, képezik még ezen eljárásnak a jellemző tulaj-
donságait, amelyekhez azon nagy értékű előnye járul, hogy a 
képek a tartósság tekintetében a festményekkel egyenértékűek. 

A gumminyomás olyan másolási eljárás, amelynek segítsé-
gével a fényképező tetszése szerint változtathatja a képét, elhagyhat 
belőle olyan részleteket, amelyek rontanák a kép művészi hatását, 
viszont bele vehet olyan részeket, amelyek a képet hatásában 
emelik, vagy annak hangulatot adnak; visszaadhatja vele a képnek 
minden árnyalatát, vagy másolhat vele vázlatszerűleg, csupán az 
erőteljes szinhatásokat emelve ki. Saját kompozicziót alkothat igy, 
amelyen felismerhető lesz a művész irányító keze. 

A gumminyomás maga nem művészet, de művészi érzékű 
ember kezében alkalmas eszköz arra, hogy művészi értékűt alkot-
hasson vele; de aki művészi dolgot akar alkotni ezen az uton: 



kell, hogy tökéletesen birja ezen eljárás technikáját. A képet a 
művész felfogása emeli művészivé, ha technikai készültségével 
kifejezni tudja eszméjét. 

A gumminyomás technikája sem nem komplikált, sem nem 
olyan nehéz, mint azt sokan állítják, akik maguk rendszerint ezen 
eljárást csak könyvből ismerik; de gyakorlatilag nem próbálkoztak 
meg vele. Éppen olyan biztosan lehet vele dolgozni, mint más 
másolási eljárásokkal; természetes dolog azonban, hogy aki hely-
telen alapokon indul meg, vagy csak felületesen teszi ezen eljárást 
tanulmánya tárgyává, annak nem fog sikerülni mindig tökéletes 
dolgot alkotni és vesződséggel fog dolgozni. 

II. Történeti rész. 
A gumminyomásu képek előállítási módszere már régebbi 

keletű s a hatvanas évek elején Poitevin kísérletezett vele először, 
azonban minden számba vehető eredmény nélkül csupán azon 
tényt állapítván meg, hogy ezen eljárás, képek előállítására alkal-
mazható. A tökéletlenség következtében ezen eljárásnak azon időben 
művelői nem akadtak és hosszú időre feledésbe is ment. 



A hosszú szünet után 1893-ban találkozunk az akkori londoni 
fényképkiállitáson először Alfréd Maskell gummiriyomásu képeivel. 

A gumminyomás technikájának első ismertetője Rouiile Ladevéze 
volt, aki a Párisban 1894. évben kiadott „Sepia-Photo et Sanguine-
Photo" (1894. Gauthier-Villars et fils) czimü könyvecskéjében a 
gumminyomás technikáját ugy ismertette, amint az lényegében ma 
is leginkább használatos. Ezen franczia mű hatása alatt F. Vellusig 
ismertette először német nyelven a guinmi-eljárást a „Wiener 
Photogr. Blátter" 1894. évfolyamában. 

Ezentúl már gyakrabban láthatók itt is és ott is gummiképek. 
Londonban, Brüsszelben és Wienben Róbert Demachy franczia festő 
és művész-fotografus mutatott be elsőnek gummiképeket az 1895. 
évi kiállításokon. Demachy egyike volt, aki népszerűvé tette ezen 
eljárást és annak művelésére másokat is buzdított. Szorgalmasan 
dolgozott és képei minden nevezetesebb kiállításon láthatók voltak, 
amelyek általános feltűnést — azonban tetszést nem mindig — 
keltettek. 

Az 1896. évben Heinrich Kühn insbrucki amatőr-fényképész 
lépett néhány sikerült gummi-képpel a nyilvánosság elé. A wieni 
„Camera Club" tagjai közül többen is kísérletezni kezdtek és Kühn 



utmutatása mellett mindjobban foglalkoztak az eljárással, törekedtek 
azt lehetőleg javítani és munkálkodásaik eredményéről a Club 
lapjában számoltak be. Majd Heinrich Kühn, Johann Watzek tanár 
és Hugó Henneberg társulnak és egyik képük után a másikkal 
ejtik bámulatba a bel- és külföldi kiállításokat. Ezen triumvirátus 
egyik tagja, Watzek tanár készítette az első gummi-háromszin 
nyomatot, amelyet Clubjának ajándékozott. Eljárását közölte a 
Club lapjában, a „Wiener Photogr. Blatter"-ben, amely czikk a 
Club több tagját: Philipp Ritter von Schöllert, Hugó Henneberget 
és Heinrich Kühnt késztette a hozzászólásra. 

A gummi-eljárás technikáját mindinkább törekedtek tökéle-
tesíteni és ebben az irányban James Packham, továbbá Hugó 
Henneberg, dr. F. Mallmann és Watzek tanár értek el számba 
vehető eredményeket. 

A kombinácziós gumminyomásról Artúr Freiherrn von Hübl 
értekezett 1898 márczius havában a „Wiener Photogr. Blátter-ben. 

1898-ban adta ki Friedrich Behrens a gumminyomás elméleti 
és gyakorlati ismertetését tárgyaló munkáját, amely nagyban hozzá-
járult ezen eljárás terjesztéséhez és annak biztos alapokon való 
fejlesztéséhez. — Ugyanezen évben jelent meg Berlinben Johann 



Gaedicke könyve „Der Gummidruck" a Róbert Oppenheim czég 
kiadásában. 

A gumminyomás első ismertetése magyar nyelven 1898. évben 
a „Magyar Fényképészek Lapjá"-ban jelent meg, ahol „A gummi-
nyomás gyakorlata" czim alatt Behrens eljárása volt röviden leirva. 

1899. évben a „Fényképészeti Szemlé"-ben „Gummi-képek" 
czim alatt Széchy Gyula adott közre rövid ismertetést. 

Ezentúl apróbb közleményekkel gyakrabban találkozunk a 
magyar szaklapokban is. 

1900. évi április hó 27-én a gummi-eljárásnak első magyar 
mestere Esterházy Mihály gróf a budapesti Photo-Clubban tartott 
előadást a gumminyomásu képek készítéséről, bemutatván részben 
gyakorlatilag is ezt az eljárást. Gróf Esterházy Mihály tanulmányát 
a „Fényképészeti Szemle" 1900 május havi számában adta közre 
és ennek révén ezen eljárás hazánkban is akadt követőkre. 

A német és külföldi szakirodalom ezen közben több értékes 
művel szaporodott, amelyek a gummi-eljárást különböző eljárási 
módozatok szerint ismertették. 

1899. évben jelent meg Wienben Hermann Cl. Kosel könyve 
„Der Gummidruck" s eljárását később ujabbi módosításokkal a 



wieni fényképészeti szaklapokban adta közre. Kosel 1891. évtől 
kezdve 1905. évi február hó végéig volt báró Rothschild Albert 
asszisztense s a Rothschild báróval egyetemben készített gummi-
képei a bel- és külföldi tárlatok legszebb és legtökéletesebb darabjai 
voltak s általános feltűnést keltettek. 

Kosel 1905. év elején Wienben a gumminyomás és a modern 
művészi fényképezés czéljaira nyilvános műtermet nyitott, ahol 
gyakorlati oktatásokat nyújt a gumminyomás elsajátítására s 
ennek terjesztése és népszerűsítése körül elvitázhatlan érdemeket 
szerzett. Ujabb műve „Die Technik des Kombinations-Gummi-
druckes und des Dreifarben-Gummidruckes," — amely egyike a 
legjobb szakműveknek 190ö. évben jelent meg a könyvpiaczon. 

Az első önálló mű magyar nyelven 1903. év végén jelent meg 
Szombathelyen „Kiss Zoltán : A gumminyomás gyakorlata" czimen, 
majd ezután a Budapesten megjelenő Fényképészeti Szemlében 
adtam közre saját eljárásomat ujabb módositásokkal. 1905. évben 
jelent meg „A fényképezés kézikönyve" czimü munkám harmadik 
javított és bővített kiadása, amelyben ujabb átdolgozásban adtam közre 
gummi-eljárásom ismertetését, amelyet a Budapesten megjelenő 
„Az Amatőr" czimü folyóirat egész terjedelmében átvett és közreadott. 



1905. év február hó 21-én a budapesti „Fényképészek 
•önképző- és segély-egyesülete" felolvasó-estélyén író Ferencz 
„A Bichromin gummi-eljárásról" czim alatt ismertette gummi-
eljárásom módszerét. 

A budapesti Photo-CIub által 1905. évben rendezett II. nemzet-
közi művészi fényképkiállitás tanúságot tett a magyar amatőröknek 
a gumminyomás terén elért eredményeiről, melyek a külföldi jeles 
művek mellett is számot tevők voltak. 

A „Fotografia" 1905. évi II. évfolyamában ismertettem R. 
Renger-Patzsch „Tojásfehérnye-gummi másolási eljárás"-át, továbbá 
•C. Puyo „Több szinü gumminyomatok készítése" módszerét. 

1906. évi január havában jelent meg Budapesten dr. Kovács 
Elemér Br. Purcell Béla és Sternád Béla szerkesztésében „A mű-
vészi fényképezés évkönyve" első kötete, amelyben Sternád Béla 
adta közre ,.A gumminyomás" cz. tanulmányát, dr. Kelen Béla 
pedig „A gumminyomáshoz használt festékekről" irt értékes és 
hézagpótló ismertetést, amelyet később e munkám keretében is 
közreadok. 

Ezeken kivül számos kisebb jelentőségű dolgozat látott még 
szaklapjainkban napvilágot. 



III. A gummi-másolási ejárás alapvonalai. 

A chrómsókkal való másolás azon ténykörülményen alapszik, 
hogy egyes oldható organikus anyagok, mint aminő az enyv, 
zselatin, gummiarabikum stb. chrómsókkal keverve, megszárítva és 
a fény hatásának kitéve oldhatlanokká válnak. Ha már most e 
keverékhez festékanyagot is adunk, azt papirosra kenjük fel és 
negatív alatt kellő ideig megvilágítjuk, a pozitív kép a papiron 
oldatlanul marad, míg a meg nem világított részek hideg vagy meleg 
vizben kioldódnak. 

A chrómsókkal való másolási eljárások között megkülön-
böztetjük : 

az átviteles pigment-nyomást; 
a közvetlen pigment-nyomást és a 
gumminyomást. 
Az átviteles pigment-eljáráshoz használandó másolópapírok 

különböző színű festékanyaggal kevert zselatin-réteggel vannak 
bevonva és így elkészítve készen kaphatók. Bichromát-oldatban 
lesznek fényérzékenynyé téve s száraz állapotban negatív alatt 
másolva. A kép a színes zselatin-réteg felületén olyképen áll elő, 



liogy a negatív alatt megvilágított réteg a világosság behatásának 
arányában vékonyabb, vagy vastagabban mélyrehatólag oldhatlanná 
válik. Miután a zselatin-rétegnek a papir felületével érintkező alsó 
része legkevésbbé van érintve a világosság behatásától, ha a papir 
felületen képződött képet meleg vizzel való hatás utján kifejleszteni 
akarnók, természetes dolog, hogy a zselatin-rétegnek a papir felüle-
tével érintkező alsó része válnék elsőben is olvadékonynyá, minek 
következtében a kép a papir-alapról felszabadulva megmenthetlenné 
válnék. A pigment-képek kifejlesztése ennek folytán olyképen 
eszközöltetik, hogy a kimásolt kép kifejlesztés czéljából nedves 
állapotban olyan papir-alapra fordittatik és nyomtatódik át, amely 
alapon a kép szilárdan megmarad és a kifejlesztés behatásanak 
ellentáll. 

A közvetlen pigment-nyomás czéljaira szolgáló másoló-
papírok szintén gyárilag állíttatnak elő, rétegük azonban olyan 
vékony, hogy a másolásnál a világosság behatása következtében 
egészen a papir felületéig keresztül másolódnak, minek követ-
keztében lehetővé válik a képeknek a másolópapíron való kifej-
lesztése. A szines képréteg anyaga ezen papíroknál annyira oldékony,. 
hogy a kép bizonyos gyengéd mechanikai behatás utján hideg 



vizben kifejleszthető. E papírok rétege az enyv, fehérnye és arab-
gummi keverékéből állíttatik elő; különböző elnevezések alatt 
kerülnek forgalomba és legismertebbek: Höchheimer gumminyomat-
papirja, Bühler közvetlen másoló-pigmentpapirja, az Autotype Com-
pany Auto-Pastell-papirja, a Schwerter pigment-papir, a Fresson-
papir stb. 

A gumminyomásnál a képréteg kötőanyaga az arab gummi-
oldat amelyet a legtöbbször tisztán, de némelyek czukorral, kemé-
nyítővel, vagy tojásfehérnyével keverten is alkalmaznak. 

A gummimásoló-papirt saját magunknak kell preparálnunk, 
olyképen, hogy az erre alkalmas vagy a kellőképen előkészített 
papiralapra festékkel és bichromát-oldattal kevert gummi-oldatot 
kenünk fel, vékonyan és egyenletesen. A másolöpapirt száradás 
után negatív alatt másoljuk s a képet a rögzitetlenül maradt réteg-
részleteknek vizben való kioldásával fejlesztjük ki. — Egyszeri 
másolással, a kép minden részleteiben tökéletes színskálát, előállí-
tani nem lehet, minek következtében a színárnyalatokat többszörös 
másolással kell a képbe hoznunk; olyképen, hogy például az 
első másolás után addig fejlesztjük a képet, hogy azon csak a 
legsötétebb árnyékrészletek maradnak meg; a másodszori máso-



lásnál már nemcsak a legsötétebb részleteket, de az összes közép-
árnyalatokat is meghagyjuk, mig végre a harmadik másolás után 
épen csak a teljes fehér részleteket hagyjuk kibontakozni. 

A gumminyomás természetesen körülményesebb, mint az 
átviteles vagy közvetlen pigment-nyomás; — de ennek ellenében 
olyan előnyöket is nyújt, amelyek az előző két másolási eljárásnál 
nem érhetők el. így elsőben is a különböző szinek összekombi-
nálása, egyes képrészleteknek a kiemelése, Iegyöngitése vagy teljes-
kihagyása, képrészletek, felhők stb. bemásolása idegen nega-
tivekből stb. 

IV. A gumminyomás technikai fejlődése. 
Az első gumminyomatokhoz annak idején minden előkészités 

nélküli papírokat használtak; ennek az lett a következménye, hogy 
a felkent festék gummibichromat-oldat belemélyedt a papir anya-
gába s igy azon a helyeken, ahol a keverék oldható maradt is, 
bizonyos mérvű alapszinezés maradt, amely meggátolta a kép 
tisztaságát; tiszta fehér részeknek finom féltónusoknak, részletes 
árnyalatoknak igy nyomuk sem volt. 



Ezek után az első lépés a czél felé az volt, hogy nagyon 
•érdes felületü papírokra másoltak és a fejlesztést erős vizsugárral 
és ecset segélyével igyekeztek módosítani, illetőleg elősegíteni. Az 
eredmény igy már valamivel kielégítőbb lett, de éppen a fejlesztés 
módszerénél fogva finom színskálát elérni nem lehetett s az ered-
mény rendszerint kemény, kevés részlettel bíró kép volt, még lágy 
negativek használata mellett is. 

Következett a jól enyvezett, tehát az olyan anyagú papírok 
használata, mélyekbe a festékes gummichróm-oldat nem mélyedt 
be; ilyen papírok használata sok esetben az alapszín tisztasága 
tekintetében nem hagyott kívánnivalót hátra; ámde az egyszeri 
másolás eredménye a legelővigyázatosabb fejlesztés mellett is a 
legtöbb esetben tulkemény volt, lágy és részletdús képeket tehát 
még igy nem lehetett elérni. 

A gumminyomás hívei tovább kísérleteztek a preperált papír-
nak a hátlapján keresztül történő megvilágításával; itta megvilágítás 
által koagulált festanyag közvetlen a papirrétegen ülvén, onnan a 
fejlesztés alatt el nem távolitható és igy a kellő félárnyalatokkal 
biró képek állottak elő. Ezen eljárásnál zavarólag hat az, hogy a 
papir anyagszövete is a képre másolódik és a kép teljes tisztaságát 



igy befolyásolja, amely körülmény kivált a kisebb méretű képeknél 
irható terhére ezen eljárásnak. Nagyobb hátránya ezen eljárásnak 
az, hogy a papírokat zsíranyagokkal áttetszőkké kell tenni és a 
kész képet újból zsírtalanná tenni; továbbá, hogy a másolt kép 
fordított lesz. 

Hosszabb kísérletezések után kezdettek végre a többszörös 
nyomás gyakorlásához, mely abból áll, hogy különböző szinsürüségü 
réteggel bekent papírra másolunk ismételten mindaddig, amig 
minden árnyalatában tökéletes képet nem nyerünk. 

A többszörös nyomással készített gummiképek fokozatosan 
a tökéletesedés azon fokát érték el, hogy ma finom szemcsézettel 
készített gummimásolattal a platinaképek finomságát érhetjük el. 

A gumminyomás technikájának tökéletesedése ujabb czélokat 
jelölt meg a kísérletezők előtt: színekben pompázó képeket készí-
teni, festeni a fénynyel! A kísérletezések e téren is meghozták a 
kivánt eredményt. A gumminyomás utján tudunk színekben pompázó 
képeket készíteni. A szinek felrakását végezhetjük a háromszin-
nyomás elmélete alapján, amidőn az összes színárnyalatokat a 
három alapszínnel olyképen állítjuk elő, hogy minden alapszint 
a maga negativjével másoljuk a képre; avagy tisztán a saját szini-



érzékünk után indulva, egy és ugyanazon negativvel másoljuk be 
a képbe a felrakott színeket. Mindkét eljárás a teljes technikai 
készültség mellett fejlett szinérzéket és festői izlést követel; de a 
kép, amit igy alkotunk, nem is fénykép a köznapi értelemben, de 
egy kép, amely átmenet a fényképből a festménybe. 

V. A papir. 
A gumminyomás czéljaira a finomabb minőségű, jól enyvezett 

rajzpapirok alkalmasak és ezek közül előnyben részesítem a vas-
tagabb fajtákat, az úgynevezett félkarton papírokat. A vastagabb 
papírok előnye, hogy a festékréteg felkenése alatt kevésbbé válnak 
hullámossá, ami a vékonyabb fajta papíroknál kivétel nélkül előáll 
és az egyenletes felkenést megnehezíti. 

Vannak a gumminyomás czéljaira készen preparált papírok, 
ilyennek a T. H. Saunder, a J. W. Zander gumminyomat-papirok, 
a Harding, továbbá a Schleicher és Schüll-féle papírok. Ezen 
papírok anyaga ellentálló és kemény, szemcsézetük pedig finom 
és egyenletes. 

Nagyobb méretű képekhez a gorombább szemcsézetü papírok 



használandók. Meleg színekhez, arczképekhez sárgás alapszínénél 
fogva a Hardíng-féle papírok igen ajánlatosak. 

A gumminyomáshoz használható papírok válfajának száma 
meglehetősen nagy, de használható hozzá minden finomabb minő-
ségű rajzpapir, ha ezeket enyvezés által e czélra alkalmasakká 
tesszük. Minél durvább szemcsézete van a használandó papírnak, 
a felkenés annál könnyebben eszközölhető rajta, mégis igyekeznünk 
kell, hogy a szemcsézet az előállítandó képek nagyságával össz-
hangzásban legyen, mert amíg a képnek durvább szemcsézete a 
nagyobb méretű képeknél jó hatást kölcsönöz, addig a kisebb 
méretű képek finomabb szemcsézetet igényelnek. 

Olyan papírok, amelyek puhább anyagból vannak előállítva 
a gumminyomás czéljaira nem használhatók, mert ezek nem birnak 
a kellő ellentálló képességgel s a vizben való állás következtében 
annyira átpuhulnak, hogy a kiemelésnél — különösen a nagy méretű 
képeknél — gyakran el is szakadnak. 

Ha a használandó papirt enyvezés utján magunk készítjük 
elő a gumminyomás czéljaira, jóval olcsóbban jutunk egyenlő, jó-
minőségü és megbízható másolópapírokhoz, mintha ezeket készen 
vásároljuk, mert amig péld. a Harding és Saunder-féle papírok 
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ivenként (56x76 cm.) 1 K 50 f-be kerülnek, addig finom minő-
ségű és vastagabb fajta 1 méter és 25 cméter széles tekercs-
rajzpapirból 1 métér ca. 1.20—1.60 K.-ba kerül. 

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a használandó papir 
van-e kielégitőképen enyvezve a hiábavaló kísérletezések kikerülése 
czéljából czélszerüen cselekszünk, ha a papirost enyvezés által a 
használatra alkalmassá tesszük. Az enyvezés az eredményt csak 
megjavíthatja. — Az enyvezés a következőképen történhetik: 

Feloldunk 100 gr. párolt vizben 3 gr. zselatint, olyképen, 
hogy előbb a zselatint az előirt mennyiségű vizben áztatjuk, amig 
felduzzad, utána pedig forróviz-fűrdőbe állítva feloldjuk teljesen s 
ha ez megtörtént, az oldathoz . hozzáadunk 7—15 csepp normális 
40°/o-os formaiint. 

Az enyvezést olyképen végezzük, hogy az előkészített és meg-
felelő nagyságra felvágott papírokat rajzszögek segélyével kifeszítjük 
és a zselatin-oldatot melegen visszük a papírra egy 5—6 cm. széles 
lapos, keményebb fajta sörte-ecset segélyével. A felkenést lehetőleg 
gyorsan végezzük, olyképen, hogy előbb hosszában, majd széles-
ségben eszközölt ecsetvonásokkal a papir felületét egyenletesen 
kenjük be, — utána pedig a preparált papírokat rendes szobai 



hőmérséklet mellett vízszintes helyzetben (nedves rétegével felfelé) 
megszárítjuk. 

Ajánlatos az enyvezést jó meleg helyiségben olyképen végezni, 
hogy a műtét tartama alatt a zselatin-oldat egyenletes melegségben 
legyen tartva. Nem kellőképen meleg oldattal az enyvezés egyen-
letesen nem végezhető. Száradás után a papírok megjelölendők, 
hogy melyik oldalon vannak preparálva. 

Különösen a nagyobb méretű képek készítésénél (30x40 
cm.-től felfelé) előfordul az az eset, hogy a másolópapír a 
többszörös áztatás és száritások következtében tágul vagy össze-
zsugorodik, minek folytán a többszörös másolás következtében, 
különösen a széleken, a kép körvonalai nem esnek pontosan 
egymás fölé. 

A gumminyomás czéljaira készen preparált papirok e hibában 
kevésbé szenvednek s e tekintetben különösen megbízhatók a J. 
W. Zander-félék, ellenben azok a papirok, amelyek még enyve-
zésre szorulnak, inkább szenvednek e hibában. Hogy a papirosnak 
a későbbi munkaközben való összehúzódását vagy tágulását elke-
rülhessük, a papírokat az enyvezés műtéte előtt mártsuk egyenként 
forróvizbe és meleg helyen gyorsan szárítsuk meg; ezáltal a papir 



szilárdan összehúzódik és a későbbi áztatások és száritások után 
nagyságát nem változtatja. 

Tudva egyébként azt, hogy a papir összehúzódását gyakran 
csupán a túlkiszáritás okozza, e hibát némileg olyképen is ellen-
súlyozhatjuk, hogy a papirt a gummi-réteggel való preparálás után 
mindenkor egyenlő módon és körülmények között szárítjuk meg s 
ha azt tapasztalnék, hogy pl. a papir nincs kellőképen összehúzódva, 
alkalmazunk erősebb szárítást, mesterséges melegnél. 

VI. A chromoldat. 
A chromoldat a gummi-másolópapir fényérzékenyitő alkatrésze. 

Előírások a chromoldat elkészítéséhez: 
I. Párolt víz 200 ccm. 

Ammoniumbichromát . . . 50 gr. 
II. Párolt viz 200 ccm. 

Káliumbichromát 20 gr. 
Ammóniák legerősebb . . . 12 csepp 

III. Párolt viz 200 ccm. 
Káliumbichromát 20 gr. 



teljes feloldás után: 
Czitromsav 5 gr. 
Ammóniák legerősebb ca. . 15 ccm. 

az oldat felrázása után adunk újból hozzá: 
Czitromsav 5 gr. 

Ezen oldat készítésénél a fentebbi előírás pontosan betartandó. 
Ha a czitromsav egész mennyiségét egyszerre adjuk az oldathoz, 
az barnásfekete szineződést nyer és hasznavehetetlenné válik. — 
Ugyanaz történik akkor is, ha gyönge vegyi hatású ammoniákot 
használunk a készítéshez. 

A kész oldat vegyi hatását, mielőtt azt használatba vennők, 
lackmuspapirral vizsgáljuk meg. 

A savi hatású oldat tudvalevőleg a kékes lackmuspapirt vörös 
szinüvé teszi, viszont az alkálikus hatású oldat élénk szinü kékké 
változtatja át, a sárga chromszineződés következtében azonban ezek 
a szinek ockersárga, illetőleg tiszta zöld szint mutatnak. 

A fentebbi előirás szerint elkészített oldatnak annyi ammoniákot 
kell tartalmaznia, hogy a kémlésre használt kékes lackmuspapir 
alig észrevehetőleg legyen zöldes szinü, illetőleg hogy az ocker-
sárga szinből épen az átmenet legyen konstatálható. 



A chromoldatok közül az I. számú a legtöbb chromsót 
tartalmazván, hatásában a legfényérzékenyebb. A vele előállított 
másolópapír fényérzékenysége megfelel ca. az ezüst-másolópapírok 
fényérzékenységének; alkalmazása tehát különösen előnyös ha 
gyorsan kell másolnunk, vagy ha rossz világítás mellett kell a 
másolást végeznünk. Hátránya, hogy a vele való másolásnál a 
képnek erősebb chromszineződése van, amit ugyan deritő-fürdőben 
kiáztathatunk, ámde vannak egyes festékek, amelyek szinét a 
deritö-fürdő érinti. 

A II. számú érzékenyitő-oldat talán a legáltalánosabban használt 
előírás, fényérzékenysége azonban ca. az I. számú oldat '/* részének 
felel meg. Az előírás a káliumbichromát telitett oldatának felel meg. 

A III. számú oldat azon különleges tulajdonsággal bir, hogy 
a vele preparált gummimásoló-papirok ca. 4 hétig egyenlő jó 
minőségben eltarthatok, holott a tisztán csak chrómsókkal előállított 
másolópapírokat legkésőbb 48 óra alatt kell feldolgoznunk, hogy 
kielégítő eredményt érhessünk el velük. A másolat tökéletessége 
szempontjából is jobb eredményeket szolgáltat, mint az I. és II. 
előírás; fényérzékenysége azonban a legkisebb és az kb. a II. elő-
írás V« részének felel meg. 



A III. számú chromoldat használatánál különösen ügyelnünk 
kell arra, hogy az sem túlságos alkalikus, sem pedig erős savi 
hatású ne legyen. Az alkalikus kémhatású chromoldattal készült 
másolat a fejlesztésnél erősen oldódik s a képet a papiron nehéz 
fixirozni; a savi hatású chromoldattal készült másolat ellenben 
nehezebben oldódik és a képnek keményebb jelleget ad. 

VII. A gummioldat. 
Feloldunk 100 ccm. párolt vizben 50 gr. darabos arab-

gummit. 
A feloldás 3 - 4 napi időt vesz igénybe, de lehet ezt siettetnünk 

olyképen, ha a vegyületet közepes meleg helyre pl. kályha tetejére 
vagy peremére tesszük és egy kis fapálczikával többször felkeverjük. 
Ha a feloldás teljesen végbe ment, az egészet egy muszlin vagy 
más tiszta szövetdarabon keresztülszürjük s teszünk hozzá még 
5 csepp 1 százalékos karbolsavat vagy 5 csepp ammoniákot, mi-
által a tartósságát nagyban elősegítjük. 

A gummioldat világos és meleg helyen tartva kevésbé állandó, 
minek következtében tanácsos száraz, de nem meleg helyen sárga 



szinü jól záródó üvegben tartani. Nedves helyen, különösen ha 
nincs jól eldugaszolva, könnyen megpenészedik. 

Ha az oldat az állás vagy egyéb behatás következtében hig-
folyóssá lesz és savanykás szagot kap, többé nem használható; az 
ilyen gummioldattal készült másolat aránylag gyorsan leoldódik a 
fejlesztésnél, különösen pedig azon helyekről, ahol a kép több 
megvilágítást kapott, ugy hogy a fejlesztés kezdetén a papíron egy 
negativkép fejlődik ki, de végül az egész réteg leoldódik a papírról. 

Az arabgummi beszerzésénél óvatosaknak kell lennünk, mert 
a meghamisitástól ez sem ment, a gumminyomás czéljaira pedig 
csak a tiszta arabgummi használható. Összetörten vagy poralakban 
árusított arabgummit ne vásároljunk, mert különösen ezeket keverik 
mastix és egyéb idegen anyagokkal. 

VIII. A festékekről. 
A gumminyomás czéljaira legalkalmasabbak az óntubusokban 

árusított tempera-festékek, de kielégítő eredménynyel használhatók 
az aquarell-festékek tubusokban, darabokban vagy por alakban, 
a két utóbbit természetesen előbb oldani kell. A tempera-festékek 



közül módomban volt kipróbálni a Schminke & Co., a Günter és 
Wagner és a dr. Schönfeld-féle gyártmányokat, amelyek egyaránt 
mind megfelelők. Az anilin-festékek, mert csekély szinállandóságuk 
van, a gumminyomás czéljaira nem alkalmasak. 

A tempera-festékek közül egyes szinek önmagukban, tehát 
más színnel való keverés nélkül, használhatók a gumminyomás 
czéljaira s akik a festékek keverésében nem birnak gyakorlattal, 
jól teszik, ha képeiket kezdetben ilyen színekkel készítik. Arcz-
képekhez jó szinhatást adnak a Van Dyck barna, a husocker és 
szépia szinek, tájképeknél az olívzöld, az aczélkék és a fekete szinek. 

A gumminyomás czéljaira a kereskedők által ajánlott különböző 
anyagú és elnevezésű festékek nem egyaránt alkalmasak. A képek 
tartósságát a fényálló jó festékek segítik elő, miért is hasznos 
dolog tudni a kezdőnek azt, hogy munkálkodásához mely festék-
anyagokat használhat előnyösen. 

A következőkben közre adjuk dr. Kelen Béla: „A g u m m i-
nyomáshoz használ t f e s t é k e k r ő l " cz. czikkének azon 
részét, amelyben felsorolja és ismerteti a különféle festékeket, 
illetőleg a gumminyomáshoz alkalmasakat, a nem alkalmasak közül 
csupán azokra szorítkozván, amelyek közismertek s mint ilyenek a 



járatlanabbak elé tolakodnak, vagy helytelenül a gumminyomáshoz 
javaslatba hozatnak: 

„Fehér f e s t é k e k : Ezüst fehér , pehelyfehér (flake 
white), ve 1 enczei fehér, fedő fehér mind bazikus ólom-
karbonátok itt-ott barittal keverve. Fényállók, de a levegő kén-
tartalmától gyorsan megsárgulnak, megbarnulnak. Czink fehér, 
kinai fehér, á l landó fehér tiszta czincoxidból állanak, egyéb 
festékekkel jól keverhetők, teljesen állandók. Legerősebben fed a 
kinai fehér. Állandó fehér különben tiszta bárium sulfátból is készül 
(process white). 

Fekete f e s t é k e k : E l e f á n t c s o n t fekete égetett, 
elefánt csontból készült korom, teljesen állandó. Felhígítva barnába 
hajlik. Lámpafekete lámpakorom teljesen állandó. Venyige fekete 
(noir de vigne, blue black, charcoal gray), égetett szőlő venyige, 
felhígítva kékesszürke árnyalatú, teljesen állandó. Csont fekete, 
égetett csont, barna árnyalatú, állandó. Grafit, (black lead) teljesen 
állandó. Schinkelschwarz állandó. Davy szürke, (Davy's gray), 
egy bizonyos fajta palából készül, különösen alkalmas világosabb 
színek tompítására, mert ellentétben a többi feketékkel, melyek 
ilyenkor kissé szennyes színárnyalatokat adnak, tiszta és átlátszó 



színeket eredményez, teljesen állandó. Neutra-t inta és Payne-
S7ürke. mindkettő ugyanazon színekből, de más arányban kevert 
festék, állandósága gyanús, mert többnyire cochenille van benne, 
azonkívül kormot, indigót, vagy ultramarint tartalmaz. 

Sárga f e s t é k e k : Sárga lakk (sárga karmin, sárga 
buzér) a festőtölgy kérgének kivonata; a háromszin gumminyomás-
hoz általánosan használatos, gyorsan megfakuló, alkalmatlan festék. 
Aureolin, kobald és világos, sötét és krómnarancs, kálium 
nitrit, teljesen állandó. Króm sárga, világos sötét és krómnarancs, 
mindannyian többé-kevésbé basikus ólomkromátok, állandók ugyan 
de kéntartalmú levegőn gyorsan megfeketednek, kivált a világosabb 
féleségek. Czi tromsárga kétféleségben szerepel, vagy czink-
kromátból (citron-yellow, czinksárga) vagy stronczium, vagy barium-
kromátból áll. A czink- és stroncziumkromát kevéssé állandó, 
sokkal színtartóbb a bariumkromát, mely báriumsárga ultramarin-
sárga vagy állandó sárga (Lemon yellow) néven is szerepel. 
G u m m i g u 11 i növényi gyanta, megfakul. Indiai sárga Indiából 
importált, tisztított állati váladék, állandó. Kadmiumsárga és 
-narancs, kadmium-szulfid, állandó. Auróra sárga, különösen 
szép és tartós, jól fedő kadmium-szulfid. Nápolyi sárga (jaune 



brillant) kadmiumsárga és czinkfehér keveréke, állandó. Okker 
sárga (oxfordi okker) és nyers T e r r a di Sienna, vasoxid 
tartalmú földek teljesen állandók. Római okker (marssárga) és 
aranyokker rokonösszetételüek, teljesen állandók. Király-
sárga (auripigment) arzénszulfid, szinhagyó, máskor a világos 
krómsárgát nevezik királysárgának. 

Barna sz inek : Nyers umbra, (cziprus umbra) égetett 
umbra. Vandyk barna (casseli föld vagy kölni föld), mars-
barna (veronai barna) mind tisztított s részben égetett földek, 
állandók. Biszter (dióbarna) vagy fakoromból vagy mangán-
oxid-hidrátból készül (ásványi biszter), nem mindenféle gyártmány 
egyformán állandó. Szépia: tintahalból nyert festék, meglehetősen 
állandó. Készítik koromból és Vandykbarnából is. Római szépia, 
szépia és nyers szienna keveréke. Aszfalt (bitumen, múmia) aszfalt-
ból készül, kevéssé állandó. Ide tartozik a már emiitett csont-
fekete is. 

Vörös s z i n e k : Égetett okker (terra rosa, light red), 
égetett sienna, velenczei vörös, indiai vörös (marsvörös), 
caput mortuum, mars violet, terra Pozzuoli, mind vasoxid 
tartalmú földek, állandók. Angyalvörös, Angolvörös állandók. 



Kármin cochenille-bogarakból készül, szinhagyó. Karmazsinlakk 
(crimson lakk), ugyancsak cochenilleből, szinhagyó. A karminhoz 
hasonló vagy biborba hajló szinek általában gyanúsak, gyakran 
anilin színekkel is kevertek, közülök talán legmegbízhatóbbak, 
legállandóbbak a buzérlakk (krapp lakk, madder laké, pink madder, 
laque de garance) és buzér bibor (purple madder), buzér 
gyökérből készülnek, alizarin tartalmúak, állandók. Mesterséges 
alizarinból is készülnek, akkor is állandók. A rózsaszín buzér 
(krapp rosa) szintén állandó, szép árnyalatokat ad fehérrel. Bibor 
lakk, alizarin karmazsin (állandó karmazsin, perman. crim-
zon) alizarin-skarlát szinte alizarin készítmények, eléggé állandók. 
A czinóber minden félesége bizonytalan, feketedésre hajlamos, 
ami néha, kivált kevert színeknél, rohamosan bekövetkezik. A 
skarlát lakk is czinóber tartalmú. Szaturnusz-vörös (Mennige, 
minium) ólomoxid, gyorsan feketedik. Sárkányvér (Dragon's 
Blood) többnyire égetett sziena, cochenille és guttiból készül, nem 
állandó. A valódi gyantából előállított készítmény még inkább 
szinehagyó. Magenta geranium-lakk, rózsa-lakk használhatlan 
anilin szinek. 

Zöld f e s t é k e k : Krómzöld, poroszkék és krómsárga 



keveréke, rosz keverék, egyes gyárak készítését abban is hagyták. 
Czinóber-zöld állandósága és összetétele olyan, mint a króm-
zöldé, de sötétebb szinü krómsárgából készül. Smaragd-zöld arzén-
savas réz, állandó, de más festékekre nézve veszedelmes. Kobalt 
zöld, czink és kobalt-oxidból készül, teljesen állandó. Olajzöld, 
vagy alizarin készítmény, vagy indiai sárga, umbra és indigóból 
keverik, eléggé állandó. Nedv zöld (olivlakk), ha alizarinkészitmény, 
meglehetősen állandó, a növényi nedvekből készült féleség kevésbé. 
Terre verte természetes vastartalmú föld, teljesen állandó. Smaragd 
krómoxid (viridian emerald oxidé of chromium, tranparens chrom-
oxid), kromszesz-kvioxid-hidrát, igen állandó. A vert emeraude 
szintén krómoxid, de lehet a kevésbé alkalmas arzénsavréz 
(smaragdzöld). Kromoxid, krómszesz-kvioxid, igen állandó. Hooker 
zöld I. és 11., poroszkék és gummigutti keveréke, a gutti meg-
fakul és igy a festék hamar szintvált. Malachit zöld, rézkarbonát, 
állandó, de rossz keveréket ad. Rézrozsda (Grünspann, verdigris) 
réz szubaczetat, a fentihez hasonló tulajdonságú. Schweinfurti-zöld 
(mitis zöld, császár íöld, bécsi zöld, párizsi zöld) réz-arzénaczetát, 
rendkívül mérges, egyéb tulajdonságai olyanok, mint a többi 
réz-zöldeké. 



Kék fes tékek : Indigó, az indigónövény kivonata, nem 
minden körülmények közt állandó, főként vasoxid tartalmú festékekkel 
keverve bomlik. Kobalt-kék, kobalt oxid tartalmú, nem teljesen 
állandó, különösen a kevésbé finom készítmények a fényen idővel 
zöldesbe csapnak át. Porosz kék (kínai kék), berlini kék, párizsi- i 
kék, antwerpeni kék (Leitch's blue, czianin kék) vas és czián 
vegyületek, nem minden körülmények közt állandók. Ultramarin 
(azúrkék, blue d'outre mer) a lapis lazuliból készül, teljesen 
állandó. Vele készült gumminyomatok kikrómozásához, savak és 
timsó nem használhatók, mert abban a szin elvész; jól használható 
ellenben aczetonszulfit oldat, a valódi ultramarin nagyon drága. 
Ultramarin ash (minerál gray) olcsóbb, egyebekben hasonló tulaj-
donságú. Olcsó de jó ultramarin-utánzatok porczellánföld, glaubersó 
és szódából igen nagy számban és igen sokféle színárnyalatban 
készülnek. Ilyenek pl. : a franczia-kék (french blue, franczia 
ultramarin) állandó-kék (permanent blue), a kék szinük kén-
vegyülettől származik, állandók. Égkék (Coelin kék cerulean blue) 
kobaltsztannát, állandó. Némely gyár olcsóbb ultramarin készítményt 
ad égkék (New blue) elnevezés alatt." 

Ami a színeknek egymással való keverését illeti, egyes 



szerzők adnak előírásokat arra nézve, hogy bizonyos színárnyalatok 
előállításához a festékeket milyen arányokban kell egymással keverni. 
Nézetem szerint ennek kevés gyakorlati értéke van, nem csak azért, 
mert a különböző gyárosoktól eredő festékek sötétségi foka és 
színárnyalata nem lévén egyenlő, pontos adagolás mellett sem 
lehet biztos jó eredményt kapni; hanem azért is, mert a szinizlést 
és szinértékelést szabályokba való szorítás nélkül kell az egyéni 
felfogásnak átengedni. Nem tartanék sokat olyan festőről, aki a 
színeket előírás után keveri s ugyanaz a véleményem arra a gummi-
nyomóra is, aki a képének megfelelő színárnyalatot csak a könyv-
ből tudja kikeverni. A festékgyárosok színválasztéka olyan gazdag, 
hogy az ízlésünknek megfelelő szint a legtöbb esetben már készen 
is megtaláljuk; a H. Schmincke & Co. czég pedig direkt a gummi-
nyomás czéljaira készít temperafestékeket olyan színárnyalatok-
ban, amelyek a gumminyomáshoz leginkább használatosak, mint: 
Feketésbarna, vörösbarna, sárgásbarna, vöröstégla, barna külön-
féle árnyalatokban az alap-, közép- és erős-szinnyomáshoz, sötét-
kék, aczélkék, kékeszöld, sárgászöld, olívzöld, angolvörös stb 

A szinek keveréséhez utmutatásul szolgáljon a szinek ismerete. 
A szinek két véglete a fehér és a fekete. A fehér a teljes 



világosság, a fekete a teljes sötétség. — A fehér, a teljes 
világosság a szinek egész sorozatából áll, mint; vörös, narancs, 
sárga, zöld, kék és ibolya. A fizika ezt a színsorozatot spektrum-
nak nevezi. A fekete ezzel ellentétben a szintelenség. 

A spektrum szinei között hármat tartunk olyan alapszínnek, 
amelyet szinvegyités által előállítani nem lehet, ellenben belőlük a 
megfelelő arányokban való összevegyítés utján minden színárnyalat 
előállítható. Ezek az alapszínek a sárga, vörös és kék. 

Másodrendű szinek a narancs , v iola és zöld. — A 
n a r a n c s s z i n a sárga és vörös összetételéből; a v i o l a s z í n 
a vörös és kék összetételéből; a zö ldsz in a sárga és kék össze-
tételéből állíttatik elő. 

A másodrendű szinek összetételéből a harmadrendű szinek 
állanak elő. Ezek a mohsárga, b a r n a v ö r ö s , aczé lkék . 
A mohsárga a zöld és narancsszinből; a barnavörös a narancs 
és violaszinből; az a c z é l k é k a zöld és violaszinből állíttatik elő. 

A harmadrendű szinvegyületekből származnak a végtelenségbe 
árnyaló egyéb szinek. 

A szinvegyités fokozatos arányával képezzük a különböző 
színárnyalatokat, amely átmenetet képez egyik színből a másikba. 



A festékek színező tulajdonságuk szerint lehetnek 1 a z u r- és 
fedő-festékek. A lazurszinek teljesen átlátszóak, minélfogva aránylag 
jóval gyorsabban másolódnak és lágy színátmenetet szolgáltatnak. 
Ilyenek a krapplack és a poroszkék. Az indigó, Terra di Sienna, 
szépia, Van Dyk-barna, ocker stb. már inkább csak féllazur-
szineknek nevezhetők. A fedő-festékek ellentétben a lazur-szinekkel 
nem átlátszóak, hanem kisebb-nagyobb mértékben takarják az 
alattuk levő szinfelületet, minélfogva a gumminyomás gyakorlatában 
csakis az alapszínnyomáshoz használhatók. Ilyen szinek a fehér, 
czinóber, nápolyi sárga, chromsárga, kadmium stb. 

' Arczképek, csoportok, genreképek készítéséhez a meleg 
sz ínárnyalatú fes tékek alkalmazandók, mint amilyenek a 
barna, vörösbarna, barnásfekete, sárgásbarna, vöröskréta, szépia, 
ocker stb. szinek; ellenben a hideg színárnyalatú festékek, 
mint a milyenek a kék és zöld szinek, a tájképekhez adnak jó 
szinhatásokat. 

Hogy a különböző tárgyú képekhez mely szinek a leginkább alkal-
masak, erre nézve szolgáljon utmutatásul a kezdőknek a következő: 

Férfi arczképhez a szépia, biszterbarna, Van Dyk-barna, 
feketésbarna, sárgásbarna, vörösbarna és a meleg fekete szinek. 



Női arczképhez a barnásvörös, vöröskréta, Van Dyk-barna, 
szépia, biszterbarna, sárgásbarna, feketésbarna és a meleg fekete szinek. 

(A gumminyomásu arczképek hatását előnyösen emeli a 
fentebb elősorolt színekben a papir sárgás alapszíne, minélfogva 
ajánlatos e czélra sárga alapszínnel biró papírokat használni. A 
sárgás alapszint egyébként magunk is előállíthatjuk; ha a haszná-
landó papirost előbb a fényérzékenyitő gummi-bichromát-oldathoz 
kevert megfelelő mennyiségű ocker-sárga festékkel preperáljuk és 
a szint rögzítjük.) 

Csoport- és genreképekhez a szépia, biszterbarna, Van 
Dyk-barna, barnásfekete, sárgásbarna, vörösbarna és a meleg 
fekete szinek. 

Nyári lombos tájakhoz az olívzöld, sárgászöld, kékes-
zöld, szépia. 

Őszi tá jképekhez a szépia, barnásfekete, sárgásbarna, 
olívzöld. 

Tél i tá jképekhez az aczélkék, kékesfekete, kékeszöld, 
zöldes-szépia, gyöngyszürke. 

Hegyi tá jképekhez az aczélkék, kékesfekete, kékeszöld, 
gyöngyszürke, szépia, olívzöld. 



Vizi tájképekhez az aczélkék, ibolyáskék. kékeszöld, olív-
zöld, sárgászöld. 

Naplenyugta, esthangulat stb. képekhez az ibolyáskék, 
kékesibolya, kék, aczélkék, kékesfekete, sárgásbarna, barnásvörös. 

Aki a szinek kikeverésével nem akar bajlódni, annak a szín-
árnyalatok nagyobb választékát kell készen beszerezni; de igy sem 
kerülheti azt ki, hogy néha egyik-másik szinét ne kelljen keveréssel 
a készítendő képhez hangolni. 

Hogy a kezdő gumminyomó milyen szinkollekcziót szerezzen 
be magának, erre vonatkozólag ajánlom a következő összeállítást: 
Sötét krapplack, porosz kék, lámpa fekete, szépia, Van Dyk-barna, 
kadmiumsárga, sötét ocker, indiai vörös, sötét ibolya, olívzöld, 
aczélkék és kerti-zöld. 

A festékekből mindig a sötét színárnyalatok, mint; sötét 
ibolya, sötét krapplack stb. választandók, mert a világosabb szín-
árnyalatokkal a kellő erőteljes színhatások nem állíthatók elő és 
nem is eléggé kiadósak. 



IX. A negatív. 

A modern amatőr felvételeit kis méretekben készíti. A leg-
kedveltebb és a gyakorlati szempontokból is a legmegfelelőbb kép-
méret a 9x12 cm.-es nagyság. A 9x12-es méretű fényképezőgépek 
kis térfogatúak és a lapos kamarakonstrukcziók összetéve oly kis 
méretűek, hogy a kabátzsebben is elhelyezhetjük. A 12—15 cm. 
gyútávolságu objektívek, amelyek e képméretekhez alkalmaztatnak, 
az élességnek akkora mélységével bírnak, hogy a beállítást kevés 
gyakorlattal a beállitófokozat után teljes biztonsággal eszközölhetjük. 

Az ilyen kisebb képmérethez szolgáló készülékek különös 
előnye, hogy feltűnés és minden nagyobb megterheltetés nélkül 
vihetjük magunkkal; a felvételek eszközlésére gyorsan előkészít-
hetjük és a beállítást a beállitóüveg használata nélkül végezhetjük; 
elengedhetetlen kelléke azonban a jó minőségű és legalább is a F: 
6 8 fényerőségü anasztigmatikus objektív, amely ezen képméretet 
egyenletes és tökéletes élességgel, továbbá egyenletes fényerő el-
osztással rajzolja meg. 

Felvételeink készítésénél szolgáljon irányelvül az, hogy képeinket 
inkább mindig túlexponáljuk, sem hogy azok kevéssé legyenek 



megvilágítva. A jól kiexponált felvétellel nyerhetünk rész-
letdús és lágy képeket és a gumminyomás czéljaira az 
ilyen felvételek az alkalmasak. A kissé túlexponált lemez 
megfelelőleg könnyen kifejleszthető, de a keveset exponált kép soha 
sem leend tökéletes. 

Az arczképfényképezéshez a 13x18. cm. képméret felel meg 
jobban, de objektivünk gyútávolsága ne legyen rövidebb a 27—28 
cm.-nél, mert csak igy nyerhetünk helyesen rajzolt jó képeket. Aki 
arczképekhez is a 9xl2-ős méretet használja, az a gépét szerelje 
fel e czélra feltétlenül egy 18—20 cm. gyútávolságu okjektivvel. 

A gumminyomás nagyobb méretű negativeket igényel; tehát 
az eredeti kis felvétel után egy nagyított negatív készítendő. 

Amíg eredeti felvételeinkhez mindenkor szinérzékeny lemezeket 
ajánlatos használni, hogy képeinkben helyes szinfokozatokat nyer-
jünk, addig természetesen a nagyított negatív már a közönséges 
szárazlemezeken állitható elő, oly képen, hogy az eredeti felvételről 
előbb egy diapozitivképet készítünk, erről pedig nagyítás utján a 
megfelelő nagyságú negativet készítjük el. 

A nagyított negatív lehet üveglemezen, vagy negativ-
papiron előállítva. Az-.yveglemezzel legkényelmesebb az eljárás, a 



negativpapirt pedig olcsósága teszi ajánlatossá és hogy a kép a 
papir mindkét oldaláról másolható. 

A diapozitivkép elkészítéséhez rendes körülmények között ne 
használjunk diapozitivlemezeket, mert ezek túlkeményen dolgoznak; 
nekünk pedig harmonikus, lágy és részletdús diopozitiv képre van 
szükségünk, hogy a nagyított negatív is birja az eredeti felvétel 
minden finom részletét és helyes színátmenetét. 

A diapozitivképet ha közvetlen másolással akarjuk előállítani, 
akkor legtanácsosabb a pigmenteljáráshoz fordulni, mert ezen az 
uton érhetünk el a legtökéletesebb eredményt, amennyiben a pigment-
diapozitiv jóval tökéletesebben adja vissza az eredeti felvétel minden 
részletét, mintha a képet a rendes felvételi lemezekre másolnók. 

Akinek kényelmetlen a pigment-diapozitivkép előállítása, leg-
helyesebben cselekszik ha az eredeti kis felvételről kézi nagyitó-
készülék segélyével egy valamivel nagyobb diapozitivképet készit 
finom szemcsézetü rendes felvételi lemezre. Például az eredeti 
9xl2-ős lemez után készit egy 13x18-as nagyított diapozitivet. 
Az igy készített nagyított diapozitivkép, ha helyesen lett kezelve, 
lágyság a kellő részletgazdagság tekintetében jóval tökéletesebb, 
mintha közvetlen másoltuk volna és czéljainknak teljesen megfelelő. 



A nagyobbított negatív elkészítése történhetik akár a nappali 
világosság felhasználásával kézi nagyító készülék segélyével, vagy 
mesterséges fényforrás használatával a vetitő-nagyitó készülékkel. 

A kézi nagyító készülékek kétféle fajták; olyanok, melyekkel 
csak egy bizonyos meghatározott arányban lehet nagyítást készíteni, 
pl. egy 9x12 cm.-es lemezről 18x24 cm.-es méretű képet, vagy 
egy 6x9 cm.-es lemezről 13x18 cm.-es mértékű képet; vagy pedig 
olyanok, melyeknél úgy a nagyítandó felvételnek a távolsága az 
objektívtől, mint ennek megfelelőleg a nagyítás felvételére szolgáló 
fényérzékeny lapnak a távolsága az objektívtől bizonyos korlátok 
között beállítható. A kézi nagyító készülékek ez utóbbi fajtája a 
legtöbb esetben kielégíti a műkedvelő igényeit, mert egy ilyen 
készülék segélyével módunkban van pl. egy 9x12 cm.-es lemezről 
egész 30x40 cm. nagyságú nagyítást is előállítani. 

Kívánatos, hogy az ilyen nagyító készülék beállító, homályos 
üveglappal és jó minőségű objektívvel legyen ellátva, továbbá, hogy 
szerkezete eléggé erős és ellentálló legyen ahhoz, hogy necsak 
vízszintes, de függélyes irányban is bárhova lehelyezhessük. 

Aki nagyobb méretű negativeket akar függetlenül a nappali 
világosságtól készíteni, annak a vetitő nagyító készülékekhez kell 



folyamodnia, amilyenek különböző ár és kivitelben nagy válasz-
tékban találhatók. Igen praktikusak azok, amelyek akként vannak 
konstruálva, hogy az elörészre maga az alapdeszkás kihuzattal biró 
kézikamara alkalmazható, amely esetben a nagyítást ugyanazon 
objektívvel végezzük, mint, amelyikkel a felvételt eszközöltük. Az 
ilyen rendszerű nagyító készülék ára is jóval mérsékeltebb. 

A nagyítandó képet e készülékek segélyével tökéletesen el-
sötétített helyiségben lehetőleg fehér sik felületre vetítjük és azon 
a kép élességét beállítjuk. 

Ami a fényforrást illeti, elsősorban legalkalmasabb a villamos 
fény intenzitása és aktinikus hatásánál fogva; ha ezzel nem ren-
delkezünk, felhasználhatjuk a légszesz izzófényt; ahol légszesz 
vezeték kéznél van, amely egy gummicső segélyével igen könnyen 
bekapcsolható a készülékbe alkalmazott légszesz lámpába. 

Ha légszesz-világitás sem áll rendelkezésünkre, akkor válasz-
tanunk kell a mészizzófény, acetylen, spiritusz-izzófény vagy külön 
a nagyításhoz szerkesztett petróleum lámpák közül; mely utolsó 
azonban a legkevésbé alkalmas. 

A kép helyes beállításánál nem csak arra kell ügyelnünk, hogy 
az éles körvonalakkal legyen határolva, hanem, hogy a képterület 



megvilágítása is egyenletes legyen. Ezt akként érhetjük el, ha a 
fényforrást mozgatva megkeressük azt a távolságot, melyben annak 
a condensor lencsétől állnia kell. Ügyelnünk kell arra, hogy a fény-
forrás minden oldalról, tehát úgy magasság, mint szélességben 
azon a ponton legyen rögzítve, mely megfelel az optikai tengelynek, 
azaz abba a tengelybe essék, mely a condensor, diapozitivkép, 
objektív és vetítési felület középpontján megy át. 

A sík felületre vetített és egyenletesen megvilágított kép, hogy 
a szükséges egyenletes élességet megnyerje, az objektívet kellőképen 
lefényrekesztjük; előbb azonban megjelöljük a felhasználandó kép-
területet, hogy pontosan arra a helyre helyezhessük a fényérzékeny 
lapot, amelyre a nagyítást készíteni akarjuk. Ha a nagyítást negatív 
papírra akarjuk készíteni, a papírlapot rajzszegek segélyével feszítjük 
ki, laboratóriumi vörös világítás mellett a megjelölt helyre ellenben 
az üveglemezek használata megfelelő nagyságú keretet igényel, 
melybe a lemezlap kényelmesen beleilleszthető, mely utóbbi eset-
ben e körülményre figyelmünket az éles beállításnál is ki kell 
terjesztenünk. 

Az egyenletes élességre való beállítást legczélszerübb akként 
eszközölni, hogy egy elő nem hitt lemezt kifixálunk és arra egy 



jól kihegyezett irón segélyével egyenes vonalakat huzunk, ezt az 
üveglapot a nagyító készülékbe a negatív helyére tesszük s ellen-
őrizzük, vájjon az összes vonalak a fehér beállítási felületen élesen 
jelennek-e meg. Ha a középső rész éles, a szélek pedig egyformán 
életlenek, akkor a fénynyilást addig kisebbítjük, ameddig az egy-
forma élességet el nem érjük Mihelyt az egyenletes élességet el-
értük, eltávolítjuk a hálózatos üveglapot s helyére tesszük a negativet. 
Magától értetődik, hogy a negativ rétegnek pontosan azon síkra 
kell esnie, amelyen a hálózatos üveglap rétege volt. 

Hogy az expositio időtartamát meghatározhassuk, czél-
szerü, hogy állandóan egyenlő fény mellett s egyenlő fénynyi-
lással dolgozzunk, továbbá csináljunk próbamegvilágitásokat 
kis méretű lemezre. A többi nagyításoknál azután a fényeloszlás 
törvényeiből a megvilágítási időtartamot könnyen kiszámíthatjuk. 
Tanácsos a gyakorlatban a megvilágítási időtartamot valamivel 
hosszabbra szabnunk, mint kiszámítottuk, mert ezáltal elkerülhetjük 
azt, hogy a kép kemény legyen. Az egyszer s mindenkorra érvényes 
próbamegvilágitásoknak fő feltétele, hogy állandóan egy és ugyan-
azon előhívóval dolgozzunk. Ez esetben tehát az előhívón semmit 
sem szabad változtatnunk, hanem a megvilágítási időtartamnak s 



előhívónak egymáshoz illenie kell. — Ami az előhívást illeti, általában 
az alkalikus előhívókat kell használnunk. A glicin, mert hatás-
módjában tág korlátok között szabályozható; mert nem tulgyorsan 
és fátyolmentesen dolgozik, czéljainknak a legjobban felel meg. 

A kész negativet mielőtt a másoláshoz használnók, gondosan 
meg kell vizsgálnunk, hogy megállapítsuk, hol és milyen javítá-
sokra szorul; mert csak a jó és tökéletes negatív adhat kifogás-
talan jó és szép másolatot. 

Főkellék, hogy a negatív szinfokozata helyes legyen és e 
tekintetben a legtöbb negatív javításra szorul. A gumminyomáshoz 
használandó negativnek nem szabad tul ellentéterősnek lenni. Az 
ellentétekben erős negatív a legtöbbször már kisebb vagy nagyobb 
mértékben kemény is, tehát nem kellőképen részletdús. A lágy és jól 
átdolgozott negatív kevésbbé szorul utólagos kijavításokra, eltekintve 
a netalán előforduló öntési lemezhibákat, a folytonossági hiányokat. 

A negatív azon részeit, amelyek túlsötéten másolódnának, 
vagy részleges erősítéssel vagy az üvegoldalon alkalmazott „fedés-
sel" kell a megkívántató fokig világosabbá tenni. 

A részleges erősítést a fedéssel együttesen is lehet alkal-
mazni és sok esetben igy érünk el kielégítő sikert. Az erősítés 



hatása tudvalevőleg nem egyenletes, mert fokozza egyszersmint az 
ellentéteröt is; ellenben az egyenletes fedés egyenletes arányban 
hat azon a helyen, ahol alkalmazva lett. 

A részleges erősítéshez használjunk olyan erősítőt, amelyet 
hatásmódjában eléggé ismerünk. A megerősítendő lemezt előzőleg 
újból vízbe áztatjuk. Ha rétege már eléggé átpuhult, a fölösleges 
vizet lecsepegtetjük róla és az erősítőt ecset segélyével visszük a 
lemez megerősítendő részére; ügyelvén arra, hogy a bekenésnél 
pontosan betartsuk a határvonalakat. 

Az erősítés befejezte után a lemez újból kimosandó és meg-
szárítandó. 

A megfedés abból áll, hogy a negatív üvegoldalára azon a 
helyen, a hol a képrészletek túlságosan átlátszók, aquarell festéket 
kenünk fel megfelelő sűrűségben és egy lapos puha ecset segé-
lyével ezt egyenletesen eloszlatjuk. Az eloszlatást ha kisebb fedendő 
területről van szó, olyképen is végezhetjük, hogy a festékkel be-
kent még nedves felületet mutató ujjunkkal nyomkodjuk egyenle-
tesen előbb hosszában, majd szélességben ugy, hogy ujjlenyoma-
tunk az üvegfelületen keresztezze egymást. Ha az egyenletesen 
eloszlatott festékréteg megszárad, a fedést azon helyekről, ahol az 



nem szükséges, nedves ecset segélyével eltávolítjuk. A fedéshez 
rendszerint legczélszerübb tiszta fekete festéket használni, mert 
ennek a szinnek a fedőereje a szin sűrűségéhez mérten a meg-
becslés alapján elég jól megállapítható és csak ha tulerős hatást 
akarunk elérni, alkalmazzunk indiai vagy karmin-vöröst. 

Ha a negatív egyes helyein tulerős fedettséget mutat, ami jó-
formán kizárólag a helytelen kezelésből ered, bizonyos fogásokkal 
ezen a hibán is segíthetünk. Noha a részleges gyöngités is egy 
mód az ilyen fogyatkozások kijavítására, ennek az alkalmazását 
azért nem ajánlhatom, mert a gyengítésnél azt lehet mondani, 
lehetetlen pontosan ellenőrizni a hatás fokozatát, minélfogva az 
eredmény tisztára a véletlenségnek van alávetve. Sokkal inkább 
czélravezető és beválik a következő eljárásmód: A negatív üveg-
oldalát olyan homálylakkal vonjuk be, amelyet előbb a szükség-
szerinti mérvben sárgás vagy vöröses szinre festettünk meg. Szá-
radás után a lakkréteget azon helyekről, amelyek a negativen 
túlerősen vannak fedve, zsebkés segélyével eltávolítjuk. A negatív 
átlátszóbb részeinek a színes lakk-bevonat következtében olyan 
lassan kell másolódni, hogy ezen idő alatt a fedetlenül maradt 
sötétebb képrészleteknek is ideje legyen a kellő kimásolódásra. 



Az arczképeknél hátra marad ezek után még az úgynevezett 
retusirozás, az arcznak kirajzolás utján való javítása. A retusirozás 
teljes szükségtelenségét szeretik hangoztatni némely amatőrök, akik 
nagyobbára a retus technikájához vagy semmit, vagy csak igen 
keveset értenek. Szinte vesszőparipájukká lett: Le a retussal, nincs 
arra szükség a művészi fotografozásban ! Én pedig azt mondom 
— s vallja ezt minden komoly szakember — hogy a retusirozásra 
az arczfényképezésben szükség van és előre láthatólag még be-
láthatlan időkig szükség leend. A mai szinérzékeny szárazlemezek 
elismerem az arczfényképezésben is jóval helyesebb szinértékeket 
eredményeznek, mint a közönséges szárazlemezek, de minden szin-
hatást nem adnak vissza tökéletes szini értékben. Külünösen ész-
revehető ezen fogyatkozás, ha a megvilágítása a képnek nem volt 
eléggé bőséges. De ha rendelkeznénk a legtökéletesebb felvételi 
lemezekkel, akkor sem lenne teljesen szükségtelenné, mert hiszen 
sokszor a kép konturái követelnek valamelyes csekély javítást, 
amely a hasonlatosságot abszolúte nem befolyásolja, de a képet 
jó hatásában szükségszerűen emeli. Az arczon előfordulhatnak 
olyan kiütések vagy sebhelyek, amelyek nem állandó jellegűek és 
amelyeket következésképen el is kell tüntetnünk stb. 



A retusirozást abban a formájában, amint ma is még a 
szakfényképészek általában gyakorolják, én is elitélem és egy-
szerűen képelrontásnak minősítem; de hát túlzásba menni 
szükségtelen dolog, különösen az amatőrnek, akinek módjában 
van a maga jó izlése szerint dolgozhatni és nem áll szemben 
a publikumnak olyan követelésével, amely ellenkezik az ő egyéni 
jóizlésével. 

X. A másolópapír elkészítése. 
A másolópapír elkészítése olyképen történik, hogy a gummi-

nyomás czéljaira szolgáló papir a fényérzékenyitő chromoldattal 
és gummifesték-keverékkel vonatik be. 

A papírkészítés egyik legelterjedtebb módja amidőn az összes 
alkatrészeket, tehát a chromoldatot, a gummit és a festéket kellő-
képen összekeverve egy oldatban kenjük fel a papírra; de nyújt 
bizonyos előnyöket a papírkészítésnek azon módja is, amidőn a 
papirra előbb a chromoldatot egymagában és száradás után a 
a gummifesték-oldatot kenjük fel. 

Az alábbiakban mindkét módszert kellőképen ismertetem. 



A gummi-másolási eljárásnál megkülönböztetjük: 
az alapszín- (első), 
a középszin- (második) és 
az erősszin- (harmadik) nyomást. 

Az alapszin-nyomásnál a festékből a legkevesebb mennyiséget 
vesszük és a képet olyan világos szinben másoljuk, mint amilyen 
szinfokozatot a kép legvilágosabb részei kívánnak; a középszín-
nyomáshoz már valamivel több festéket alkalmazunk, hogy szin-
sürüsége átmenetet képezzen a legvilágosabb részek és a sötét 
árnyékrészek között. 

Az erősszin-nyomás a legtöbb festéket igényli, mert ez 
alkotja a legsötétebb árnyalatokat és adja meg a képnek az erő-
teljes színezetet. 

Hogy az egyes színnyomások mekkora aránylagos festék-
mennyiséget igényelnek, ez részben a festékek szintömörsége és 
kiadósságától függ. 

Fekete színeket használva, az arány kb. a következő: 
Alapszín-nyomás 10 ccm. gummi-chromoldathoz 1 gramm. 
Középszin-nyomás 10 „ „ 2 „ 
Erősszin-nyomás 10 „ „ 3 „ 



a) P a p í r k é s z í t é s az a lka t részeknek egy oldatban 
való f e l t e v é s é v e l . 

A chrom- és a gummí-oldat összevegyítésének az aránya 
mind a három színnyomásnál különböző. 

Lágy és nem túlfedett negativet használva, veszünk az 
alapszín-nyomáshoz a chromoldatból 7 részt, a gummiból 5 részt; 
középszin-nyomáshoz „ 6 „ „ 5 „ 
erősszin-nyomáshoz „ 5 „ „ 5 „ 

Erőteljesebb, normális negativet használva, veszünk az 
alapszín-nyomáshoz a chromoldatból 10 részt, a gummiból 5 részt; 
középszin-nyomáshoz „ 9 „ „ 5 „ 
erősszin-nyomáshoz „ 8 „ 5 „ 

A használandó chrom-gummi és festék-keveréket a követke-
zőleg készítjük elő: 

Megfelelő nagy, kb. 10—15 cm. átméretü dörzscsészébe 
teszünk megfelelő mennyiségű festéket. Ha a szint többféle festék-
ből vegyitjük, a vegyítést a szükségnek megfelelő elegendő mennyi-
ségben külön edényben gondosan előre kell elkészítenünk. A gummi 
és chromoldatot az előirt arányban egy kisebb űrtartalmú üveg-



dugós palaczkba összeöntjük és jól összerázzuk. Ezután a gummi-
chrom-oldatból annyit vegyitünk a dörzscsészében levő festékhez, 
amig a higitás következtében a keverék megkapja azt a szinfoko-
zatot, amelyet a készilendö színnyomás igényel. 

A sárga chromszineződés következtében természetesen a szin-
keveréket valódi szinértékében nem láthatjuk; de nekünk erre 
szükségünk nincs is, csupán a keverék szinsürüségét kell ellen-
őriznünk, ami kevés gyakorlat után eléggé biztosan megy. 

Miután a festéket a gummi-chromoldattal a dörzscsészében 
kellőképen elkevertük, következik a keveréknek a gumminyomás 
czéljaira szolgáló papirra való felkenése. 

A .elkenés eleinte nehezebben megy, de később gyakorlatot 
szerzünk ebben is. A felkenéshez két fajta ecsetet használunk: 
a kenő- és o sz 1 a tó-ecseteket. — Kenéshez keményebb fajta, 
ca. 5—6 cm. széles sörte- vagy borz-ecsetet, az oszlatáshoz vala-
mivel lágyabb, de rugékony ecsetet veszünk és pedig lapos 
6—8 cm. széles alakban. (Lásd az 1. és 2. ábrát.) 

A felkenő-ecsetet jól megmártjuk az előkészített keverékben 
s a rajzszögekkel a rajztáblára feszitett papírlapon gyorsan fel-
kenjük, előbb szélességében, majd pedig hosszában alkalmazott 



ecsetvonásokkal, lehetőleg vékonyan. Mikor már a papirfelület 
teljesen és lehetőleg egyenletesen fedve van, a felületet az oszlató-
ecsettel kezeljük tovább mindaddig, mig a réteg szikkadását 
vesszük észre. — A felkenést a lehetőség szerint egyenletesen kell 

végeznünk, tehát azon sem 
sávoknak, sem túlsötét 
felhőszerü foltoknak nem 
szabad előfordulni, noha 
a kisebb mértékű ilyen 
felkenési hibák hatása a 
nyomás kifejlesztése után 
alig észrevehető. — A vas-
tagabb minőségű papiron 
a felkenés valamivel köny-
nyebben eszközölhető, — 
mert sikfekvésében jobban 
megmarad; ellenben a 
vékonyabb fajta, vagy a 
nagy kiterjedésű papírlap 
a nedvesség következtében 

1. ábra. 
Felkenö-ecset. 

2. ábra. 
Oszlató-ecset. 



beálló tágulás folytán hullámossá válik; miért is ajánlatos, hogy 
különösen a nagyobb méretű (30x40 cm.-től felfelé) papirost súly-
nehezékkel feszítsük ki olyképen, hogy a súlyt zsinór és csíptető segélyé-
vel erősítsük a papir négy sarkához. Az igy alkalmazott négy nehezék 
a papirost kitágulása mellett is folytonosan sík fekvésben tartja. 

A másolópapír elkészítése a rendes nappali világitásnál; mind-
azonáltal árnyékos világításban pormentes zárt helyiségben végez-
hető, mert a még nedves papir a fény iránt nem érzékeny; ellenben 
a szárítást száraz sötét helyen vagy este mérsékelt szobai világítás 
mellett kell végeznünk. 

A papir sötét száraz helyen legfeljebb egy óra alatt teljesen 
megszárad, a mikor réteges felével egymásra helyezve könyv közé vagy 
üveglappal ellátott másoló keretbe szorítjuk. A kész papírok tartós-
sága, a használt chromfürdő összetételétől függ. (Lásd a VI. fejezetet.) 

b) P a p í r k é s z í t é s a b i c h r o m á t és g u m m i f e s t é k -
oldatok külön fe l rakásáva l . 

A használandó papirt rajszögek segélyével sik felületre ki-
feszitjük s a kenő-ecsetet a chromoldatban jól megmártva, a papir-
felületen egyenletesen elkenjük előbb szélességben, majd pedig 



hosszában alkalmazott ecsetvonásokkal. A chromoldatból elegendő 
mennyiség viendő a papirra, hogy az eléggé meg legyen telítve. 
A papirost bekenés után körülbelül 1", perczig vízszintes helyzet-
ben fekve hagyjuk, azután a netán fölösleges oldatot egy hasonló 
nagyságú itatóspapirral leitatjuk, vagy még a szikkadás előtt egy 
tiszta és száraz ecsettel eloszlatjuk, végül pedig a papirost sötét 
helyen megszárítjuk. A szárítás petróleum, gáz vagy egyéb rendes 
mérsékelt szobavilágitás mellett is eszközölhető. 

A chromoldat előzetes felkenésének azon előnye is van, hogy 
az belemélyedvén a papir szövetébe az enyvezés hatását fokozza; 
a papir felületét ellentálóbbá teszi, minek következtében a gummi-
festékenyag még az esetleg gyöngébben enyvezett papíroknál sem 
mélyed a papír szövetébe s igy a kép fehér részei tisztán 
fejlődnek ki. 

A chromozott és megszárított papir sötét helyen tartva meg-
lehetősen tartós, mihelyt azonban szine sötétülni kezd, többé nem 
használható. 

A gummifesték oldat felkenését — miután a chromozott és 
megszárított papir már a fény iránt érzékeny — ajánlatos petróleum 
gáz vagy más mérsékeltebb szobai világítás mellett végezni. 



A gummi-festék oldatot a következőleg készítjük elő: Veszünk 
a dörzscsészébe megfelelő mennyiséget a használandó festékből. 
A gummi oldatból kiöntünk külön üvegbe egy megfelelő mennyi-
séget és adunk hozzá ugyanannyi párolt vizet. Az egészet jól 
összerázzuk, hogy sűrűsége egyenletes legyen, aztán annyit öntünk 
belőle a dörzscsészében levő festékhez, amig a higitás következté-
ben a keverék azt a szinsürürüséget kapja meg, amelyet a készí-
tendő színnyomás igényel. 

Ezután a felkenő ecsetet jól megmártjuk a kellőképen elkevert 
gummi-festék oldatban és elegendő mennyiségben rávisszük a meg-
felelőleg kifeszített chromozott papir felületére. A f e l k e n é s t 
gyorsan eszközöl jük , hosszában majd szélességben alkal-
mazott ecsetvonásokkal. Ha a papirfelület egyenletesen és vékonyan 
fedve van, az oszlató ecsettel kezeljük tovább még a réteg szik-
kadását vesszük észre. A szárításnak száraz, sötét helyen kell 
történni. A kész papir használható állapotban kb. két napig tartható 
el, ha a preparáláshoz az I. vagy II. chromoldatot használtuk. 

Ha az igy előkészített másolópapír kissé keményebb kép-
eredményt szolgáltatna, azon esetben a gummioldat párolt vizzel 
valamivel erősebben hígítandó és megfordítva. 



XI. A megvilágítás. 

A megvilágítás, vagyis a másolás ideje a gummi másolási 
eljárásnál eltérő és függ 

a) a másolandó negatív átlátszóságától 
b) a világosság erejétől 
c) a használt festék szine és minőségétől 
d) a megvilágítandó réteg vastagságától 
e) a réteg chrom tartalmától 
f) a chromfürdő összetételétől 
g) a száraz vagy nedves levegőtől. 
A megvilágítási idő helyes megállapításához mind ezen tényezők 

számításba veendők. 
A másolás előrehaladása a chrom-festékrétegen a chromfürdő 

összetétele szerint az első színnyomásnál kisebb, vagy nagyobb 
mértékben látható, amely körülmény a megvilágítási idő helyes 
megállapításához szolgálhat alapul; ellenben a második és további 
színnyomásoknál már tisztára a helyes kiszámításra vagyunk utalva; 
miért is szükséges, hogy a másolás időtartamát m á s o l ó órával 



(Photometer) kisérjük és ennek segélyével határozzuk meg a kinn-
tartás idejét. 

A másoláshoz használandó másolőórát magunk is elkészít-
hetjük minden nagyobb fáradság nélkül a következőképen : 

Vékony és transzparens papirost szerezzünk be és ezt fel-
vagdaljuk 5 cm. széles egyenközü szeletekre, E papirszeletekből 
egy 17 cm. hosszúságút egyik keskeny végén fél cm. szélességben 
vékonyan ragasztóanyaggal kenünk be és egy eléggé erős matt 
13x18 cm. nagyságú üveglapnak a fényes felületére úgy ragasztjuk 
fel, hogy azon a végén, a hol a felragasztást eszközöltük, a papírlap 
széle az üveglap éle fölé kerüljön, mint azt a következő ábra mutatja: 

Az üveglap széle 

Papírlap 

Az üveglap széle 
3. ábra. 



A második és következő papírszeleteket fokozatosan 5—5 
milliméterrel rövidebbre vágjuk és ragasztjuk fel egymás fölé úgy, 
hogy a ragasztott élek egymást födjék; miáltal az ellentétes végén 
a szeleteknek egy lépcsőzetes fokozata keletkezik, melyet meg-
számozunk úgy. a mint ezt az alábbi ábra mutatja: 

4. ábra. 
Az egészet ezek után egy 13x18 cm. nagyságú másolórámába 

helyezzük és középen a számsorra egy szelet czelloidinpapirt 
helyezve, kitesszük azon másolóráma mellé, melybe a fényérzékeny 
gummipapirost helyeztük a negativvel. A czelloidinpapir a világosság 
behatása következtében fokozatosan színesedik meg a papírlapok 
takaróképessége arányában és minden fokozaton mutatja a papir-
réteg hányszorosságának a számát. 



Másolóórákat készen is kaphatunk, amelyek természetesen 
csin és térfogat dolgában tetszősebbek annál, mint amit magunk 
készítünk, a czélnak azonban jobban nem felelnek meg. 

A helyes másolási idő megállapítása a tökéletes eredmény 
szempontjából a gumminyomásnál amig egyrészt rendkívül fontos* 
másrészt ez bizonyos gyakorlatot igényel; amit a kezdő, gondos 
körültekintéssel végzett munkával szerezhet meg. Tudnunk kell 
elsősorban is, hogy a chrom-gummi-festék-réteg egyenlő fokú fény-
érzékenység mellett is mindig több megvilágítást igényel, mint pl. 
a pigmentnyomat, mert amig a pigment eljárásnál a fénybehatásnak 
a képet csak a pigmentréteg felületén kell oldhatlanná tenni, addig 
a gumminyomásnál feltétlenül szükséges, hogy a fénybehatás a 
festékes réteget egész a papir felületig rögzítse, illetőleg oldhatlanná 
tegye, mert ellenkező esetben az a kép, amely a réteg anyagában 
képződött, de nincs a papir felületéhez kötve a vízzel való fej-
lesztés műtéténél leolvad és lecsúszik a papírról. Alapelvül szolgáljon 
tehát a másolásnál, hogy a megvilágítás mindig inkább több, mint 
kevesebb legyen, mert a kissé túlmásolt kép még a fejlesztés mű-
tétével helyre hozható; ellenben a keveset megvilágított kép nem 
menthető meg. 



A III. számú chromoldattal készített másolópapírnak azon 
sajátsága van, hogy amíg egyrészt sötét száraz helyen használható 
állapotban ca. 4 hétig eltartható, másrészt az alapnyomásnál, amikor 
a gummi-festékréteg színárnyalata világos, a másolás következtében 
a papíron eléggó jól látható színképet eredményez. 

A sav hozzátétel által keletkezett erősebb színű chromkép 
fokozatos kifejlődése arányban állván a megvilágítás előrehaladásával, 
ezen körülmény biztos támpontot szolgáltat az első színnyomás 
helyes megvilágításához. Amikor a másolópapír fényérzékeny 
rétegén a kép annyira lemásolódott, hogy a legvilágosabb 
részeken is a színeződés konstatálható; a m á s o l á s 
befejezendő. 

Ha az alapszin-nyomás megvilágítási idejét másolóórával 
kísérjük, a nyert eredmény alapján a túloldali táblázat segélyével 
meghatározhatjuk a többi színnyomások megvilágítási fokát. 

Ha a használt másoló-óránk az alapszínnyomás eredményeképen 
a táblázatban feltüntetett számoktól kisebb vagy nagyobb mértékben 
•eltérő eredményt tüntet fel, ami annál is inkább valószínű, mert a 
különböző másoló-órák nem dolgoznak egyenlően, a táblázatban 
fogjalt adatok alapján számítás utján keressük mega helyes arányt. 



A negatív 
m i n ö s é g e 

Ha az alapszín 
nyomás volt 

derült időben 
árnyékban 

A középszin Az erősszin 
A negatív 
m i n ö s é g e 

Ha az alapszín 
nyomás volt 

derült időben 
árnyékban nyomáshoz szükségeltetik 

Lágy és gyengén fedett 17° 16° 15° 

Normális, közepes ellen-
tétekkel 21° 18" 16° 

Normális, tiszta, átlátszó 
részekkel, de nagyobb 
ellentétekkel 

25° 20° 13° 

Fátyolos, vagy papir 
negativ normális 30° 25° 22° 

X 



Ha a másolást közvetlen napfénynél akarjuk végezni, ezen 
esetben, — mert a chrom- és az ezüstsó a közvetlen fényben el-
térő fényérzékenységet mutat — a másoló-órába celloidinpapir-szalag 
helyett a használt chromfürdővel preparált papírszalagot tegyünk, 
amelyen a skála bár halaványabban. de azért egész határozottan 
látható leend. A chromozott papir használata a másoló-órába külön-
ben általában is ajánlatosabb, mert mindenkor megbízhatóbb ered-
ményt szolgáltat, mint a celloidinpapir. 

A másolás közvetlen napfényben aránylagosan is rövidebb 
időt igényel, mint például az árnyékban, avagy párás, nedves 
időben; amely körülmény részben abban találja magyarázatát, hogy 
a nap melege a chromrétegre száritólag is hat s minél szárazabb 
a papir rétege, annál nagyobb annak a fény iránti érzékeny-
sége is. 

A másolás tartamát fokokban kifejezve, a megvilágítási idő 
aránya egy és ugyanazon negativnél a következő: 

Ha derült időben árnyékban a másolás igényelt 17 fokot, 
akkor közvetlen napfényben másolunk 15 fokot; ellenben párás, 
nedves időben 19 fokot. 

A közvetlen napfényben való másolásnál, különösen ha 



gorombább szemcsézetü papíron dolgozunk, gondosan ügyeljünk 
arra, hogy a másoló-keretet olyképen tegyük ki a fényre, hogy a 
napsugarak a képet derékszö alatt érintsék, avagy a keretet a 
másolás időtartama alatt gyakorta forgassuk, mert ellenkező esetben 
a papir szemcsézetét a fénysugár oldalról érvén, a gödröcskékbe 
árnyék esik s az árnyékban maradt részecskék a fejlesztésnél 
hamarébb kiolvadván, a képnek természetellenes durva szemcsé-
zete lesz. 

A III. számú chromoldattal előállított gummimásolópapir 
fényérzékenysége jelentékenyen kisebb lévén mint a tiszta chrom-
oldatokkal (I. és II. előírás) előállított papíroké előfordulhat 
az az eset, hogy a használt másoló-óra fokozata kevésnek bi-
zonyul a celloidinpapir használata mellett, czélszerü ilyen eset-
ben az ugyanazon chromoldattal készített chrom-papirszalagnak 
a használata. 

A III. számú chromoldattal készített papirt használva, az 
alapszínnyomás derült időben, árnyékban lágy és nem túlfedett 
negativnél kb. 3—4 órát vesz igénybe. 

Akik a gummimásolópapir preparálásához a 10°/o-°s kálium-
bichromát-oldatát (II. sz.) használják előszeretettel, azoknak hassznos 



szolgálatot teend a következő oldalon található megvilágítási táblázat, 
amelyet H. Cl. Kosel* állított egybe. 

A táblázat a Vogel-féle Photometer-re és Vindobona matt 
celloidinpapir használatára van kiszámítva, azon különbözetek 
figyelembe vételével, amelyek ugyanazon világítás mellett a celloidin-
és a gummimásolópapir között előállanak. Az előirt fokozatnak, 
hogy a gummimásolópapiron helyes eredményt érjünk el, a celloidin-
papiron jól láthatónak kell lenni. 

Az N. P. G. vagy a Vogel féle Piiotometer 25-ig terjedő 
fokozattal bir. ha ennél magasabb fokig kell másolnunk, mondjuk 
pl. a táblázatban 28" van előirva, azon esetben a celloidinpapir-
szalagon addig másolunk, amig pl. a 21" lesz olyan erősen színe-
ződve, mint egy 25"-ig másolt papíron a 24". 

A másolás tartamát hozzávetőlegesen időben kifejezve a szerző 
pl. jó juniusi napon normális negativvel középszinnyomást (16" Vogel) 
5—6 perez alatt napfényben, árnyékban (18° Vogel) 30—40 perez 
alatt, nedves levegőn pedig (20' Vogel) kb. 2 óráig végez. 

* H. Cl. Kosel: Die Technik des Kombinations Gummidruckes und des 
Dreifarben-Gummidruckes. Kiadja R. Lechner (W. Müller) Wien, I., Graben 31. 
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A fentebbi táblázatból megállapíthatjuk még azt is, hogy a 
papírhoz használt különböző festék-színek a megvilágítás idő-
tartamát miképen befolyásolják. 

XII. A többszörös másolás. 
A gumminyomás utján teljes szinfokozattal bíró képeket a 

többszörös másolás utján állithatunk elő. 
Hogy hányszor kell másolnunk, hogy tökéletes szinfokozatot 

érhessünk el, ez függ: 
a) a negatív jellegétől; 
b) a fényérzékeny festékréteg azon tulajdonságától, hogy az 

nagyobb vagy kisebb mértékben kiterjedt színskálával adja vissza 
a másolás eredményét; 

c) hogy a készítendő képpel milyen hatást akarunk elérni. 
Vékony negativekről egyes esetekben lehet egy alap- és 

középszin-nyomással már tökéletes képet előállítani, különösen 
akkor, ha a kép tárgyánál fogva nem igényel nagy szinellentéteket. 

A fényérzékeny festékréteg kiterjedtebb színskálát nyer: 
a) ha a használt festék szinkiadós; 



b) ha a másolópapír sima és finom szemcsézettel bir; 
c) a chrom, gummi és festék megfelelő arányban való alkal-

mazásával. 
A festékek közül jó szinkiadósak a lámpafekete, Van Dyk 

barna, indigó, szépia, indiai vörös, aczélkék, Terra di Sienna; 
kevésbbé szinkiadósak a sárgák, krapplack, poroszkék stb. 

A másolópapir simasága és finom szemcsézete tökéletesebb és 
kiterjedtebb színskálát eredményez, mert a festéklerakodás egyenlete-
sebb, míg ellenben a goromba szemcsézetü papíron a kép textúrája sza-
kadozottabb pontozatokból áll, amely körülmény ugyan a képhatást a 
legtöbbször előnyösen emeli; összhatásban a nagyotbméretü képeknél. 

A chrom, gummi és festék helyes arányokban való keverésé-
vel a színskála kiterjedtségét előnyösen befolyásolhatjuk. Erre vo-
natkozólag tudnunk kell, hogy: 

a) nagyobb chromoldat-mennyiség a színskála kiterjedését 
előmozdítja; ellenben 

b) több a gummioldatból nagyobb ellentéteket eredményez 
rövidebb színátmenetekkel; 

c) sok festék, nehezen fejleszthető, színátmenetekben szűkölködő 
darabos nehéz képet ád ; 



d) kevés festék a normális chrom-gummi-oldatban kiterjedt 
szép színátmeneteket ád; de a kép a legtöbb esetben több mint 
háromszori másolást igényel. 

Ködös képek, esti képhatások, szóval olyan képtárgyak, 
amelyekben kisebb a szinek ellentéte, bizonyos esetekben egy 
alapszín- és egy erősebb középszin-nyomással elég jól visszaadhatok. 

Egy tökéletes gummikép normális körülmények között rend-
szerint egy alapszín-, egy középszin- és egy erősszin-nyomást, 
tehát háromszori másolást igényel, hogy minden részletében és 
teljes szinfokozatban jól visszaadható legyen ; gyakori eset azonban 
az is, hogy a háromszori másolással elkészített kép még után-
másolást igényel, pl. alapszin-nyomás világosnak mutatkozik, vagy 
az erősszin-nyomás nem eléggé sötét stb. ilyen esetekben termé-
szetesen négyszer, ötször is kell másolnunk, amig az eredmény 
tökéletes leend. 

A több színekben való másolás, amelyről e munkám kereté-
ben későbben fogok szólani, 10— 15-szöri, sőt még többszöri 
másolást is igényel. 

A többszöri másolás követelménye, hogy a másolópapír minden 
ujabb másolás alkalmával a negativképen egy és ugyanazon helyen 



feküdjön, mert ellenkező esetben kettős, illetőleg többszörös kör-
vonalakat kapunk s a kép hasznavehetetlenné lesz. 

A másolópapír egy és ugyanazon helyre való feltevésének 
több módja van, amelyet az alábbiakban ismertetek. 

Az alkalmazandó negativ derékszögben érintkező két szélére 
körülbelül egy czentiméter széles papirstráfot ragasztunk, lehetőleg 
vastagabb fajta papírból s hogy könnyebben megragadjon, az üveg-
ről a zselatinréteget e helyen lekotorjuk. A másolópapír két szélét 
pontosan derékszögbe vágjuk ugy, hogy a papírszeletek által 
képezett derékszögbe pontosan beleilleszthető legyen; mindezen 
felül még a másolópapírt czeruzavonással akként is megjelöljük 
mindkét vágott szélén, hogy a czeruzavonás a felragasztva levő 
papírszalagra is átmenjen. Ennek az a czélja, hogy az ismételt 
másolásnál, amennyiben az újólag bekent papir nem volna még 
elég száraz ugy a beillesztett papíron a czeruzavonalak nem fognak 
találkozni s igy egy rosszul alkalmazott másolással a képet nem 
rontjuk el. 

A második s tapasztalatom szerint a legjobb és legbiztosabb 
módja a papir pontos feltevésének a következő: 

A negatívnál valamivel vékonyabb papirlemezből 2—2' 2 cm. 



egyenes stráfot vágunk le, amely valamivel rövidebb legyen, mint 
a másolandó negatív hosszabbik oldala. A negatív hosszabbik 
szélén a zselatinréteget kb. 5 mm. szélességben egyenletesen le-
kotorjuk és egy keskeny, de erősebb fajta papírszalaggal a hosszú-
kás papirlemez-darabot szorosan a negativhez erősiijük olyképen, 
hogy a papírszalagot egyik oldalán alkalmas ragasztóanyaggal 
(legjobb e czélra a „Szindetikon" halenyv-ragasztó) kenjük be s 
ezt az egymás mellé helyezett karton és negativre akként helyezzük 
rá. hogy az szélességének fele részében a negatív lekotort részére, 
másik fele részében pedig a papirlemezre essék. Az egészet másoló-
rámában lenyomtatjuk és megszárítjuk. 

Száradás után a negatív üveg felöli oldaláról a papir-
lemez két végébe egy-egy kisebb fajta rajzszöget szurunk. (Lásd 
az 5. ábrát.) 

A másolópapírt az első másolás alkalmával ugy teszünk f̂el 
a negativre, hogy annak széle a rajzszögek két kiálló hegye által 
átszurassék, aztán pedig a negativre a rajzszögek kiálló részének 
a magassága arányában annyi itatós vagy ujságpapirlapot helyezünk, 
hogy a másolórámát lezárva a rajzszögek a másolóráma fedelébe 
ne szuródjanak be, nehogy ellenkező esetben a másolóráma 



Negatív 

Ragasztópapir 
Papirlemez 

A negatív lekotort része 

5. ábra. 

A rajzszög A rajzszög 
fedelének felnyitásával a papirlemez a negatívról felszakitódjék. 
A további másolásnál a másolópapír újra vaió pontos feltevése 
könnyen és biztosan végezhető olyképen, hogy a rajzszögek által 
okozott átlukasztás mindenkor pontosan a rajzszögekre illesztetik. 
Nagyobbméretü negativeknél ez az előkészítés a negatív mindkét 
ellentétes szélén alkalmazható. 

Ujabban a wieni R. Lechner czég készit Kosel terve szerint 
a többszörös gummimásoláshoz olyan másolókereteket, amelyeknél 
a másolópapír pontos feltevését egy olyan készülék teszi lehetővé, 



amely mindenkor a rámába helyezett negativhez lesz pontosan 
szorítva. — Ezek a másolórámák 13x18 cm. nagyságtól egész 
50x60 cm. nagyságig készíttetnek és áraik a 22 és 60 korona kőzett 
váltakoznak. 

XIII. A kifejlesztés. 
A gummi-másolópapiron a fénybehatás által létesült kép 

kifejlesztése aképen történik, hogy a megvilágitatlanul maradt és 
illetőleg a kellőképen meg nem világított részleteket a képből vizzel 
való kezeléssel kioldjuk. 

A kifejlesztésnek minden egyes színnyomásnál a megfelelő 
arányban kell történnie, vagyis pl. az alapszínnyomásnál a másolat 
csak addig fejlesztendő, mig a kép legvilágosabb pontjai, az úgy-
nevezett fénypon tok láthatókká lesznek; a középszin-nyomás 
már tovább menő fejlesztést igényel, hogy az alapszin-nyomást 
csak olyan mértékben takarja, hogy a fénypontokon kívül a világos 
szinrészletek is érvényesülhessenek és ezeknek mintegy folytatását 
képezze az az erőteljesebb színátmenet, amelyet a középszin-nyomás 
kifejlesztésével nyerünk. Az erősszin-nyomás a középszin-nyomásból 



képez átmenetet a legsötétebb árnyalatokba, tehát szabadon hagyja 
az alap- és középszin-nyomás fokozatos színátmenetét és ezeket a 
legsötétebb szinhatásokkal kiegészíti. 

A kifejlesztés lehet egyenletes, amidőn a képet minden 
módosítás nélkül úgy adjuk vissza, amint az a negativ jellegének 
megfelel; tehát a másolt kép, fejlesztés utján eszközölhető módosí-
tásokat nem igényel; vagy lehet egyenetlen behatásu, amidőn a 
kép egyes részleteit kiemeljük, más részeit eltompítjuk. 

A gummikép színskáláját az egymás fölé helyezett szinrétegek 
alkotják. Hogy helyes színskálát nyerjünk a képben, szükséges, 
hogy a festékréteg által alkotott kép olyan módon és olyan mérv-
ben legyen kifejlesztve, hogy átmenetekben egymást kiegészítő 
szinhatást érjünk el. 

A 6. ábrán O. képezi a. negativet; I. egy pozitivmásolat és 
II. egy háromszoros másolással készített gummimásolat átmetszet-
ben, amelyen I. közvetlen a papirfelületén fekvő alapszín-, II. az 
ezen fekvő középszin- és III. a felül fekvő erősszin-réteget tünteti 
fel. A színátmeneteket a függőleges jelzések mutatják; — a) a leg-
világosabb fénypont, tehát a papirfelület, b) az alapszín, c) a közép-
szin és d) az erősszin fokozatos emelkedését mutatja. 



A röviden másolt képrétegek nem adnak összhangzó tökéletes 
színskálát, mert hiányzik az egyes nyomatokban az átmenet, mint 
ezt a 7. ábra tünteti fel; a túlhosszan másolt képen ellenben 
takarják egymást a szinek, minélfogva a kép sürü és nehéz (8. ábra); 
ellenben a helyesen megvilágított képrétegek egymást kiegészítő 
színátmenetet adnak, mint ezt a 9. ábra mutatja. 

A fejlesztés a gumminyomásnak a legsarkálatosabb pontja, 
mert a helyes és öntudatos fejlesztéssel hozhatunk a képbe hatá-
sokat, egyéni izlést, felfogást, hangulatot stb. A modern művészet 
követelménye, hogy valamely képen a néző teljes figyelmét a kép 
főtárgya kösse le s a kép alárendeltebb jelentőségű részei ne 

6. ábra. 



lépjenek az előtérbe. A fénykép hűséges részletességgel adja vissza 
a levett tárgy minden részét, hogy tehát a fénykép a művészet 
követelményeinek megfelelő alkotássá legyen alakitható, az egyéni 
beavatkozásnak kell, hogy lényeges szerepe jusson, amelyre a 
gumminyomás a kép kifejlesztésénél tág teret enged. — A kifejlesztés 

felével felfelé egy vizzel telitett, lehetőleg mély tálczába helyezzük, 
majd pedig, mihelyt a papir megpuhult a vizben, kiemeljük és 

legyen fordítva. A 
másolatnak ezen állapotban a viz felszínén kell állania és ügyelnünk 
kell arra, hogy léghólyagok a viz szine és a papirfelület között 

7. ábra. 

technikai keresz-
tülvitele abból áll, 
hogy elsőben a 
másolatot képes 

8. ábra. 

megfordítjuk úgy, 
hogy képes fele 
a tál feneke felé 

9. ábra. 

ne támadjanak.— 
A másolatnak ily-
képen való be-



áztatása arra való, hogy a képréteg kellőképen átpuhittassék és 
alkalmassá tétessék arra, hogy vizsugárral kezelve, a kép kifejleszt-
hető legyen. 

A túlmegvilágitott másolat hosszabb ideig áztatandó, sőt az 
áztatáshoz langyos vizet is alkalmazhatunk; mig ellenben a rendesen 
megvilágított képnek az áztatására 3—5 perez is elegendő. Ha nagy 
ellentétekkel bíró negativ után másoltunk és a megvilágítás normális 
volt, a képet csak '/s—1 perczig áztatjuk és azonnal vizsugárral 
kezelhetjük. A keveset másolt kép a vízfürdőben való '/»—1 pereznyi 
áztatás után már a fénypontokon fejlődni kezd; vizsugárral kezelve 
pedig a kép leoldódik a papírról s csak a legsötétebb helyeken 
marad meg valami színeződés. 

Áztatás után a kifejlesztendő másolatot kiemeljük a vizből 
és egy nagyobb méretű, fényképezéshez használt táleza közepére 
tesszük, amelyet a műtétre alkalmas helyen ferde helyzetben 
állítunk fel. 

A vizsugárral való kezeléshez, ha rendelkezünk vízvezetékkel, 
egy megfelelő hosszú gummicső és egy ezzel kapcsolatba hozott 
vizrózsa (öntöző rózsa) szükségeltetik. A vizrózsa kb. 5—8 cm. 
-átméretii lehet s szükséges kelléke, hogy minél apróbb likakka 



legyen ellátva. Ugy a vizrózsa, mint a hozzá való gummicső a 
szaküzletekben beszerezhető. 

Ha a vizrózsával összekapcsolt gummicsövet összekapcsoltuk 
a vízvezetékkel, a szükség szerinti mérvben megeresztjük a vizet 
s a vizrózsán keresztül kiömlő vizsugárral a ferde helyzetbe állított 
másolatot egyenletesen öntözzük. Az öntözőnek kezdetben ca. 
40—50 cm. távolságban kell lenni a képtől, vagy legalább is 
annyira, hogy a kiömlő vizsugárnak a képpel egyenlő átmérete 
legyen. A másolatot ezen helyzetben addig kezeljük egyenletesen, 
amig a kép némileg láthatóvá válik s csak ezután hozzuk a viz-
rózsát fokozatosan közelebb a képhez és gyengitjük a viznyomást; 
miközben azon helyeket vesszük erősebb kezelés alá, amelyeket 
világosabb színárnyalatokban akarunk tartani. 

A fejlesztés, miként a fentiekből is kitűnik, olyképen végzendő, 
hogy a fejlesztendő képre először erősebb nyomású vizsugarat 
engedünk, mikor pedig a képen már a fejlődés nyomai mutatkoz-
nak, a viznyomást fokozatosan gyöngítjük, ugy, hogy a vízzel való 
kezelés következtében átpuhult képrétegen a finomabb részletek is 
megtarthatókká legyenek. 

A képrészek egyes helyeken való erősebb legyöngitésére az 



erősebb nyomású egységes vékony vízsugár használandó, amelyet 
aképen hozunk létre, ha eltávolítjuk a vizrózsát a gummicsőről 
s mutató és hüvelyk ujjunkkal a gummicső nyílását szűkebbre 
fogjuk, miközben a vízvezeték csapját kellőképen megeresztjük. 

Az egyes képrészek eltüntetésére jó eszköz a puha ecset, 
vagy puha gyapot, melyekkel azonban igen elővigyázatosan kell 
bánni, mert a nedves képréteg az érintésre erősen reagál. 

Ha a kifejlesztendő gummimásolat túlmegvilágitva lett s a 
vizsugárral való kezelés kellő eredményt nem mutat, az esetben 
a képet újból való áztatásnak vetjük alá és ebben huzamosabban 
kezeljük. Ha a langyos vizben való áztatás sem vezetne kellő 
eredményre, azon esetben kevés ammoniákot adunk a vizhez. 
Nagyobb mennyiségű ammóniák a chromsuperoxydot és ezzel 
magát a képet is feloldja, miért is használata elővigyázatosságot 
igényel. A képréteg megpuhitásához alkalmas anyag még a hamu-
zsir V4 százalékos oldata, amelynek hatása épen olyan energikus, 
sőt még erősebb, mint az ammoniákké. Gyöngébben ható oldó-
anyagok a vízfürdőhöz adott sósav vagy jégeczet. Az alkalikus 
vízfürdők, mint az ammóniák és hamuzsir, gyakran a kép színének 
elváltozását idézik elő. Ezen a bajon olyképen segítünk, hogy a 



másolatot akár azonnal, akár száradás után jégeczettel savi hatásúvá 
tett vízfürdőbe áztatjuk, ahol eredeti szinét újból visszakapja. 

A 'gummiképeknek a fentebbiekben leirt módon való ki-
fejlesztése bizonyos gyakorlatot igényel s a kezdő eleinte ritkán ér 
el kielégítő eredményt. Az alábbiakban ismertetjük a képkifejlesz-
tésnek egy könnyebb módját, amely abból áll, hogy a képet 
huzamosabban való vizbenállással hagyjuk önmagától kifejlődni. 
Hátránya ezen eljárásnak, hogy jóval hosszabb időt vesz igénybe 
és az egyéni beavatkozásnak oly tág teret mint a másik mód, 
nem enged; ennek ellenében azonban finomabb részleteket ered-
ményez, minélfogva különösen a kisebb képméretekhez alkalmazható 
előnyösen. Az eljárás röviden a következő: 

A másolatot képes felével lefelé fordítva, egy lehetőleg mély 
tálczába helyezzük, a melybe előbb elegendő mennyiségű rendes 
kútvizet öntöttünk. A képet 5 perez múlva ezen első vízből óva-
tosan kiemeljük és tiszta vizet öntünk újból a tálba, majd pedig 
2—3 perez múlva ezt is frissel cseréljük ki, melyben azután a 
másolatot zavartalanul fejlődni hagyjuk. A fölösleges bichromátot 
a két első vízzel kioldottuk a képből s a fejlődés igy már tisztább 
vizben mehet végbe. Körülbelül 10 perez múlva a kép legvilágosabb 



részeiről kezd a festék kioldódni, ha túlmásolás nem forog fenn 
s körülbelül két óra alatt az egész kép ki lesz fejlődve. A képet, kivált 
ha elég gyorsan kezd fejlődni, minél kevesebbszer bolygassuk meg, 
mert a többszöri kiemelgetéssel a kép minősége szenved. Ha a fejlődés 
lassan haladna előre, a fejlesztővizhez kevés ammoniákot adunk. 

Vannak számosan, akik a két kifejlesztési módot kombinálva 
használják olyképen, hogy az alapszin-nyomást egészben álló 
fejlesztéssel végzik, mig a középszin- és erősszin-nyomás kifejlesz-
téséhez a vizsugárral való fejlesztést veszik igénybe. 

A fejlesztésnél az erősebb mechanikai behatások, mint amilyenek 
a másolatnak goromba szemcsézetü itatóspapirral való leitatása, 
a kefével való elmosódtatás kerülendők, mert ezekkel kifogástalan 
szép munkát nem lehet végezni s a képen inkább csak rontunk, 
mint javítunk velők. Épen úgy mellőzendő az áztatásnál a forró-
viznek az alkalmazása is, mert amikor a forróviz oldja a kép-
réteget, megtámadja egyszersmint a papir enyvezését is, úgy, hogy 
a kép a további újból való másolásra alkalmatlanná válik. 

A vizsugárral való fejlesztéshez jól használható a gummi-
fujtatóval működő nagyobb fajta „Fixatör" is, különösen a kép-
részletek helyi fejlesztéséhez. Különös előnye az ilyen készüléknek, 



hogy segélyével a fejlesztéshez épen ugy alkalmazhatunk langyos, 
mint ammoniákos vagy más oldó szerrel kevert fejlesztő vizet. 

Aki nem rendelkezik vízvezetékkel, az legczélszerübben teszi, 
ha egy n gyobb víztartályt alkalmaz olyan magasságban, hogy 
abból a vizet a tartályban levő vízmennyiség nyomásával kapja. 
A tartály alsó részén egy vízcsappal szerelendő fel és ehhez 
kapcsolandó a vizrózsával összekötött gummicső. 

Ha a kifejlesztés befejezést nyert, a képet egyik szögleténél 
íogva függélyes irányban felakasztjuk, vagy pedig valamely lejtős 
felületre helyezzük, ahová előbb itatóspapirlapokat tettünk és ebben 
a helyzetben pormentes helyen megszárítjuk. — A megszáradt kép-
réteg ellentállóvá válik és vizzel való behatással többé nem 
oldódik, sőt a vegyi hatásoknak is meglehetősen ellentáll. 

XIV. Deritő-fürdő. 
A készre másolt és megszárított gummiképet, ha szorosabb 

megfigyelésünk alá vesszük, tapasztalni fogjuk, hogy annak nincs 
meg az a tiszta szine, amely megfelelne a felhasznált festék színének 
hanem különösen a mélyebb árnyékok tisztátalan barnás színezettel 



birnak, sőt a kép alapszíne is még kívánni valót hagy hátra. Ez 
a körülmény abban leli magyarázatát, hogy a másolás alkalmával 
a papirrétegen a színképen kívül még chromoxydáczió következté-
ben egy vegyi képződésíi színes kép is keletkezik, amely különösen 
az első színnyomásnál elég jól kivehető. 

Ez a festékrétegekbe többszörösen bemásolt chromkép a 
képből eltávolítandó, mert nem csak a kép tiszta szinét befolyásolja 
hátrányosan, de idővel a kép sötétedését is eredményezné. 

Derítő-fürdőt a következő előírások szerint állithatunk elő: 
1. Víz . . . 450 ccm. 

Vasgálicz . 67 gr. 
Timsó 35 gr. 
Czitromsav 20 gr. 
Jégeczet . 10 ccm. 

II. Víz . . . 1 liter 
Timsó . . 20 gr. 
Sósav . . 10 ccm. 

A deritő-fürdő készítéséhez még számos előírás található. 
Némelyek a kénsavval kevert kénsavas nátrium-oldatot, mások a 
timsó és jégeczet keveréket alkalmazzák. Gyakorlatomban legmeg-



felelőbbnek a fentebb közölt két előírást találtam, amelyek közül 
az I. gyorsan dolgozik, ugy hogy a chrom eltávolítás ca. 5 perczet 
vesz igénybe, mig a II. lassabban hat, ugy hogy a képet kb. 
20—40 perczig kell benne kezelni. 

A képek képes felükkel felfelé teendők e fürdőbe s ügyelnünk 
kell arra, hogy a másolat a folyadékkal állandóan borítva legyen, 
minélfogva legajánlatosabb az, ha az edényt egyenletes mozgás-
ban tartjuk. — A képet addig kezeljük a derítő-fürdőben, amíg 
annak szine teljesen megtisztul és átnézésben is egyenletes tiszta 
színezetet mutat. 

A másolatot ezek után többször váltott tiszta vizben egy órán 
át áztatjuk, aztán pedig száradás végett felakasztjuk. 

XV. A kép kikészítése. 
A gummikép aránylag kevés retusirozást igényel, mert a 

többszörös másolást csak akkor fejezhetjük be, ha már a kép akár 
a szinek átmenete, akár az elég erőteljes hatás tekintetében nem 
hagy kívánni valót hátra. A retusirozás itt tulajdonképen csak arra 
szorítkozik, hogy a képen előforduló világosabb pontokat vagy 



helyeket vonjuk be a megfelelő szinti festékkel, hogy ez által a kép 
hatása nyugodtabbá és egyenletessé váljék. 

A gummikép száradás után szinhatásában vészit azon élénk-
ségéből, amelyet nedves állapotban felmutat, ami abban leli ma-
gyarázatát, hogy a szinek a beszáradás következtében tompább 
hatásuakká lesznek. A szinek ezen eltompulása sok esetben nem 
válik hátrányára a képnek; máskor ismét kívánatosnak mutatkozik, 
hogy a kép színe élénkebbé télessék. 

A szinek megélénkitésére a legegyszerűbb, de nem a leg-
ajánlhatóbb mód a kész képnek hígított (25u 0-os) gummioldattal 
való egyenletes bekenése. Noha ezt a módját a szinek megélénki-
tésének a fényképezők előszeretettel használják, én részemről nem 
tartom praktikus dolognak többféle szempontból. A képre kent 
gummiréteg nem lévén szilárdan rögzítve, nedves levegő vagy 
falnedvesség következtében megpuhul, minek következtében a kép 
felülete hullámossá és ragadóssá válik. Az ilyen szerves felületen 
aztán a penész és egyéb baktérium-képződés áll elő, aminek ter-
mészetesen a kép tönkremenése a következménye. 

A szinek megélénkitésének egy jobb és általam is használt 
módja a képnek lakkréteggel való bevonása. 



Különböző fajta lakkokat használva, a képek megélénkitését 
kisebb vagy nagyobb mértékben eszközölhetjük. 

A „Zaponlakk"-kal való bekenés a képnek száradás után 
újból matt felületet kölcsönöz, emellett a színeket eléggé élénkíti. 
Előnye még, hogy a bekenést vele igen egyenletesen lehet végezni. 

Az aquarellek és olajfestményekhez használt lakkok a gummi-
képek bevonására szintén jól használhatók ; a színeket megélénkítik, 
a képfelületet pedig nem teszik túlfényessé. 

A képek bekeretezése és illetőleg felragasztása és bekeretezése 
olyan dolog, ami jó izlést igényel, mert a nem megfelelő keretezés 
a legjobb gummikép hatását elrontja, viszont a jól megválasztott és 
ízléses keretezés a kép hatását nagyban emeli. A keretezésnél irányelvül 
szolgáljon az, hogy azt olyképen végezzük, hogy maga a karton vagy 
a keret ne legyen rikitó vagy feltűnő, hanem engedje érvényesülni a 
képet és diskrét színezetével és kivitelével a kép hatását elősegítse. 

Ne vegyünk tehát sem túl díszes, sem aranyozott vagy más-
képen tarka kereteket, hanem válasszunk ne túl széles, sima, ter-
mészetes vagy egyszínű szolid mintákat, amelyek hozzáillenek a 
keretezendő kép színéhez és színi erőteljességéhez. 

A kisebb méretű cartabb színhatású képeket előbb kartonra, 



illetőleg a megfelelő szinü alátét-papirra ragasszuk fel és elég 
széles kartonkeretet hagyva rámázzuk be. Az alátét-papirokból meg-
lehetősen nagy színválasztékkal rendelkezünk, amelyből keressük 
ki azt a szint, amelyen képünk a legjobban érvényesül. 

Erőteljes színhatású, festményszerü nagyobb képeket karton-
szél nélkül közvetlen rámázzunk be, mert ezek igy jobb hatásúak; 
a ráma helyes megválasztására azonban itt még fokozottabb mérték-
ben kell ügyelnünk, mert annak esetleges rossz hatását a jól meg 
választott kartonszin nem enyhítheti. 

Egy gummiképet mindenkor bekeretezve, teljesen elkészítve 
bíráljunk meg, amikor annak a hatása teljesen érvényesülhet. 

XVI. Tájkép-compositio. 
A művészi fényképnek bizonyos hangulatot kell kifejezni. 
A fotográfiái felvétel utján nyert tájkép, habár az a kellő izlés 

és helyes felfogással készült is, a legtöbb esetben még hatástalan 
és élettelen dolog, amely a nézőt hidegen hagyja; hiányzik belőle 
a levegő, a felhőzet a plasztikus hatás. 

A megfelelő felhőzetnek a képpel való egyesítése már rend-



szerint a képet hatásossá teszi; de szükséges kellék ezenkívül még 
az előtér kiemelése, a középtérnek a kellő mértékben való vissza-
tartása és a háttérnek a kellő mérvben való elmosódott hatásával 
a képbe távolsági plasztikát és ezzel levegőt és hangulatot hozni. 

Hogy az eredeti felvétellel hatásos felhőzetet kaphassunk a 
képre, ahhoz, feltéve hogy a képen a természetben meg van az 
alkalmas és kellőleg hatásos felhőzet, a következő két feltétel 
szükséges: Kiegyenlítése az égboltozat túlerős világossági hatásának 
és a szinek erőteljességének helyes visszaadása a fényérzékeny 
lemezen. 

Nézzük most, hogy mire kell különösen ügyelnünk akkor, ha 
a felhőzetet és tájképet ugyanazon lemezre akarjuk felvenni. Elő-
fordul olykor-olykor, hogy a felvétel pillanatában az égboltozat 
jellege teljesen megfelel kívánalmainknak. A tájkép maga is olyan, 
hogy annak ezponálásához épen oly rövid idő szükséges, mint az 
ég exponálásához. Ezen különleges eset többnyire akkor fordul 
elő, ha az előtérben viz van s ha egyidejűleg az égbolton erősebb 
színezetű felhőzet vagy naplenyugta van. Ilyenkor kielégítő ered-
ményt érhetünk el egy felvétellel. Az ilyen körülmények azonban 
kivételt képeznek. 



A felhőzetek kielégítő visszaadásához szinérzékeny lemezre 
és sárga szinszürőre van szükség. 

Ha a lemez hátoldala fényudvarvédővel van ellátva, vagy lia 
fényudvarmentes lemezeket használunk és az előhívás nem túlságos 
vastag, ugy nem nehéz olyan negativet készíteni, amelyről a felhőket 
szépen lehet másolni; kivéve természetesen azon esetet, ha a táj-
kép előterének mély árnyékai vannak és igy a kép hosszabb 
expozicziót igényel, amely esetben olyan eszközt kell készülékünk-
nél alkalmazni, mely lehetővé teszi, hogy az égnek az expoziczióját 
redukálhassuk s illetőleg az előtér expoziczióját meghosszabbithassuk. 

Egyszerű eszköz e czélra, ha egy fekete kartont veszünk 
s azt az objektív elé tesszük olyképen, hogy azzal az objektív 
nyílásából mindig többet és többet födünk be. Tapasztalni fogjuk, 
hogy az objektívből fele nyílásánál is többet kell befödnünk, hogy 
az égboltozat betakartassék, megfigyelhetjük azt is, hogy a teljes 
befödés határának elérése előtt, az égboltozat, habár a homályos 
üveglapon még minden részletében látható is, világosságában és 
aktinikus hatásában egyre veszít. Az égboltozat világossági hatását 
tehát alkalmas fedővel tetszés szerint gyöngíthetjük, — anélkül, 
hogy ezáltal az előtér bármi módon is befolyásoltatnék. 



Az esetben, ha az objektív a lencsék közti zárral van ellátva, 
akkor az égfödő alkalmazása nem nehéz; szintúgy könnyen alkal-
mazható akkor is, ha az objektív előtt vagy mögött fügönyzár van. 
A felvételnél a fekete kartonlapnak nem szabad párhuzamosan 
feküdnie a kamara homlokoldalával, mert ezen esetben a kartonnak 
a széle közel állván a lencséhez, a negativen esetleg élesebb árnyék-
hatást idézne elő. A fekete kartonlap fölhajtható fedél 
hez hasonlóan az ob jek t ív fö löt t a lkalmazandó. 

Kényelmesebben használható eszköz e czélra a fokozato-
san fedett s z i n s z ü r ő,'amilyeneket több németországi czég 
állit elő. Ezek a színszűrők olyképen vannak készítve, hogy a színe-
ződés fokozatosan sötétebb az egyik irányban, míg az üveglap 
ellentétes szélén már a színeződés nem konstatálható. A szinszürőt 
olyképen kell az objektíven beigazítani,. hogy a felhőzet a szín-
szűrő sötétebb részein keresztül, az előtér pedig a legvilágosabb 
részein keresztül legyen megvilágítva. Hogy tökéletes eredményt 
érhessünk el, a megvilágítást kis fényrekesz-nyilással kell végeznünk. 

A felhőzet kiemelése tekintetében a másolásnál is sokat javít-
hatunk a képen olyformán, hogy az előtér kellő kimásolása után 
a képet ügyesen letakarjuk s az égboltozatot tovább másoljuk. 



Sárga színszűrő és szinérzékeny lemezek használatánál elő-
fordulhat az az eset, hogy a sárga színszűrő sötétebb szinü, mint 
azt czélunk megkívánná. A túlsötét sárga színszűrő alkalmazásánál 
pedig az ég kék szine sötét lesz, ami a képnek szokatlan jelleget 
kölcsönöz. Olyan lemezekhez, melyek a vörös szin iránt nem 
érzékenyek vagyis a közönséges szinérzékeny lemezekhez általában 
világos-sárga szinszürőt kell alkalmazni, amelylyel az expozicziót 
legfölebb a tízszeresre szabad felemelni. A kereskedésekben kapható 
sárga színszűrők a legtöbb esetben a felhőzetnek felvételéhez 
alkalmasak. 

A fentebbiekben vázoltam röviden azon módot, amelylyel a 
felhőzet és tájkép egy felvétellel egy lemezre együttesen felvehető; 
a leggyakoribb eset azonban, hogy az égboltozat a felvétel idejében 
nem felel meg kívánalmainknak, amikor is kényszerítve vagyunk 
arra, hogy a felhőzetet utólag másoljuk a képbe. 

A felhőzet-negativek előállításának módja nem sokban külön-
bözik az előzőleg leirt felhőfelvételektől. A felvételekhez ajánlatos 
szinérzékeny lemezeket és sárga szinszürőt használni. A megvilágítás 
a legtöbb esetben oly rövid, hogy a sárga színszűrő alkalmazása 
semmi nehézséget nem okoz. 



Tévedés volna azt hinni, hogy minden felhő, melynek szép 
körvonalai vannak, megfelel czéljainknak. A fényképezőnek azon 
felhőzetek a legbecsesebbek, melyek a láthatáron elég alacsonyan 
állanak. A felhők alakja annál inkább változik, minél inkább 
alatta áll a megfigyelő. Az olyan felhők, amelyeket 45° szög alatt 
látunk a láthatáron, ránk nézve legtöbbnyire értéktelenek. 

A felhőnegativek készítésére a legalkalmasabb hely a tó, 
vagy tengerpart és pedig azért, mert ott a felvételt semmi közben-
fekvő és zavarólag ható tárgy nem befolyásolja; de alkalmasak a 
nagy kiterjedésű rétek is e czélra. Kellő utánjárással és ügyességgel 
városokban is találhatunk alkalmas helyet felhőzetek fényképezéséhez. 

Elvül szolgáljon az, hogy fényképezzünk le minden kínálkozó 
szép felhőzet-csoportot. A tájképfényképező sohasem képes elegendő 
számú felhőnegativet összegyűjteni, mert a felhőzetek változatossága 
mérhetetlenül nagy. 

Miután a tájképekhez a legtöbb esetben oly felhőzetre van 
szükségünk, mely hatás tekintetében a tájképnek alá van rendelve; 
ennélfogva magából, a dolog természetéből következik, hogy erő-
teljes, szembeötlő felhőzeteket csak ritkán használhatunk. Ezzel 
nem azt akarjuk mondani, hogy az ilyen felhőzetek a képen nem 



lennének szépek, lianem csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy ott 
hol az ég csak alárendelt szerepet játszik, az ilyen felhőzet csak> 
a legritkább esetben alkalmazandó. Egyébként az tisztán a fény-
képező szándékától függ, vájjon a felhőzet vagy a táj legyen a 
képen a fő. 

A felhőzetnek ugyanolyan irányú megvilágítással kell birnia, 
mint magának a tájképnek. Ez ellen a szabály ellen egy esetben 
sem volna szabad véteni a fényképezönek és mégis eddig majdnem 
minden kiállításon fedeztünk fel egyébként szép képeket, melyek 
ezen hibában szenvedtek. 

A felhőzetet utólag másoljuk bele a már kész gutnmi-képbe, 
miután előbb az alkalmazandó felhőzet-felvételt a kellő méretekre 
megnagyobbítottuk. A bemásolás nem jár semmi különös nehéz-
séggel, mert a kifejlesztéseknél módunkban van a felhőzetnek azon 
részeit, amelyek a tájképet takarnák, egy megfelelő ecset segélyével 
a képről eltávolítani és a másolás befejeztével az érintkező kör-
vonalak netaláni egyenetlenségeit retusirozással kijavítani. 

Az egyes képrészletek kiemelése, visszatartása vagy el-
mosódtatásával a képek plasztikus hatása és távlata emelhető. 
Aprólékosabb részletesség csak az előtérben ád jó hatást; a középtér, 



tehát a középtávoli részletek már bizonyos mértékben életlenül 
adandók vissza; mig a háttér teljes elmosódottságot kiván. A közép-
és háttérnek ilyen módon való hangolása emeli az előtér hatását. 

10. ábra. 

A „Vihar előtt" czimü képmellékkt, amely eredeti felvételben 
a 10. ábrán látható, teljesen felhő nélküli patakmenti tájkép; gummi-
nyomásban készült nagyított másolatában (képmelléklet) élénk bizony-
ságot szolgáltat arra nézve, hogy egyéni beavatkozással a fényképfel-



vétel miképen alakítható át képpé. Az eredeti felvétel egyenletes 
részletességével, egyhangú felhőtlen égboltozatával hatástalan köz-
napi fénykép; amig a gumminyomás technikájával kidolgozott 
nagyítás már egészen eltérő képhatást idéz elő. Az égboltozaton 
levő sötét nehéz felhők, a láthatárnak bal oldalon látható el-
sötétedése a készülődő vihart mutatják. Az élesség csak az elő-
térben hagyatott meg; a középtér már életlen, a hátteret a felhőzet 
képezi foltszerű elmosódottságban. 

De lássuk, hogyan készült ez a kép! Az eredeti felvétel után 
elsőben is egy megfelelő nagy negatív készült, amely Agfa-gyengitővel 
olyképen lett részlegesen legyöngitve, hogy amig az előtér érintet-
lenül maradt, addig a kép távolabbi része és folytatólagosan az 
égboltozat fokozatos mértékben legyöngitetett, annyira, hogy az ég-
boltozat a másolásnál meglehetős sötét színezetet adott. 

A művelet keresztülvitele természetesen nagy elővigyázatot 
és gondosságot igényel, mert helytelen kezeléssel a negativ használ-
hatatlanná válik. 

A felhőzet nem lett külön a képre másolva, hanem a negativ 
üvegoldalán egyenletes fedés eszközöltetett a már ismertetett módon 
és ebbe lett ecset és kézzel való behatással belerajzolva negativszerüleg. 



XVII. Arczképek és genreképek. 

Az arczfényképcszet izlést és műérzéket követel. Egy jó arcz-
képnek nemcsak a külsőt, hanem részben a belső lelkivilágot is 
vissza kell tükrözni s az ilyen képet leginkább az amatőr van 
hivatva előállítani, mert a legtöbb esetben a felveendő személyt 
alaposan ismeri s a kép elkészítéséhez is annyi időt szentelhet 
magának, a mennyi a czélnak megfelelőleg szükséges. 

A fényképezőgép biztos kezelése mellett a világítás hatásának 
teljes ismerete szükségeltetik s komolyan kell e tanulmányokkal 
foglalkozni, ha szép müveket akarunk létrehozni. A beállításnál az 
elrajzolásnak mikénti elkerülésével teljesen tisztában kell lennünk. 
Fontos körülmény az is, hogy az expositio időtartama lehetőleg ponto-
san legyen eltalálva s az előhívás annak megfelelőleg eszközöltessék. 

Arczképfelvételekhez használjunk fényerős objektíveket, hogy 
a megvilágítási időtartam minél rövidebb lehessen s hogy a hátteret 
elmosódottan vehessük fel. A felvételt készítsük lehetőleg teljes 
fénynyilással vagy legalább is a legnagyobb fényrekeszszel. 

Arczképfelvételek a legkényelmesebben üvegezett műteremben 
készíthetők; alkalmasak azonban a világos kiépitmények, verandák 



s jó világos szobák s maga a szabad természet. A műteremben 
készített arczképeknek a legtöbbnyire megvan az a hátrányuk, hogy 
a kép természetellenes környezetben van, a megvilágítása szokatlan 
s úgyszólván a kép igy idegenszerű hatással bir. Mi az embereket 
vagy a szabad levegőn vagy pedig a szobában látjuk s ennélfogva 
reánk a szabad természetben vagy szobában felvett arczképek sokkal 
természetesebben, hűebben és festőibben is hatnak. 

Életképeknél különbséget kell tennünk az olyan képeket 
illetőleg, melyeket úgy állítunk össze s az olyan képek közt, amelyet 
a természetből lesünk el. Mindkét fajta kép készítéséhez türelem, 
kitartás, jóizlés és megfelelő műérzék szükséges. A kép mindenek-
előtt legyen egységes s túlsók alak ne legyen rajta; egyébként 
pedig az életképnek minden részében természetesnek, karakterisz-
tikusnak kell lennie s kerülni kell a mesterkéltséget. Az erőszakolt 
pózok és arczkifejezések egyáltalán nem illenek az életkép fogalmába. 
Életképekhez, ha úgy jön, egyes alakokat vegyünk fel, foglalkozás 
közben lehetőleg észrevétlenül. Az életképnél nincs valami természet-
ellenesebb, mintha meglátszik a képen, hogy erőnek-erejével lett össze-
tákolva s a felvett személy tekintete a készülékre van irányozva. 

Különös érdeklődést keltenek a pillanatfelvételek utján készített 



életképek, pl. játszó gyermekek, mezei munkások, nők házi 
foglalatosságaik 1-írében, pásztorok, birkanyáj stb. Figyeljük meg 
s fényképezzük le ;i mezőn, tengerparton, gyárban, utczán s mű-
helyekben foglalkozó munkásokat Az ügyes amatőr az ilyen fel-
vételeknél arra fog törekedni, hogy észrevétlenül dolgozhassék s 
hogy a karakterisztikus és festőies pillanatokat rögzítse meg. Ilyen 
felvételekhez a festmények szolgálhatnak a legjobb mintákul. 

XVIII. Hibák és azok okai. 
A gumminyomás gyakorlatában előfordulható hibák és nem 

kielégítő eredmények mibenlétéről és azok mikénti kikerüléséről 
az eljárást tárgyaló megfelelő fejezetekben elmondtam a mondani 
valómat s ezen fejezet keretében az utánnézés megkönnyítése czéljá-
ból csoportosítom és egészítem ki azokat egy és más tudnivalókkal. 
1. A képréteg a f e j l e s z t é s n é l leolvad a papírról 

és csak a l e g s ö t é t e b b árnyékban marad vissza 
valami szín réteg. 
A másolás kevés volt, vagy a papir enyvezése túlvastag, 

esetleg túlsók gummi a fényérzékenyitő festék-keverékben. 





Kiss Zoltán. Mezei virágok. 



Kiss Zoltán. Vihar előtt. 





2. A képréteg nehezen oldható, a l e g s ö t é t e b b ár-
nyékokban a chromszineződés nem távolodik el. 
Túlsók megvilágítás, esetleg megsavanyodott gummioldat 

használata. Kevés gummi a fényérzékenyitő festékkeverékben. 
3. Az alapszín piszkos sz ineződést mutat. 

A papir nem kielégítő enyvezése. 

4. Sávok és fol tok a képrétegben. 
A papir egyenetlen felkenése; túlerős kenés, miáltal a papir-

felület feldörzsölődik és a festékanyag beszívódik a papir szövetébe. 

5. Fehér pontok és foltok a képrétegen. 
A papir egyenetlenül lett enyvezve és egyes helyeken több 

mennyiségű zselatin maradt. Ha az előző nyomatok kifejlesztése 
után a képet izzadt vagy zsíros kézzel fogdostuk. 

6. Goromba szemcsézet . 
Ha a túlmásolt képet erős behatással fejlesztjük. Ha goromba 

szemcsézetü papíron közvetlen napon másolunk és a sugarak oldal-
ról érik a képfelületet. Túlvastag képréteg sok festékkel. 



XIX. A színes gumminyomás. 

Igen sok képmotivum hatásos visszaadása csak a különböző 
szinek kombinácziójával érhető el. Gyakran elégséges a hatás el-
érésére az is, ha a képeknek csak egy része van más színben elő-
állítva, pl. a levegő vagy az előtér, ami izlés és megfelelő gyakorlat 
mellett nem nehéz feladat. 

Egyes motívumok visszaadásához csak kevés szin szükséges; 
igy pl. a vizi-tájképeknél a viz és a levegő az alap- és közép-
szinben egy színnel és egyidejűleg másolható. Erős színnyomást 
a felhőzet a legtöbbször nem igényel. Szines nyomatok készítésé-
nél különösen ügyeljünk a használandó szinek jó együttes hatására 
s különösen kezdetben óvakodjunk kirívó erős szineket a képbe 
hozni. Válasszunk kezdetben olyan képmotivumokat, amelyeket 
egy-két színnel már hatásosan visszaadhatunk. Vegyünk pl. egy 
havas téli tájképet néhány fatörzszsel. A megvilágításnak oldalról 
kell jönni. A hó felületének egyenetlensége igen sok árnyékot vet 
és ezek idézik elő a napfényes hatást. Ezen finomabb árnyalatok 
az alap- és középszinnyomással hozandók ki. Készítsük el ez eset-
ben először az erősszinnyomást sárgásbarna színben. A kifejlesztés-



nél ügyeljünk az égnek és a hórészleteknek teljes tisztaságára. 
A középszinnyomást készítsük indigó-színnel és használjunk hoz2á 
elegendő bichromátot. Tapasztalni fogjuk, hogy a fatörzseknek 
barnás szine lesz, az égen és a hóban pedig a tiszta kék szín 
marad meg. Az alapszínnyomáshoz világosabb kékes színárnyalatot 
veszünk. A fatörzsek, kunyhók, kerítések színeinek visszaadásához 
vegyítsünk aranyokkert, bistert és casseli barnát, esetleg barnászöldet; 
cserjék vagy nyírfa-törzsekhez hidegebb barna szint. Az erősszin-
nyomásnak nem csak erőteljességet kell a képbe hozni, de a színi-
hatást a valóságnak megfelelőleg kiegészíteni és befejezni. 

Tavaszi vagy nyári növényzetes tájképekhez a szinkombinácziót 
a következőleg végezhetjük. 

Alapszínnyomás: Indigó, amelyhez esetleg még kevés lámpa-
fekete keverhető. 

Középszinnyomás: Sárgásbarna vagy sárgásszépia. 
Erősszinnyomás: Kékeszöld. 
Naplementét a vizben visszatükröző esti tájképekhez a színeket 

körülbelül a következőleg kombinálhatjuk: 
Alapszínnyomás: Sárga, amelyre még egy igen vékony indigo-

nyomatot alkalmazunk. 



Középszinnyomás: Vöröses. 
Erősszinnyomás: Lámpafekete. 
Pontos előírást a szinek felrakásához összeállítani nem lehet, 

mert ez mindig a kép jellege és tárgya szerint változik. Akinek 
van kellő szinérzéke az kísérletezzék a szinek kombinácziójával és 
e téren is kevés fáradság után jó eredményeket fog elérni. Az ilyen 
kísérletezéseknél különösen kezdetben nem kerülhető el a balsiker, 
de épen az ilyen előforduló hibák adnak útbaigazítást annak a 
megtanulására, hogy egyik és másik szinhatást hol és miként kell 
alkalmaznunk. 

Szines gummiképek másolásához a három alapszint: a sárgát, 
vöröset és kéket használva és ezen színeket utólag a még meg-
kívántató színnyomásokkal pótolva, képesek vagyunk teljes szín-
fokozatot előállítani. 

A mondottak világosabbá tételére illetőleg könnyebb meg-
értésére néhány példát hozok fel. Tegyük fel például, hogy képünk 
tárgya egy arczkép profilban. Az eljárás a következő lesz. Első 
rétegül a vörös szint használjuk, még pedig vagy a velenczei vörös, 
vagy a barnavörös szinkeveréket. 

A kifejlesztést önműködőlég végezzük, amelynek a befejezte 



előtt a következő müveletet hajtjuk vé^re: Az egész arczot válto-
zatlanul hagyjuk, a hajat ecset segélyével ellentétesebben kidolgozzuk, 
a még fenmaradó összes többi részt ecsettel letörüljük. 

A második nyomáshoz közömbös rozsda-barna szinü festéket 
használunk és pedig olyant, a mely égetetlen sienából és égetett 
umbrából áll s amelyet a vörös és fekete szinek egy csekély 
mennyiségével kevertünk össze. A második nyomatnál a főfeladat 
a haj színének visszaadása, miért is a nyomaton a hajat fejlesztjük 
ki, ellenben a húsrészeket eltávolítjuk. A fejdíszt és a nyakkendőt 
pedig lényegesen meggyöngítjük. 

A harmadik nyomásnál a réteg kobaltkék festékből áll. Ezen 
nyomatnál az arczot, a fejdíszt és a nyakkendőt kifejlesztjük, ellen-
ben a hajat és a hátteret részben eltávolítjuk. 

Összefoglalva a fentebbieket, a hus, illetve az arcz szinét 
vöröses alapszínen a kék szín rányomásával állítjuk elő. A haj 
szinét ugy készítjük, hogy alapszínül vöröses szint veszünk, azt 
a kellő ellentétre fejlesztjük; arra rányomjuk a rozsdabarna, legfelül 
pedig a gyönge kék szint. A kalap, fejkötő és nyakkendő szinét 
általában véve a színeknek megfelelőleg állítjuk elő; alapszínül 
legtöbb esetben halavány vörösbarna árnyalatot alkalmazva. A háttér 



szinét ugy készítjük el, hogy a sárga alapszínre rozsdabarna s 
azután kék szint nyomunk. 

A másolást ilyen képek készítésénél mindenkor a vörös színnel 
kezdjük el és ezt a szint minden árnyalatában kimásoljuk. A vörös 
szin tulajdonképen a hus színének előállítására szolgál, azonban 
a hajhoz s általában minden oly részhez is szükséges, amelyeknek 
intenzív feketéknek kell lenniök. (Pl. a fekete bársony és fekete 
selyem.) Azonkívül a vörös szin a sötét hátterek készítéséhez is 
jól használható kiegészítő szin. 

A második nyomást egy oly közömbös színben kell készíteni, 
amely a vörösbarnához vagy a szürkéhez hajolhat. Ez adja meg 
a haj szinét, azonkívül ez szolgál a ruházat árnyékolt részeinek, 
valamint a háttér készítéséhez. A husrészeknél ezen festékréteg 
a nyomatról a szükséghez képest eltávolítandó. 

A harmadik nyomás sárga színben történik. A sárga színnek 
lehetőleg vékony és transparensnek kell lenni. Legalkalmasabb 
a sárgalack vagy a sáfrány, más transparens sárga színnel nem 
rendelkezünk. 

A három nyomás megtörténte után meg kell vizsgálni a képet 
és megállapítani, hogy vájjon a kék szinnek melyik árnyalata az, 



amely a három részt egy teljes összhangban levő egészszé képes 
egyesíteni. 

A negyedik szín alkalmazása nagy elővigyázatosságot és 
gyakorlatot kiván. A kék szin olyan lehet, amely vagy a zöld vagy 
a violaszinhez hajolhat. Ezen szin öszzetételénél a kobaltkék, tenger-
zöld, poroszkék, indigó, karmin, velenczei vörös és a sárga szin 
is figyelembe jöhet. 

A negyedik nyomatot ugy kell készítenünk, hogy az trans-
parens legyen vagy csak igen kevés fedőképességgel birjon. 

Még szebb és tökéletesebb eredményeket érhetünk el a színek-
ben való másolással; ha a használandó negativet minden szín-
nyomáshoz az üvegoldalon alkalmazott fedéssel megfelelően elő-
készítjük, sőt lehet mondani, hogy egyes motívumok csakis igy 
adhatók vissza a megfelelő jó szinhatásckban. 

A helyesen alkalmazott fedéssel minden színnyomásnál azon 
részeket takarjuk, amely helyeken a használt színnek nem kel 
közreműködnie. A következő színnyomásoknál a fedést módosítjuk. 
Az egyszer letakart képrészleteket a fedésnek az üveg felületéről való 
letörlésével újra felszabadítjuk s takarjuk azon részeket, amelyeknek 
az ujabban alkalmazott színnyomásnál kell tisztán maradni. 



A fedést jól fedő vörös tempera- vagy aquarell-festékkel 
végezzük ugy, amint ez a IX. fejezetben leirva van. 

Ha nagy képterületnek, pl. a negativ túlnyomó részének a 
letakarása szükségeltetik, azon esetben olyképen járhatunk el, hogy 
a fedést csak a körvonalakon alkalmazzuk, a negativ többi részét 
pedig a fedés folytatásaképen szines selyempapirral fedjük le. 

A színekben való másolásnak még egy gyakorlatomban jól 
bevált módját ismertetem meg az alábbiakban, amely módszerrel, 
ha ebben a megkívántató gyakorlatot megszerezzük, olyan ered-
ményeket érhetünk el, amely festészeti szempontból sem hagy 
kivánni valót hátra. 

A másolandó negatívról elsőben is lámpafekete szinben 
középszinnyomással egy egyszínű másolatot készítünk, amelyet 
szükség esetén még egy ugyanazon szinben másolt alap vagy 
erősszinnyomással is kiegészíthetünk. A nyomatot vizben való 
áztatással önműködőlég fejlesztjük ki. 

Az egyes szinek felrakását a következőleg végezzük: 
A megfelelő szinü tempera- vagy aquarell-festéket gummi-

chromoldattal keverjük és megfelelő nagyságú nyest vagy keményebb 
fajta festőecset segélyével a kép azon részeire visszük fel egyenletes 



felkenéssel, amely képrészek azon színben lesznek másolandók. 
Ügyelnünk kell ezen eljárásnál a kép határvonalainak pontos be-
tartására. Egyszerre csak egy szint másoljunk és készítsük el a képet 
elsőben az alapszínnyomásnak megfelelő világosabb tónusokban 
és végezzük a fejlesztést ugy, amint azt az alapszínnyomás rendesen 
igényli, vagyis, hogy csupán a fénypontokig legyen a kép kifejlesztve. 

Az egyes színeket a középszinnyomás czéljaira hasonlóképen 
rakjuk fel, ügyelnünk kell azonban arra, hogy a festékből ne vegyünk 
többet, mint a mennyi szükséges és különösen kezdetben inkább keve-
sebb festéket vegyünk és többször másoljunk, mintsem túlerős szinek 
felrakásával a képen csak nehezen helyrehozható hibákat ejtsünk. 

A felkenés kevés gyakorlattal szépen és egyenletesen végezhető. 
Ügyelnünk kell arra, hogy a festék mindig elegendő mennyiségű 
chrom-gummioldattal legyen keverve és hogy a már bekent és 
és szikkadó részletek ne legyenek soká a világosság behatásának 
kitéve, mert ellenkező esetben a másolás után színátmeneteket nem 
kapunk a képbe. A III. számú chromoldat, mert a legkevésbé 
érzékeny a fény iránt, ezen eljáráshoz a legkényelmesebben 
használható. 

Az egyes szinek a következő ujabb felrakásnál a kép követel-



méíiyeinek és szini érzéküknek megfelelőleg módosíthatók, illetőleg 
módositandók. 

Akinek van némi jártassága a festészetben és ismeri a szin-
felrakás törvényeit, ezen eljárással kevés fáradsággal szép dolgokat 
fog létrehozni. Kezdetben látszólag nehézségeket okoz az, hogy 
a festék szine a chrom-gummioldat hozzáadásával megváltozik, az 
összekeverés után azonban már csak a szin sűrűsége, vagyis a 
színárnyalat foka szorul ellenőrzésre, mert a megfelelő szint előze-
tesen kell pontosan kikeverni. 

Ha a kész kép nem volna kellőképen erőteljes egy lámpa-
fekete vagy más közömbös hatású szinben alkalmazott erősszin-
nyomással megerősíthetjük. 

A teljesen elkészített kép a szükséges retusirozás után be-
lakkozandó, mi által a szinek élénkebb hatást nyernek. 

A Lumiére-féle színes felvételek autochrom-lemezeken a színes 
gumminyomáshoz előnyösen felhasználható eszközzé lesznek, mert 
útbaigazítást adnak arra nézve, hogy képünk a felvétel idejében 
milyen színhatású volt. A színes gumminyomás művelői ne mu-
lasszák el a kidolgozandó motívumról egy kis méretű autochrom-
felvételt készíteni ugyanazon idő és világításban, mint az eredeti 



felvételt készítették. A színes felvétel értékes utmutató leend nem-
csak a szinek helyes és természethű felrakásához, de találni fogunk 
benne gyakran olyan effektusokat, amelyeket sikeresen lehet 
képünkön érvényre juttatni. 

XX. A gummi-háromszinnyomás. 
A háromszinnyomás lényege abban áll, hogy ugyanazon tárgy-

ról megfelelő szinszürőkkel egymást kiegészítő három olyan fel-
vétel állíttatik elő, amelyek közül egyik a sárga, másik a vörös és 
a harmadik a kék színnek az összes árnyalatait tartalmazza és 
amelyek, ha másolás utján egy képben egyesittetnek, ezzel a tárgy 
összes eredeti színárnyalatai visszaadhatok. 

A háromszinnyomásnak a gumminyomók között eddig vajmi 
kevés művelője akadt, amit legjobban igazolnak a bel- és külföldi 
fototárlatok, ahol a háromszinnyomás utján készített szines gummi-
nyomatokkal csak ritkán találkozunk. Ezen körülménynek az okát 
abban találhatjuk, hogy noha a kielégítő eredmény eléréséhez 
elentékeny nehézségekkel kell itt megküzdeni, az igy előállított 

kép mégis tisztán mechanikai munka, melynél az alapfeltételek a 



helyesen készített negativek által vannak megadva. Ezen eljárás 
azért is, mert vele képesek vagyunk egy képről több egyenlő jó 
példányt készíteni, inkább a szakfényképészek szempontjából tekintve 
bír több értékkel; művészi tekintetben azonban az előbbeni fejezet-
ben ismertetett „színes gumminyomás"-nak van nagyobb jelentő-
sége, ahol szabadabb tér nyílik a fényképező ízlése és felfogásának 
és a színezés szempontjából tudása és érzéke nincsen megkötve. 

Ami a háromszinnyomás gyakorlati keresztülvitelét illeti, első 
teendő a három résznegativ elkészítése nagyítás utján az eredeti 
felvételekről készített diapozitivek után. 

Magát a negativ-eljárást e munkám keretében nem tárgyalom, 
mert annak beható ismertetése magában egy önáltó művet igényel, 
utalok azonban Kiss Zoltán : „A szines fényképezés" czimü Szombat-
helyen 1906. évben megjelent könyvemre, amelyben az idevonatkozó 
szükséges tudnivalók a gyakorlati követelményeknek megfelelőleg 
meg vannak írva. 

A poativ-eljárást röviden a következőkben ismertetem: 
A másolást a sárga szin nyomásával kezdjük meg. A hasz-

nálandó szin a kadmiumsárga vagy égetlen siennai föld arany-
ockerral vegyítve, amelyek mind fedő szinek A nyomatnak a 



középszinnyomás jellegével kell birni. A kifejlesztés helyes mértéke 
kék üvegen keresztül szemlélve pontosan megállapítható. 

A második nyomást, a megfelelő negativet alkalmazva, vörös 
szinben készítjük mint alapszínnyomást. A használandó szin a 
krapplack vagy a florenczi lack. 

A harmadik nyomás kék szinben történik a megfelelő negativ-
vel ugyancsak mint alapszínnyomás. A használandó szin a párisi 
kék. Ezt a szint különös elővigyázattal kell kezelni és inkább világo-
sabb árnyalatban alkalmazni, mert az erősen alkalmazott kék szin 
hatása a további színnyomásokkal csak nehezen ellensúlyozható. 

Negyedik nyomás párisi kék erős színnyomásban kifejlesztve,, 
de jóval világosabb színárnyalatban, mint azt a rendes erősszin-
nyomás igényli. 

Mielőtt a képet tovább másolnók, az alkalmazott szinnyomatok 
hatását kell megvizsgálnunk és e czélból a képet meleg timsó-
fürdőben kichromozzuk. A derítő-fürdő áll 20 /„-os 80' C. meleg 
timsó-oldatból, amelyben a másolatot 10 perczig tartjuk s utánna 
többször leöblítjük tiszta vizben. Ezek után a képet a maga szin-
értékében megbírálhatjuk és azt szükség szerint kiegészítjük. Első-
ben is megerősítjük a sárga szint. 



Ötödik nyomás. Középszinnyomás transparens sárgával. Hasz-
nálandó szin a világos sárgalack vagy sáfrány. Másoljunk elég 
erősen és fejlesztsük lassan, amig a szürkés színhatások a világo-
sabb helyeken mutatkoznak. 

Hatodik nyomás. Sötét krapplack mint erősszinnyomás, amely 
addig fejlesztendő, amig a hiányzó szinhatást kiegészíti. 

A képet ezután újból pontos megfigyelés alá vesszük és 
megállapítjuk, nem-e kívántatik még valamelyik színnek egy ujabb 
másolással való megerősítése. 

Hogy a háromszin-gumminyomás utján egységes körvonalú 
és helyes színezet̂ , képeket nyerhessünk, szükséges feltétel a má-
solásnál az,-hogy bármelyik negatívról másolva, a kép mindig egy 
és ugyanazon helyre essék a másolópapíron. 

Ezt a következőleg érhetjük el: A sárga szin visszaadására 
szolgáló negativet előkészítjük ugy, amint a negativeket a rendes 
többszörös másoláshoz használni szoktuk és amint ez a XII. fejezet-
ben Ieirva és az 5. ábrán illusztrálva van. Az igy előkészített 
negatívról fényes celloidin vagy másfajta vékony másolópapírra 
másolatot készítünk, ugy hogy a papir a negatív széleire alkalmazott 
rajzszögek által keresztül szurassék. A képet addig másoljuk, amig 



erőteljesen láthatóvá válik, aztán a rámából óvatosan ugy vesszük 
ki, hogy a rajzszögek hegyeinél a másolat be ne szakadjon vagy 
a luk meg ne táguljon. Az ezüst másolatot aztán vaselinnal vagy 
más alkalmas olajjal bekenjük, hogy áttetszővé váljék s aztán egy 
vattacsomóval a fölösleges zsiradékot eltávolítjuk róla. A papir-
képet aztán a retusirozó állványon a kék szint másoló lemezre 
illesztjük, ugy hogy a kép körvonalai a negativképet teljes pontos-
sággal fedjék, ami ide s tova mozgatással könnyen sikerül. A pontos 
feltevés után az ezüst másolaton levő rajzszeglukakon keresztül 
egy hosszabb fajta tű segélyével beszurunk a negativ-karton szélébe 
s a szúrások helyére rajzszegeket alkalmazunk pontosan. Ha most 
a papírmásolatot áttesszük az igy elkészített kék szint másoló 
lemezre és ha ezt- az előkészítést pontosan végeztük a kép kör-
vonalai pontosan fognak itt is egyezni. Ugyan igy készítjük elő a 
a vörös szin másolására szolgáló negativet is. 

Végül ellenőrzésül a három negatívról készítünk egy egységes 
ezüst másolatot s ha pontosan végeztük az előkészítést mind a három 
negativen, azon esetben a kép egységes tiszta körvonalakkalfog bírni; 
ellenkező esetben munkánk utólagos helyreigazításra szorul. 

in 
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Lechner alumínium bot- és fémcső-állványa. 

A legkiválóbb gyártmányok. 

Különlegesség!! Az összes szükségleti czikkek a 
gumminyomáshoz — Másolókeret a gumminyomáshoz. 
Saját készítmény. — Kosel Facettirozó készülék K. 12-—. 
Kose l munká j a : Die Technik des Kombinations und Drelfarbcn Qummi-

druckes. Ára fűzve K. 5.—. Kötve K. 6.20. 
Mint kiegészítő részt ajánljuk a műhöz: 

Kose l -A lbum. Egy sorozat rcprodukczió Kosel gumminyomatai után. Ára 6 K 
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A művészi fényképezés 
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Szerkesztik: Br. Purcell Béla és Sternád Béla. 
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"FOTOGRflFIfl" 1908. 
V. éuíolyam. 

A l e g o l c s ó b b és legelterjedtebb 
magyar amatőrfényképészeti  szaklap. 
S z e r k e s z t i : KISS ZOLTfiN SzomDalfiely. 
Főmunkatárs: Dr. KELEN BÉLfl Budapest. 
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U] egyetemes fényKépészeti objektívek. 
"Combinár " F : 6,3 
Anasztigmát - tét. 
Uj, fényerős anasz-
tigmatikus egyete-
mes kettős objektív 
a fényképezés 
összes czéljaira. 

LsflHaflYQftli használhatóság! 
Az objektív mindkét fele 
külön használva, egyes 
rendszerű önálló objektí-
vek, hosszú gyútávolság-
gal (F:125rBífrt3j tép-
objektivek, melyek tel-
j e s nyílással pilla-
nat-f elvételekhez 
jól használltatAk. 

"Solar" F : 6 8. ui> fényerős olcsó anasztigmatikus objektív 
*——-- a fényképezés összes czéljaira. A "Solár" 

hátsó lencséje kis fénynyilással mint tájképobjektiv használható. 
Árjegyzék objektívek és kamarákról bármely fényképészeti 
szaküzlet utján vagy közvetlen a gyártól szerezhető be. 




