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ZAKMÁNK egyik-másik vezérférfia 
csodálkozva vette tudomásul la-
punk megjelenését, tisztában lé-
vén azzal, hogy ennek kiadása 
nem — üzlet. Hát ez a lap nem 
is akar hasznothajtó vállalkozás 
lenni, hanem részt akar venni a 
magyar nyomdaipar újjáépítésé-

ben, s ez a czél megérdemel némi áldozatot is.
Hatodfél keserves év viharzott el felettünk, amely 

után csak rom és pusztulás maradt. A nyomdaipar talán 
legjobban szenvedett a világégés alatt, hiszen nincs egy 
jó betűnk, gépünk, nincsen papirosunk, festékünk. A 
nyomdai munkásság pedig elgyötörve a kiállott szen-
vedésektől, lerongyolva, kedvetlenül végzi munkáját. 
Nincs munkakedv sehol, mindenütt csak pusztulás és 
csüggedés. S amikor ezt látjuk, n@m kesergünk a múlton, 
hanem minden szavunk a jövöé. Fel akarjuk rázni tes- 
pedtségéböl a nyomdaipar minden művelőjét. Gutenberg 
mesterségét ne tekintsük csak üzletnek vagy munkának, 
hanem lelkesedéssel lássunk dologhoz, emeljük újból 
magas nívóra, hiszen ezzel tartozunk a múltnak, de a 
jövő is számon kéri tőlünk mulasztásainkat.

Gutenberg ivadékai lássatok munkához! A munka — 
élet és mi élni akarunk.

Évtizedek nehéz munkája: a segédek továbbképzése, 
a tanonczok szakoktatása, szakmunkák és folyóiratok 
kiadása szűntek meg a háború kitörésével. Azóta nincs 
semmi, ami a szakmát munkájában irányítaná. Magukra 
vannak hagyatva, elzárva a külföldtől, azok a kevesek 
Is, akikben volna némi törekvés. Első dolgunk lesz tehát 
a szakoktatás kérdésével foglalkozni. Meg kell csinálni 
a rendes tanoncziskolán kívül a segédek továbbképzését 
szolgáló szakiskolát. Erre legalkalmasabb volna a szép 
multu Szakkört valamilyen formában életrehfvni. Ennek 
az egyesülésnek vezetőségét azután úgy kellene össze-
állítani, hogy ezt a súlyos problémát meg tudja oldani. 
Álljanak össze ne csak a segédek, hanem a főnökök is. 
Vállvetve kezdjék meg a munkát, mert egyforma érde-
kük a magyar nyomdaipart versenyképessé tenni a kül-
föld veszedelmes konkurrencziájával szemben.

Kiáltó bizonyság mellettünk a sohasem remélt meny- 
nyiségü könyvek megjelenése. Semmi ízlés, semmi 
hozzáértés sehol, a művészi külső mindenkinek mellékes. 
Bizony nagyon szomorú az a perspektíva, ami itt elénk 
tárul. Pedig ma már — és ezt örömmel állapítjuk meg
— olvasóközönségünk szereti a szép könyvet; szereti 
és megbecsüli, de Igen nagy számban vannak már 
könyvgyüjtölnk Is, akik megnézik a könyv szedését, 
nyomását, czimlapját. Ezt a megértő közönséget köze-
lebb akarjuk hozni a nyomdászathoz. Ezért lapunkat, 
eltérően a régi szaklapoktól, úgy fogjuk csinálni, hogy 
ne csak szakemberek, hanem a művelt közönség Is

szeretettel olvassa. Szeretnénk, ha a nyomtatványmeg- * 
rendelők is segítségünkre lennének az ízléstelen mun-
kák kiküszöbölésében.

Szakmánk Iránti szeretet Indít bennünket a lap meg-
jelentetésére. Nem politizálunk, kizárólag szakkérdéssel 
és az ezzel összefüggő művészettel és irodalommal 
fogunk foglalkozni. Ujabb kapcsot szeretnénk teremteni 
az író, művész, nyomdász között és erősen hisszük, 
hogy ebből a kapcsolatból alakul ki a magyar nyomda-
ipar szebb jövője.

Súlyos a teher, amit magunkra vállaltunk, de a nagy 
idők nagy terheket rónak ránk. Mi megtettük köteles-
ségünket. Álljanak mellénk mindazok, akik ki akarják 
venni részüket a magyar grafikai ipar talpraállításából.

Bíró Miklós.

e l Ci l r ő l  k e l l  K E Z I ) E \ C \ K

EHEZEBB, szinte megoldhatatlan-
nak látszó feladat előtt, még a 
kezdet kezdeténél sem állott 
szakirodalmunk, s vele a szak- 
fejlesztés kérdése, mint ma, ami-
kor a nem éppen biztató remény-
ségnek sugarai, a jelen gazdasági 
és politikai keretből oly tulrlkí- 

tóan verődnek vissza. Az utolsó öt és fél évnek barba-
rizmusa sok más, nagy szorgalommal s nehezen, küzdel-
mek árán összehordott kulturértéket devalvált, elérték- 
telenített és ez a halált és romlást okozó jéghideg lehelet 
szép fejlődésnek indult szakirodalmunkat sem kímélte 
meg, s olyannyira elsorvasztotta, hogy csak annak fenn-
maradt jelző oszlopai emlékeztetnek még arra, hogy itt 
még a közelmúltban szakirodalmi téren mily munka-
kedvvel telt, serény — és büszkén mondhatjuk — ered-
ményes munka folyt, szép szakmánk fejlődése érdekében.

Ott, ahol munkánkat ezelőtt öt és fél esztendővel 
abban kellett hagyni, az az alap, amelyről azt hittük, 
hogy sziklaszilárd s amelyről bízva reméltük, hogy 
inegrendíthetetlen, a viszonyok behatása alatt ingatag-
nak bizonyult, s ma, akár a hajdani zsidók Jerichó falai 
előtt, évtizedeken át czéltudatosan, önfeláldozóan vég-
zett munkánk romjai előtt, kezeinket összekulcsolva, 
sírva, keseregve állunk azon belsőleg fájó, önmagunk-
hoz Intézett kérdéssel: miképpen építsük, alkossuk 
mindazt újra, amit a háborús évek és annak mélyreható 
kísérő jelenségei könyörtelenül leromboltak, miképpen 
emelhetnénk szakirodalmunkat s vele a tanulnlvágyást 
ismét arra a színvonalra, amelyen ez, tiszteletet sze-
rezve külföldön is, fáradságos és önfeláldozó munkánk 
révén már elhelyezkedett.

önámítás volna hiszen intellektuális- és fizikai
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életünk nagy változásokon ment keresztül — ha csak 
egy pillanatra is arra gondolnánk, hogy minden további 
nélkül csak folytatni kell a munkát ott, vagy abban az 
irányban, egyazon eszközökkel és elvi alapon, ahol ezt, 
sa]na, félbeszakítani kellett. Vakság volna, ha nem ven-
nénk észre azt, hogy ma, a földindulás, a fizikai és etikai 
javak tönkretétele után, egészen más tárgyi és egyéni 
viszonyok előtt állunk, mint öt és fél esztendővel ezelőtt; 
abban a boldog időben, amikor hosszú évek munkája 
révén már az egyént, tehát szakmánk fejlődési proczesz- 
szusának tulajdonképeni alanyát, s ami több, még a 
kevésbé intellektualitást is, a rendelkezésünkre álló 
erkölcsi eszközökkel, már szaktechnikai irányban fogé-
konyabbá, befogadó képesebbé tettük.

Ha most még azzal az elvitázhatatlan ténnyel szá-
molunk, hogy mivé tette a háború vadsága, romlottsága 
s az utána következő legszélsőségesebb irányban való 
fékevesztett izgatások, no meg az élettel való nap-nap

£

utáni kimerülő küzdelem az egyént, annak lelkületét, 
törekvés! szándékát, de még a becsületes munkából 
táplált önfenntartási ösztönt is, akkor arra a következ-
tetésre kell jutnunk, hogy annak fizikai, intellektualitási, 
sőt, sajna, sok esetben annak erkölcsi egyensúlya igenis 
felbillent, miáltal természetszerűleg a hivatáshoz szük-
séges komolyság, a hivatás körül nélkülözhetetlen 
szakmai érdeklődés labilis alapra került, melyet újra 
erösbiteni: stabilissá alkotni legfőbb feladatunknak kell 
tekintenünk.

Ez a pszichológiai szempontból érthető vagy indo-
kolt pedagógiai munka vár most a szaksajtóra, s csak 
az alany átformálásával párhuzamosan haladhatunk, bár 
lépésröl-iépésre, ismét a régi irány felé. Ha majd ily- 
képpen a lelkiélet bensösége az egyénben helyreáll, 
akkor majd azok az eszményi feladatok megoldást 
nyernek, amelyeket öt és fél esztendővel ezelőtt, félig 
megoldva félbe kellett szakítani. Fuchs Zsigmond.

Itt I  A  M Ű V É S Z E T  ?
ÉT és félezer éve keresi erre a 

kérdésre a tudomány a feleletet, 
hogyan oldhatnók meg e problé-
mát perczek alatt? Talán csak 
a lét legvégső problémái, az élet 
és halál titáni gondolatai foglal-
koztatták úgy az embert, mint 
a szépnek, a művészi alkotásnak 

és a természet gyönyörűségének izgató rejtélyei. Határ-
talan szélességű tudomány vetései közt járunk, mikor 
a művészi alkotás vagy épen a művészi élvezés lélek-
elemzésébe bocsájtkozunk. Az esztétikának, vagy ahogy 
újabb és bővített területét nevezik, a művészettudo- 
mánynak vannak ugyan sarktételei, alapvető igazságai, 
melyekkel a művészet lényegében közelebb vitte az 
érdeklődőket, de nincsen egyetlen döntő felelete arra 
a kérdésre, amelyet a czímben felírtam. Pedig mennyi 
kutatás, mily éber kísérletek s milyen gazdag könyvtárak 
töltik meg e harmadfél évezred müvészettudományi 
munkájának épületeit. Mindaz, amit a festők, a szob-
rászok, a muzsikusok és a költők a maguk ihletett per- 
czeiröl, az alkotás szent vajúdásairól feljegyeztek. 
Mindaz, amit a szakértők az egyes technikák kutatása 
közben felfedeztek. És mindaz, amit a szocziológusok 
a művészet társadalmi és erkölcsi hatásai dolgában 
megfigyeltek. Továbbá mindaz, amivel a néprajz művelői 
a művészet keletkezését világították meg, számotadva 
a vad népek muzsikájáról, verseiről, megrendüléseikről. 
És végül mindaz a módszeres, elvont bölcsesség, 
amellyel filozófusok gazdagították a gondolkozást, elmél-
kedvén a fenségesről, a tragikusról, a komikusról és 
ezer más kérdésről.

Mindez egy látszólag szürke elmélet égtája felé vonz 
bennünket, amelynek egyetlen ragyogó, de nagyon 
ragyogó pontja van: maga a szépség. S itt mindjárt 
hozzá kell tennünk valamit. A tudomány szempontjából, 
az esztétika látószögéből nézve lényeges külömbség van 
abban, hogy ez a ragyogó valami: müvészet-e, vagy 
természet, egy szép, hideg márványszobor-e, vagy egy 
biborlángban égő azoba-bokor. Ami a mi szempontunk-
ból, akik itt a praktikus alkalmazhatóságot nézzük,

egyenlő értékű a szépnek mindkétrendü megnyilatkozása. 
A mai ember érzései, hangulatai, egész gondolatvilága 
is, sőt erkölcsi ítéletei is telve vannak egymásratorlódó 
ellentmondásokkal, elröppenő, kergetözö igazságokkal 
s ezekben természetesen Ízlése sem maradhat állandó. 
De kétségtelen: az izlés birodalmában van még aránylag 
a legtöbb maradandó érték: egy darabka kő, amely 
a görög templom oromfaláról lepattant, egy motívum, 
amely egy régi zsoltárból ittragadt, túléli magokat a 
száműzött isteneket. A legősibb nyelv: a tánc, a moz-
gás. S ez egyúttal a legnemzetközibb is. A perzsa 
hódító táncolni tudó rabszolgákat vitt magával, mikor 
ismeretlen tájak ismeretlen népei között megakarta 
magát értetni. S nincs ma sem olyan vadnép, olyan 
gyerek, olyan parasztlány és olyan tudása komoly-
ságába merült bölcs, akit meg ne rendítene egy fenséges 
zenei akkordok szárnyán eléje röppenő tánczosnö.

Mi a művészet? — erre a kérdésre felelő elméletek 
mindig hagyni fognak valami homályosat, magyaráz- 
hatatlant. De hogy mi a művészet az ember számára, 
ebben meglehetős egyöntetű minden magyarázat, mi-
helyst ráhelyezkedik a művészetnek, mint szocziális 
jelenségnek alapjára. Nos, a művészet hatalmas termé-
kenyülések forrása, felfokozása az életérzésnek, meg- 
nemesbedése a belső énünknek. Ezért van az, hogy a 
tizenkilencedik század legnagyobb társadalombölcselöi 
és esztétikusai nem győzték eléggé hangsúlyozni a 
művészet demokratizálásának szükségét, ami alatt azt 
értették, hogy a művészetet mindenki számára hozzá-
férhetővé kell tenni. Talán csak az egy Tolsztoj látta 
benne az emberiség megrontó démonát, aki vadvizekre, 
örvényekbe csábítja a morális belső ént. De minden 
más nagy gondolkodó egyenesen nemzetgazdasági ténye-
zőnek tartja a jó ízlést, a művészetben való gazdago-
dást, aczélfürdönek, amely diadalmas életkevvel tölti 
meg a munkás lelkét s öntudatlanul is szebbé, jobbá 
teszi alkotásait. Csak persze a módszer dolgában voltak 
eltérők a vélemények, a művészi forráskutatás volt más 
és más. A tizenkilenczedik század derekán még az a 
felfogás az uralkodó, hogy a munkásnak a középkor 
nagy alkotásaiba: templomai, képei, miseruhái, kódexei,
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kétkézmíívészete áhitatos emlékeibe merülve kell szép-
séggel megtelnie. Ez sem volt puszta ábránd, mert ami 
e gondolatban értékes, az magbaszökött: Angliában és 
Németországban. így keletkeztek az esti tanműhelyek, 
a munkások vasárnapi iskolái, a múzeumok, melyekből 
a külvárosok fiataljai és öregei ismerkedtek meg az 
eltűnt századok müiparával. És ebből az eleinte kissé 
merev dogmatizmusból született meg lassan az a művé-
szeti utilitarizmus, mely ma általában hasznosítani 
akarja a művészetet mindenki számára. A művészet 
mindenkié — ez a kissé programmszerű csatakiáltás 
persze sok ellentmondást váltott ki a finomínyü sóvár- 
gókból és az aggodalmas esztétákból egyaránt. De hogy 
ma kertvárosok vannak és ragyogó munkásháztelepek 
és kerti iskolák és harmincíilléres művészi faliképek, 
meg típusbútorok, amelyeket a legjobb művészek ter-
veznek és hogy városszépítés, műemlékvédelem, mű- 
ipari értelemben vett munkásképzés, sőt külön munkás- 
művészet és -hangversenyek vannak, mindezt a teoréti- 
kusok folytonos izgatásainak köszönhetjük.

Természetes, hogy a művészetnek e társadalom- 
szépítö reflektora nemcsak az alkotó és dolgozó 
emberiség egyetemére, hanem a szocziális közösségen 
belül az egyénre is ráveti a maga fénykévéjét. Az 
általános kultúrával együtt nö az alkotások technikai 
javulása, az izléskultúra fokozásával a formai szépség

fokozódása. Az izlés, amelyet a dolgozó ember öntudat-
lanul szív magába sétáiban, akár hegyoldalakon jár, 
akar a múzeum üvegszekrényei közt, akár egy ódon 
fejfa faragásában gyönyörködik, akár a tizennyolczadlk 
század rézmetszőinek leheletfinom lapjaiban, áttestesül 
eleven erővé, mely szabályozza a szerszámok mozgását 
és a kéz energiáját. Ép azért csak a naiv önámítás 
hitetheti el a dolgozó emberrel, hogy a maga ipari szak-
máján belül elég a tulajdon mestersége legjobb alkotá-
saival megismerkednie ahhoz, hogy Ízlése finomodjék. 
A művészetekben — szerencsére — nincs meg ez a 
parcellarendszer s az ízlés nem engedi magát telek- 
könyvezni. Egyetemes és általános itt minden szépség-
hatás, mely az esztétikai érdeklődés közelébe jut, lett 
légyen az szép könyv, szobor, kép, ház, vagy akár csak 
egy jó plakát, avagy egy finoman megrajzolt orvosságos 
vignetta. A költemény, vagy a zene, melynek ritmusa 
beleömlik a lélekbe, lassan átszivárog az egyén mun-
kájába is, ezerféle gyökérszállal tapad bele az ember 
a kultúra humuszába. Ezért nem délibábos reménység, 
hanem gazdaságtörténeti szükségesség annak a társa-
dalomnak elkövetkezése, melyben minden munkáslakást, 
műhelyt, iskolát, utczát, várost szépség fog körülvenni 
s ez az emberi nemzedékeknek ép oly természetes 
és nélkülözhetetlen szükséglete lesz, mint a tiszta víz. 
vagy a napfény. Nádai Pál dr.

A  V  O M A  L  n  I T
MAGYAR mesterszedök másfél 
évtizeddel ezelőtt nagy buzgalom-
mal művelték a tipográfiái egye-
nes vonallal való szedés-kom- 
binálást, amelynek motívumait 
nagyrészt a római-görög és az 
arabs építészeti és dekoratív 
művészetből merítették. Rövid 

Ideig ez az irányzat meglehetős népszerűségnek örven-
dett, mert az akkor megvolt betűöntődéi diszitöelemek 
és kombináczlós körzetek az általános ízlésnek sem 
feleltek meg, nemhogy a csiszoltabb ízléssel bíró mester-
szedök jó tipográfiái munkára való törekvéseinek kielé- 
tésére megfelelőek lettek volna.

Az akkoriban divatban volt léniakombinácziós irány-
zat tág teret nyitott a fantáziának és emelett rendkívül 
hálás, tetszés szerint gyúrható anyagot szolgáltatott az 
ügyeskezü és némi rajzolóképességü mesterszedönek. 
Élénken emlékezhetünk arra, hogy egyik-másik kolle-
gánk különböző munkáin rendszeresen ismétlődő vonal- 
kombinácziós motívumokat figyelhettünk meg, amelyeket 
sarok, közép vagy összekötő-díszítésként alkalmazott s 
ennek daczára minden munkája újszerűnek, frissnek és 
divatosnak volt mondható. Ezenfelül azonban azért is 
kedvelték mesterszedöink a vonaikombinálást, mert az 
ily kivitelű munkáik hatását túlnyomó részben alap-
nyomattal emelték, már pedig akkor az volt az igazi 
jó mesterszedö, aki egyben jó alapnyomat-metsző Is volt.

Ennek a léniakombinácziós irányzatnak azonban ha-
mar befellegzett. Nem volt gazdaságos; egyes munkák 
vonalépítményének összeszedése aránytalanul hosszú 
ideig tartott; alapnyomatok és többszínű nyomás nélkül 
túlságosan lapos és iires hatású volt a legötletesebben

D I K Z Í T Ó  e l e m

felépített vonalkombináczió is. A nyomtatványrendelö 
közönség is hamar ráunt a vonal-mániás divatra.

Erre az időre esik a betűöntődéi ipar művészi irányba 
való terelődése, aminek nyomán a német betűöntöipar 
valósággal elárasztotta a magyar nyomdákat művész- 
kéztől rajzolt kombináczlós körzetekkel, amelyek a 
vonalkombinálást teljesen kiszorították a gyakorlatból. 
A kombinácziós körzetek divatját felváltotta a még most 
is felszínen uralkodó sordiszítményekkel és vignettákkal 
való díszítés iránya, mely egyszerűségénél fogva módot 
nyújt a legfinomabb és legizlésesebb nyomtatványok 
előállítására.

Ez utóbbi irányzatnak a fejlődése, helyesebben 
szólva: cslszolódása során mind gyakrabban és gyak-
rabban találkoztunk olyan munkákkal, melyeknek díszí-
tése egyszerű egyenes vonal. Ezeket a munkákat a 
nyomdász köznyelv amerikai stílusban készült nyomtat-
ványoknak nevezte el, s ily megjelölés alá foglalta 
mindazokat a munkákat, amelyeknél díszítés dolgában 
a puszta, vékonyabb-vastagabb vonalra szorítkozott a 
munka szedője.

Az elnevezés mindenesetre helyénvaló, mert a ten-
gerentúli kollegáink bizony túlnyomó részben csakis a 
puszta egyenes vonallal dekorálják munkáikat. Ezt a 
zsánert űzik az angolok s újabban az északi országok 
nyomdászai, sőt néhány évvei ezelőtt a csehek is ki-
zárólag vonallal díszítették munkáikat.

Úgy látszik, hogy lassan-lassan általános, úgyszól-
ván nemzetközi divattá lesz a vonallal való díszítés, 
amellyel most már nekünk Is komolyan kell számolni, 
nemcsak az előbb említett okból, hanem, mert a viszo-
nyok és nyomdáink betű- és diszítö-anyagának jelenlegi 
lerongyoltsága Is erre fog kényszeríteni.
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Ezért szükséges, hogy a vonallal való díszítéssel 
mélyrehatóbban foglalkozzunk.

Beható taulmányozás után — amire megfelelő anyag-
gal szolgál ezen sorokhoz készült négy tábla 19 példája
— rá kell jönnünk arra az igazságra, amire az angolok 
és amerikaiak már régen rábukkantak. Ez az igazság 
az, hogy a szedő a puszta betűben és a tipográfiái egye-
nes vonalban kell hogy megtalálja azokat az eszközöket, 
melyeknek segítségévei czélját és feladatát: a jó, szép 
és nyugodt hatású nyomtatványt előállíthatja. Megdönt-
hetetlen Igazság továbbá az is, hogy a vonal egyszerű-
sége és nyugodt képe folytán legkevésbé zavarja a betűk 
és sorok alkotta szedésképet.

Az észszerűen alkalmazott vonal csak igazán kivé-
teles esetekben lehet bántó hatású.

Vegyük csak sorra mellékleteink példáit. Az 1. példa 
cziczeró vastag vonalai meglehetősen alkalmazkodnak 
a kövér betűkből szedett sorok erős foltjához; ezzel 
szemben az 5., 6. és 7. példák vastag vonalai és betűi 
között már igen nagy a folt-értékbeni különbség, de 
mind a három példa mégis nyugodt hatású, egyszerű 
ízléses munka. Ugyanilyen hatású jó reklámnyomtatvány 
a 18. példa is, amelyhez 20 pontos vastagságú vonalat 
alkalmaztunk.

A második tábla 8. példájánál négyszeresen alkal-
mazott kétpontos félkövér vonalak a díszítés eszközei.

A vastagabb és vékonyabb vonalak együttes alkal-
mazásával ugyancsak jóképű és előkelő hatást tudunk 
elérni. Ilyenek a 11., 13., 14. és 17. példák, amelyeknél 
a vonalak a betűk közötti foltérték-különbség nem 
nagy arányú s legjobb példák arra, hogy ily eszközökkel 
közelítjük meg leginkább azt a felfogást, miszerint a 
betű és díszítés között harmóniának kell uralkodni. A 
vonalak Ilyetén alkalmazása azonban nem adja meg a 
munkának azt a jellegzetességet, mely ennek a szedés- 
zsánernek a sajátja. Az angol és amerikai vonaldiszítési 
zsánernek sajátossága az, hogy a díszítés legtöbbször 
önálló életet él a nyomtatványon s tulajdonképeni fel-
adata a sajtótermék szövegszedésének komolyságát sok-
szor komorságát megtörni, tehát élénkíteni és a szöveg 
bizonyos részének hangsúlyozottságot kölcsönözni. A 
máig állandóan alkalmazott sordlszítményeknek ezzel 
szemben kizárólag csak díszítés a hivatása, s vajmi 
kevéssé alkalmasak arra, hogy a szövegrészek általuk 
hangsúlyoztassanak, s igen nagy hátrányuk, hogy a 
betűk stílusával vagy legalább Is foltértékével egyez- 
nlök, harmonizáltok kell.

Az utóbb említett példákról mondottak vonatkoztat-
hatók a 2., 3., 4. példákra is; ezeknél a vonaldísz csak-

ugyan kísérő díszítése a szövegnek, melynek élénkítését 
semmiféle más sordlszitmény alkalmazásával jobban el-
érni aligha lehetett volna.

Vonalkeretek is rendkívül jóhatású díszítésnek bizo-
nyulnak. A 9„ 12., 15. és 16. példák ezt a megállapítást 
élénken illusztrálják. Kétszínű munkáknál, melyeknek 
díszítése kettős vonalkeret (12. és 15. példa), azonban 
nem ajánlatos mindkét keretet egyszínben nyomtatni.

Jó hatást érünk el vonalakkal, ha a bekerített paplr- 
síkot arányos mezőkre osztjuk ugyanolyan vastagságú 
vonalakkal, mint a keretvonalak. Ezt a 10. példa 
illusztrálja.

A 19. példa szövegének vonalaláhúzásai szintén deko-
ratív hatásúak; ilyen szedésmodornál azonban óvatos-
sággal kell eljárni, mert nagy felületeken a sűrű alá- 
vonalzás vibráló hatásúvá válik. A példához hasonló 
keskeny alaknál még elég nyugodt hatást érhetünk el 
sorok más színben nyomtatott vonalakkal való alá-
húzásával.

összefoglalva a példákról elmondottakat, megállapít-
hatjuk, hogy az egyenes vonalak alkalmazásával Igen 
jó hatású nyomtatványokat nyerhetünk, klváltképen 
akkor, ha a vonaldisz egyhangúságát vignetta alkalma-
zásával enyhíthetjük (5. és 11. példa). De maga a puszta 
vonal is tökéletesen megfelel czéljának.

Nagy előnye a vonalnak, hogy a szöveg szedését, 
csoportosítását nem nehezíti meg, mert a szövegnek 
szabad vagy zárt formában való szedésénél mindig 
megtaláljuk azt a helyet vagy pontot, ahol a vonalat 
kellő hatás reményével alkalmazhatjuk.

Ennek következtében a vonaldísz alkalmazása meg-
könnyíti, meggyorsítja munkánkat, ami a mai viszonyok 
között — amikor minden a munkán feleslegesen elpaza-
rolt negyedórák is súlyos koronákkal drágítják meg a 
nyomtatványt — nem kicsinylendö előnyt jelent az 
üzemre, de még inkább a megrendelőre nézve.

A vonaldiszítésnek és e réven az angol-amerikai 
szedésmodornak a mai viszonyok között való alkalma-
zását indokolttá teszi még az a körülmény is, hogy 
üzemeink dlszítöanyag-felszerelése, a felfrissítésnek ha-
todfél esztendős kényszerű mellőzése folytán, sok helyen 
a hasznavehetetlenségig tönkre ment s pótlása rövi-
desen alig remélhető.

Tehát minden tekintetben rá vagyunk utalva arra, 
hogy az amerikaiak szedésmodorát — nem nevezhetjük 
stílusnak — kezdjük művelni s ezért gondoskodunk 
arról is, hogy időről-időre kiválóbb amerikai és angol 
nyomtatványmintákat mutassunk be olvasóinknak, ami-
ben most még a közviszonyok megakadályoznak. ABC.
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A „Linotype Notes“  pályázatot irt ki — természe-

tesen még a világháború előtt — arra a kérdésre, hogy 
a Linotypeon miként érhető el és tartható meg higgadt 
dolgozás mellett egy raczlonálls gyorsaság. E kérdésre 
nagyon figyelemreméltó válaszok érkeztek be. A követ-
kezőkben közölt nyertes vélemény nagyjában az egyéb 
rendszerű szedőgépeken való dolgozásnál is hasznos 
útmutatásul szolgálhat: „Véleményem szerint kezdő 
gépszedők azzal követik el a legnagyobb hibát, hogy 
már kezdetben teljes erővel a gyorsaság fokozására 
törekszenek. Azt gondolják, hogy tőlük egyebet sem

kívánnak, csak minél több sort. Nem az a törekvésük, 
hogy gazdaságos munkát végezzenek s hogy olyan 
rendszeres munkálkodáshoz szokjanak, amely jó és 
gyors munkálkodást biztosít. A legjobb, ha mindaddig, 
amfg a géppel teljesen megismerkedünk, lassan dolgo-
zunk. Minden billentyűt szabályosan és határozottan 
üssünk meg és megkíséreljük, hogy emellett ütemet 
tartsunk, vagyis a lassú munkálkodás mellett szabályo-
san dolgozunk, mert a gyorsaság s vele együtt a sza-
batos munkálkodás az idők folyamán önmagából fejlő-
dik. Kerüljük az ideges sietést, mert ezáltal nyugtala-
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hétről-hétre változó és
nyugtalan idő napról- 
napra ujabb értékeket 
termel a bélyeggyüjtés 
kedvelői részére. Leg-
utóbb közölt bélyeg-
kiadások óta újabbak
tették gazdagabbá a 
megszerzendő bélyeg-
állományt, melyekről 
lapunk újonnan rend-
szeresített mellékletén 
számolunk be, noha 
nem lehetetlen, hogy 
mikorra e sorok nyil- 
vánosásgra kerülnek, 
a most leszögezett ese-
ményeket már megint
túlhaladták a tények. 
Ujabb mellékletünk a

B É L Y E G G Y Ű JT Ő
havonként fog megje-
lenni és k ü lö n n y o -
matként is kapható!

G Y Ű J T É S
SZERKESZTŐSÉGE ÉS 

KIADÓHIVATALA
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nokká leszünk és sokszor egy billentyű helyett kettőt 
ütünk meg, ennek pedig különböző zavarok a követ-
kezményei. Kerüljük továbbá a inatriczabillentyünek az 
ékbillentyüvel egyszerre történő megütését. Ismertem 
szedőket, akik ezt gyakorolták s aztán csodálkoztak 
azon, ha az ék gyakran rossz helyre esett. A kezeket 
tartsuk — de különösen a jobbat — amennyire lehet 
vízszintesen a billentyűzet felett s a billentyűket az ujj-
végek húsos részével érintsük. Ez lehetővé teszi, hogy 
a szedő enyhén és gyorsan egymásután érintse a billen-
tyűket, emellett erőt takarít és hosszú ideig fáradtság 
beállta nélkül gyorsan képes dolgozni. Sohase tartsuk 
kezeinket görcsös állapotban, amely csak egy ujj hasz-
nálatát teszi lehetségessé. Ismerek szedőket, akik kezei-
ket ökölbe szorítják és csak egy ujjat hagynak szaba-
don, hogy aztán nagy erővel a billentyűre csapjanak. 
Az ilyen megerőltetés a szedő kitartását csökkenti, de

természetesen a gépnek sem válik előnyére. Nem aján-
lom az ujjak használatát illetőleg bizonyos szabályok 
betartását, mert hiszen egyiknek az egyik, a másiknak 
a másik mód a kényelmesebb. Némelyik szedő balkezét 
kizárólag a kizáró- és sorbillentyű leütésére tartja fen. 
Kerüljünk egyáltalán a billentyűzet feletti mindennemű 
felesleges mozgást. A gépszedő munkálkodásában egy 
további jelentős pont az a törekvés, hogy fülét a mat- 
riczák szabályos esésének hangjához szoktassa, aminek 
jelentősége nem eléggé hangsúlyozható. A hallás ilyen 
irányban való fejlesztése által a szedő észreveszi, ha 
egy matricza nem esik s idővel képes lesz az esés által 
előálló hangból a helyes matricza esését a helytelentől 
megkülönböztetni. A tapasztalt szedőknek arra is jut 
ideje, hogy néha-néha a gyűjtőre egy-egy pillantást 
vessen, s a matriczák vastagságáról állapítja meg, hogy 
minden rendben van-e“ .

O L V A S i N K Ó L ,  K Ö N Y V R Ő L ,  I R O D A L O M R Ó L

ÜLÖNÖS érzés a könyvről írnom 
azoknak, akiknek a könyvet kö-
szönöm. Akiknek szorgos keze- 
munkájából támad sor-sor után. 
Minden szó, mely bennem gon-
dolatot ébresztett, hangulatot kel-
tett, érdekelt, tanított valamire 
engem: keresztülment egy isme-

retlen ember kezén, aki az ólombetűket összekapkodta, 
vagy gyors ujjakkal zongorázott a szedögépen. Mit 
érzett, mit gondolt, mit tanult munkája közben ez az 
ember? Támadt-e kedve, hogy egészében megismerje 
azt a müvet, melynek egy kiszakított részletét bízta rá 
a szeszélyes véletlen? Szeret-e otthon, pihenő órájában 
kész könyvet venni a kezébe, élvezi-e a könyv külső 
formáját, gyönyörködik-e a fehér lapról ráfeketéllö 
sorokban, melyek mindennapi nehéz munkájára emlé-
keztetik? És —  most következik a súlyosabb kérdés — 
ha felébredt benne az olvasás vágya, hogyan tudja ezt 
a vágyát kielégíteni? Hogy jut könyvhöz? És hogy 
igazodik el a roppant könyvtermelés között — ö, akinek 
kevés az ideje, akinek nagyon meg kellene válogatni 
az olvasmányait? Vaktában olvassa azt, amit a véletlen 
sodor a kezébe, mint ahogy a véletlenség szórta elébe 
a kiszedésre váró kézirat-lapokat is?

Bizonyos, hogy mindazok, akik a könyvvel foglal-
koznak, szeretnek is olvasni. Ez az egy kérdésem fölös-
leges volt. De annál fontosabb volna, hogy a többi kér-
désre választ tudjon adni valaki. Könyvhöz jutni — 
könnyű, szinte túlságosan is könnyű volt az utolsó 
egy-két esztendőben. Sok pénz forgott mindenkinek a 
kezén, s a könyv, akárhogy megdrágult is, még mindig 
aránylag a legolcsóbb és legkönnyebben hozzáférhető 
bolti árú volt. A társadalom széles rétegei, melyek addig 
nagyritkán ha megvettek egy-egy olcsó és értéktelen 
füzetet, most megszokták a könyvvásárlást. Sok jót, 
még több rosszat olvastak össze-vlssza, de mégis csak 
megindultak azon az úton, mely a válogatás, az ízlés 
egyre biztosabb ítélete felé vezet. És megszokták a 
betűt, szükségletté vált rájuk nézve. Az olvasásnak 
pedig megvan az a különös tulajdonsága, hogy nehéz 
rászokni, de még nehezebb leszokni róla.

A proletárdiktatúra a könyvkereskedések hosszú 
ideig tartó bezárásával, a könyvek jórészének elkom- 
munizálásával, a megmaradtak árának óriási fölemelé-
sével jóformán lehetetlenné tette a könyvvásárlást. 
Azóta ismét szabad a forgalom, esett is valamit a 
könyvek ára — de, fájdalom, még nagyobbat zuhant 
a munkásság és a középosztály jövedelme. A könyv 
egyszerre ismét fényűzési cikké lett. A régi időkkel 
szemben az jelent csak változást, hogy ennek a fény-
űzési czikknek sokkal több ember érzi fájdalmas hiányát, 
mint azelőtt. És ha sokkal kevesebben vannak is azok, 
akik könnyűszerrel vehetnek 50—100 és még több 
könyvet is egy évben: olyanok viszont sokkal többen 
vannak, mint régen, akik, ha keserves nélkülözések árán 
is, megvesznek ötöt-hatot. Ennyivel ugyan nem könnyű 
egyesztendeig beérni, s a hiányt a közkönyvtáraknak 
kellene pótolni. . .  de ezekről talán ne beszéljünk most, 
szénhiány idején. Maradjunk amellett, hogy olvasáshoz 
szokott emberek, — és elsősorban azok, akiket külöm- 
ben is oly közeli szálak fűznek a könyvhöz — most 
csak nagyritkán engedhetik meg maguknak a könyv- 
vásárlás fényűzését.

Szabad-e ezeknek az embereknek a könyvtől, az 
irodalomtól lassankint ismét elszakadniok? Nyilván nem. 
A telkeknek olyan gazdagodását, finomulását jelenti az 
irodalom szépségeinek élvezése, hogy erről a gazdago-
dásról lemondani nem szabad. Módot kell találni, hogy 
addig is, míg a kereseti viszonyok és a könyvek ára 
között helyesebb arány jő létre, ne legyenek a művelt-
ség kincseitől elzárva azok, akik kezük munkájával 
teremtik meg ezeket a kincseket.

Ám olvassunk kevesebbet, míg nem tehetünk más-
ként, de törekedjünk arra, hogy ez a kevés is biztosan 
és rendszeresen szolgálja műveltségünk felépítését.

Biztosan és rendszeresen! Ez a két szó a titka min-
dennek: de ezt a két szót is könnyebb kimondani, mint 
végrehajtani azt, amit jelentenek.

A biztonságot egy dolog adhatná meg annak, aki 
kevés könyvet vásárolhat, de a legjobbat szeretné 
vásárolni. Ez az egy: a napilapok és folyóiratok kritikai 
rovata. Istenem, ha ez csakugyan olyan volna, amilyen-
nek lennie kellene! Napilapot mindenki olvas, egy-két
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általános- vagy szakfolyóiratot is a legtöbb ember. A 
szakfolyóirat csak az illető szakma irodalmával szokott 
foglalkozni: általános irodalmi kritikára nincs helye. 
A szépirodalmi hetilapok, folyóiratok kevés kivétellel 
nagy kiadóczégek tulajdona, s ezek saját kiadványaik 
reklámozását tartják legfontosabbnak. A napilapokban 
nemrégen még alig volt könyvkritika. Többet foglal-
koztak az utolsó operettel, mint a legkomolyabb könyv-
vel. Utóbbi időben, mióta a napilapok kiadóhivatalai 
könyv-osztályt is nyitottak, jobbak a viszonyok: többet 
írnak a könyvekről. De megint csak nehéz helyzetben 
vannak azok, akik biztos ítéletet szeretnének hallani, 
hogy ennek alapján válasszák ki a legjobb könyveket. 
Hiszen most már a lapoknak is érdekük, hogy minél 
több könyvet dicsérjenek. . .

Nincs más megoldás: a szakfolyóiratnak kell a közön-
sége figyelmét felhívni arra a nehány könyvre, melyet 
valóban az irodalmi élet legkiválóbb jelenségei közé 
számít. Ez az, amit a „Magyar Grafika" idöröl-idöre, 
komoly és lelkiismeretes válogatás alapján meg fog 
cselekedni.

A rendszeresség. . .  ezzel a nehéz kérdéssel kissé 
alaposabban kell foglalkoznunk. A rendszeresség két 
dolgot jelent. Egyik az, hogy se összevissza ne olvas-
sunk mindenfélét, ami összezavarhatja gondolkozásunkat 
és ítéletünket, se pedig túlságosan egy irányba ne halad-
junk. Az utolsó esztendők könyv-konjunktúrája inkább 
az utóbbi hibába vitte a kiadókat. A könyvkereskedések 
kirakatai jóformán egyébbel sem voltak tele, mint az 
utolsó harminc-negyven év regényirodalmával, amit a 
világ minden nyelvéből buzgón fordítottak le. A modern 
regény mellett háttérbe szorult minden más irodalmi 
műfaj, háttérbe szorult a régi irodalom minden remeke, 
s aránylag kevéssé volt képviselve a tudományok nép-
szerűsítése is. Ebből az egyoldalúságból kell kilábalni 
az olvasónak. . .  de anélkül, hogy egyszerre százfelé is 
kapkodna. Ezért van tehát szüksége olyanfajta tájékoz-
tatásra is, mely a világirodalom nagy korszakainak 
nevezetes íróit, egy-egy irány legkiválóbb képviselőjét 
ismerteti meg vele, s egyben figyelmébe ajánlja a tudo-
mányt népszerűsítő müvek közül is azokat, melyekre 
föltétlenül szüksége van, ha általános műveltséget akar
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ZÉLTÉBEN-HOSSZÁBAN jártunk, 
ban-keltünkben, ahol nyomdász 
emberrel hoz össze a sorsunk 
vagy a közös baj érzése, csak 
az az egyetlen nagy kérdés tolul 
az ajkakra: mi lesz a magyar- 
országi grafikai iparral? Sóhaj, 
levert kézmozdult, nembánom- 

ságot jelentő vállvonás rendszerint a felelet és csak 
igen-igen kevesen akadnak, akik férfias bátorsággal 
merik azt mondani: nehéz a sorsunk, de vállvetett mun-
kával, erős akarattal, az ipar és a közös érdek szigorúan 
szem előtt tartásával nemcsak megmenthetjük, de újból 
virágzóvá is tehetjük iparunkat.

És mint már oly sokszor, ezúttal is a keveseknek 
van Igazuk. Nem siránkozásra való ez az Idő, nem arra, 
hogy a sirámok mellett bandzsa szemmel azt vizsgáljuk,

szerezni. Mert az még nem műveltség, ha valaki száz-
kétszáz regényt olvasott... és semmi egyebet. Nem 
műveltség az utolsó évtizedek nehány divatos íróját 
úgy-ahogy ismerni. Kell, hogy az értelmes olvasó ország-
nak tekintse az irodalmat, melynek legalább vázlatos 
térképét Ismernie kell, nagy városait be kell barangolnia.

Ezzel szorosan összefügg a rendszeresség szó másik 
jelentése. A könyv munkásai, akik sokszor művészetté 
fejlesztik a maguk munkáját, könnyen megérthetik, hogy 
a könyvírás művészetének is vannak olyan kérdései, 
amik őket érdekelhetik. Csak félig élvezi egy könyv 
szép kiállítását az az olvasó, aki laikus a könyv elké-
szítésének technikai részében. De épen így: a legnagyobb 
élvezettől van megfosztva az, aki csak arra kiváncsi, 
mikor olvas, hogy vájjon Jancsi megkapja-e Juliskát?

Minden kornak megvolt a maga művészi stílusa és 
megvoltak az irodalmi kérdései. Minden kor írói más-
más módon iparkodtak érzéseiket kifejezni vagy tör-
téneteiket beszélni. A regénynek, a színpadi műnek, az 
egyszerű költeménynek megírása ezer és ezer belső 
lelki kérdéssel, de ugyanannyi technikai kérdéssel is 
függ össze. Aki a lapok, folyóiratok bírálatait olvassa, 
csüggedten érezheti, hogy sohasem fog megbirkózni 
azokkal a kifejezésekkel, amiket a kritikusok oly köny- 
nyedén dobnak oda, mintha minden olvasójuk már a 
bölcsőben is értette volna. Megmagyarázni sohasem 
szokták. . .

Pedig hát ezeket sem boszorkányság sem meg-
magyarázni, sem megérteni. Csak nem kell restellni azt 
a kis fáradságot, sem egyik, sem másik félnek. És mind-
járt meg fog növekedni azoknak a tábora, akik a könyv-
ben nemcsak Jancsi és Juliska vidám vagy szomorú 
történetére kiváncsiak, hanem tudatosan megbírálják, 
hogyan értette az író a maga művészetét; látják, milyen 
művészi célt tűzött ki maga elé, milyen eszközökkel 
és hogyan érte el. Ez az, ami megszázszorozza az olva-
sás közben érzett élvezetet: és az, ami igazán lélek- 
művelö hatásúvá teszi az olvasást.

Erősen hiszem, hogy a „Magyar Grafika" ezen a téren 
is úttörő munkát fog végezni és eltéphetetlen szálakkal 
fűzi egymáshoz a könyvet, a könyv munkásait és a 
könyv olvasóit. Benedek Marczell.

vájjon a zavaros vízben mit hoz felénk az áradat, amit 
azután egy merész csáklyarántással magunkhoz ragad-
hatunk, nem törődvén többé azzal, hogy a rohanó ár 
mit rombol le további útjában. Be kell dugnunk fülünket 
a kishitűek jajszava elől, mint ahogy nem szabad tért 
engednünk azoknak, akik a közös érdek köpenyegébe 
burkolózva, önző cél érdekében akarják megmozdítani 
a közületet. Az önzés csak akkor menthető, ha abból 
a közületnek igen-igen nagy haszna van. De még 
kevésbé lehet szavuk azoknak, akik a műit hibáiért, 
bajaiért, a jelen sivárságáért az egyes embert akarják 
vagy kívánják felelőssé tenni.

Minden, ami a háború kitörése óta történt, nem arra 
való, hogy bűnbakot keressünk; szálljon kl-ki magába 
és vizsgálja meg saját lelkiismeretét, vájjon magatartá-
sával nem járult-e hozzá ahhoz, hogy a grafikai ipar 
ma Ilyen szomorú képet mutat. Mindabból, ami 1914
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augusztusától a mai napig történt, csakis a tanulságokat 
szabad és lehet levonni, csakis arra szabad tekintetünket 
irányítani, hogy mit kell tennünk, nehogy hasonló eset-
ben iparunk ismét a züllés útjára kerüljön.

Iparunk bármely ágát tekintjük, azt kell meglátnunk, 
hogy túlságosan uralomra jutott benne a kereskedő- 
szellem. Az utolsó, még a háborút megelőző években 
az ideális gondolkozás mintha kiveszett volna. Hiány-
zott az ipar szeretete, az iparért való áldozatkészség, 
az ipar minél magasabb színvonalra való emeléseért 
az a lelkesedés, amely pedig feltétlenül szükséges, ha 
azt akarjuk, hogy tisztelettel, megbecsüléssel, elisme-
réssel viseltessenek iparunk iránt. Csak a „haszon" volt 
a vezéreszme és ezért a munkáltatók szervezete már 
a háború elején felmondta a szolgálatot; nem Is tudott 
felvergödni még a mai napig sem. Tehetetlenül vergő-
dött és vergődik, nem tudván, melyik úton induljon meg.

Hiányzott ebből a szervezetből az az iczipiczi, lát-
hatatlan, de mindennél erősebb, Ietörhetetlen kapocs, az 
erkölcsi kapocs, amely mindennek „talpköve“ . A hábo-
rús esztendők igazolták a legfényesebben, hogy a mun-
káltatók igen tekintélyes része a saját szervezetüket 
nem egy védelemre berendezett várnak tekintették, 
amelynek falait, védelmi eszközeit karban tartani, ápolni 
kötelesség, amelynek csapatai fegyelmezett, elszánt, a 
bajtársakért, a vár megtartásáért áldozatra is kész fér-
fiakból állanak, hanem búvóhelynek, ahol a fegyvereket 
őrizni is lehet ugyan, de el Is árulni, a bajtársi együtt-
érzés lángja pedig csak addig lobog, amíg zsákmányra 
van kilátás, de rögtön kialszik, mihelyst az „egyéni" 
vállalkozás is sikerrel biztat.

Az erkölcsi kapocs teljes hiánya hozta magával, 
hogy a munkáltatók semmi olyan alkotást nem mutat-
hatnak föl, amely azt hirdetné, hogy az ö akaratukból 
vagy az ő hozzájárulásukkal, az ő segítségükkel értek 
el valamely ideális czélt. Ez hozta magával, hogy a 
magyarországi grafikai ipar a múlt évtized nagyszerű 
fellendülésével, tiszteletreméltó eredményeivel szemben 
oly óriási hanyatlást mutat.

Ha az a tiszta erkölcsi kapcsolat, amely minden 
szépnek, jónak a szülöanyja, meg lett volna, ha a munka-
adók nem láttak volna egymásban mást, mint verseny-
társat, úgy ráeszméltek volna, hogy érdekeiket nem 
csupán a bérszabályzat, a nyomtatványtarifa megterem-
tésével, a hivatalos fórumoknak adott szakvélemények-
kel kell megvédelmezni, hanem olyan intézmények léte-
sítésével, amelyek ha nem is mutatnak föl koronákban 
kifejezhető hasznot, de mert általános ipari érdeket 
szolgálnak, hasznára válnak a közösségnek éppen úgy, 
mint az egyesnek s a legtökéletesebb eszközök az ipar 
fejlesztésére és színvonalon tartására, ami viszont a 
leghatásosabb fegyver a külföldi verseny ellenében.

A munkáltatóknak már régen meg kellett volna lát- 
niok, hogy minél kevesebbet törődnek a munkásság 
szellemi életével, minél inkább arra a szigorúan alkal-
mazott álláspontra helyezkednek, hogy „semmi közöm 
hozzá, hogy a munkásom a munkatermen kívül mit 
csinál**, a munkást mind távolabb és távolabb taszítja 
nemcsak a munkáltató személyétől, hanem az üzlettől 
is, hovatovább elhomályosodik lelkében a régebben oly 
szép elv vallása: „az üzlet érdeke az én érdekem is“ , 
rideg üzletkötéssé válik a kettőjük között fennálló 
viszony és a munkás szellemi tápláléka kielégítésére

azokhoz fordul, akikben megvan a képesség arra, hogy 
lelkiekben is tudjanak hatni rájuk.

Nem kevésbé váddal lehetne illetni a munkáltatókat, 
amiért a szakmai oktatás kérdésével alig foglalkoztak 
s türelmesen — de talán inkább közömbösen — nézték, 
hogy részben egy kis lelkes csoport küzd a nincstelen- 
ség miatt a lehetetlenséggel, részben avatatlanok a saját 
czéljáik érdekében a „művészi szép** jelszavával nyo-
morítsák meg a gyakorlati Ipart.

Hát arról essék-e szó, hogy ugyan mit tettek a mun-
káltatók a grafikai ipar népszerűsítése érdekében? 
Helyesebben: mit tettek, hogy igazolják, bizonyítsák a 
grafikai iparnak a mindennapi életben való szükséges-
ségét, nélkülözhetetlenségét, hogy lerombolják azt a 
tévhitet, mintha a grafikai ipar fényűzési ipar lenne, 
amit könnyen lehet nélkülözni.

Volt-e, van-e a munkáltatóknak olyan szerve, amely-
hez bármely ipari kérdésben teljes bizalommal fordul-
hatnak? Ugyan a háború alatt felszínre került minden-
féle „pótlék** hasznavehetősége, czélszerüsége felöl ki 
adott vagy ad elfogadható, megnyugtató felvilágosítást? 
Ki adott és ki ad ma tanácsot arra, hogy „ettől óvakodj, 
amazt szerezd meg**?

Milliókat adtunk a külföldnek betűért, rézanyagért, 
sőt faanyagért is. Ugyan hányszor jutott eszükbe a 
munkáltatóknak, hogy ebben is a lehetőségig függetle-
nítsük magunkat a külföldtől? Hát szabad azt tétlenül 
nézni, hogy egyetlen betüöntödénk csak a saját ízlése 
szerint rendezkedjék be s fittyet hányva minden modern 
törekvésnek, a defektek öntésén kívül — mert ez a 
leghasznosabb — ne ambiczlonálja a magasabb törek-
vések kielégítését?

A ma már nélkülözhetetlenné vált szedögépek dol-
gában ugyan hogy állunk? Nem kell talán amiatt res-
telkednünk, hogy ebben a kérdésben is Bécsre vagy 
Bécs közvetítésére vagyunk utalva? Még annyi meg-
becsülést sem tudtunk magunknak kivívni, hogy legalább 
egy tisztességesen felszerelt lerakattal rendelkezhetne 
Budapest; minden apró-cseprő szerelékért Bécs és 
Budapest forgalmára vagyunk utalva.

És azután a legégetőbb, a legfájóbb kérdés: a papir- 
kérdés. Nem lehetne-e rövidlátással vagy épenséggel 
hanyagsággal vádolni munkáltatóinkat, amiért ezt a 
kérdést semmibe sem vették? Hisz már a békében se 
sok hasznát vették a meglévő magyar papírgyárak-
nak, mert hiszen az állam szükségletét sem tudták teljes 
mértékben kielégíteni. Nem a grafikai Iparágak munkál-
tatóinak lett volna kötelességük ebben a kérdésben is 
az élesztő szerepét vállalni és a vállalkozási kedvet 
ebbe az Irányba terelni? Budapest környékén igenis 
fel lehetett volna állítani 2—3 modern papírgyárat.

No és talán egyetlen nyomtatógépgyárunk moderni-
zálása czéljából nem fért volna el egy kis biztatás?

Sok, nagyon sok tennivalójuk lett volna a grafikai 
iparágak munkáltatóinak, ha az a bizonyos erkölcsi kap-
csolat meg lett volna, ha erejüket nem pazarolták volna 
el sokszor kicsinyes személyi ügyek hánytorgatásában, 
ha az „üzleti érdek** mellett olykor-olykor az általános 
ipari érdeket is figyelmükre méltatták volna.

A háború, a rákövetkező forradalom, a föléje került 
kommunizmus lerongyolt bennünket, lezüllesztette ipa-
runkat, úgy, hogy majdnem elejéről kell kezdenünk 
mindent. Ugyan lesz-e munkáltatóinkban annyi akarat-
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erő, hogy legyőzzék magukban a veszteség fölött való 
lelki levertséget, újra hinni tudjanak a jobb jövendőben?

Ha megvan ez az akaraterő, úgy azt a laza kap-
csolatot, amely őket eddig úgy-ahogy összetartotta, 
szorosabbra kell fűzni, meg kell tölteni erkölcsi tarta-
lommal, gondolatkörükbe bele kell vinni jó adag ideáliz-
must Is, hogy ugyanabban a perczben, amikor megin-
dítják a rekonstruálás munkáját, lerakják alapjait azok-
nak az intézményeknek is, amelyek leghathatósabb 
segítőtársai lesznek nemcsak a grafikai Ipar feltámasz-
tásában, de annak újraépítésében, sőt a réginél is 
magasabb színvonalra emelésében.

Csak csüggedni nem szabad. Szerencse az, hogy még 
vannak jónehányan a magyar könyvnyomtatók között, 
akik hitet tesznek a magyar grafikai ipar felvirágoz-
tatása mellett, mert erős a reményük, hogy a grafikai 
ipar újra elfoglalja az őt megillető helyét és tudják,

hogy amikor az ébresztő harsonát megfújják, melléjük 
fognak állani mindazok, akiknek lelkét, szivét csordultig 
megtölti az Iparuk szeretete, az ipar fejlesztéséért való 
nemes lelkesedés.

Én velük tudok hinni, remélni, lelkesedni, mert isme-
rem a fajtámat. A mesterségéhez való ragaszkodás, 
meleg szeretet ott szunnyad még a legszélsőbb útakon 
járók lelkében is, csak meg keli találni a pillanatot, 
amelyben egyetlen szó elég, hogy ez a szunnyadó 
parázs lángra kapjon.

A pillanat elérkezett. A nagy kérdés megoldás előtt 
áll, mert gordiusi csomó csak a régi idők meséiben van 
meg. önmagától oldódik meg minden, ha a jók össze-
fognak és egy czélt tartva szem előtt, áldozatoktól sem 
riadva vissza, erős, megtörhetetlen akarattal, íegyel- 
mezetten, zárt, megbonthatatlan sorokban igyekeznek 
elérni a boldogulás útját. —ts— ez.
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ORZALMASAN leromlott iparunk 
felépítéséhez — ha ugyan nem 
lönnek még viharok, melyek azt a 
keveset elsöprlk, ami megmaradt
— már az úi alapok lefektetésé-
nél szeretnék egy-két követ be-
illeszteni: ha sikerül már most 
ezeket beleépíteni, akkor talán 

tartósabb és szilárdabb lesz az új építmény.
A nyomdaipar munkával való ellátása az ország 

többi Iparának, a kereskedelemnek és a pénzintézetek 
üzletmenetétől függ. Iparunk azonban nem tartott lépést 
ezen tényezők fejlődésével, hanem túlnőtt számban és 
arányaiban, aminek az lett a következménye, hogy — 
az év 1—2 hónapjától eltekintve — a nyomdaüzemek 
teljes foglalkoztatásáról alig lehetett szó. A foglalkoz-
tatás utáni törekvés szülte az egészségtelen versenyt, 
melyből nemcsak a passzívan dolgozó közép- és kis-
üzemek vették ki részöket, hanem — sajnos — meg-
állapított Igazság — nagy részvénytársaságok sem 
átalották, egyéb jól jövedelmező üzleteik terhére, üze-
müknek mindenáron foglalkozást szerezni.

Az üzemek munkával való hiányos elfoglaltsága 
azonban nemcsak a nyomdaipar rákfenéjét, a szenny-
versenyt szülte, hanem a munkák utáni tülekedést oly 
helytelen mederbe terelte, hogy az utánjárásnak az ipart 
és művelőjének megszégyenítő kinövéseit láthatjuk.

A nyomtatványrendelö irodája előtt elöszobázó 5—6 
kartárs általánosan ismert kép — (hja! itt már egy 
200—300 koronás rendelésről lehet szó! — 1914-es ér-
tékben) — és ezeknek a kollegáknak még nem is lehetett 
panaszra okuk, mert ök a főnökkel vagy annak helyet-
tesével tárgyalhattak, aki, ha nyomja is az árakat, ha 
Ígéreteivel egy jobb jövő reményével, el is veszi a 
hasznot, de rendes körülmények között, egy modorral 
bíró üzletfél.

Azonban a legtöbb czégnél, ahol egy külön nyom- 
tatványkezelö — itt-ott a praktlkáns ur — játsza ki 
egymás ellen a munkaéhes kartársakat, ott egyszerűen 
megszégyenítő az eljárás, amelyet a kollegákkal szem-
ben alkalmaz, csakhogy állásában magát minél haszno-
sabbnak, hasznothajtóbbnak tüntesse fel.

Ha nem lettem volna szem- és fültanúja — ott ültem 
a ezégvezetö íróasztalánál — : mikor megjelent a kar-
társ, aki hajlongások között bemutatkozott a kisasz- 
szonnyal éppen diskuráló nyomtatványkezelő fiatal-
úrnak, ki tudomásul véve, „rögtön“ -nel felelt. És én 
figyeltem. (Akkoriban épp ilyenről akartam írni, kapóra 
jött és jobban emlékezetemben maradt.) Vagy 7—8 
perczig folytatta a fiatal úr a diskurzust — a jégről 
lehetett szó a taglejtések után ítélve — végre odafordult 
a még mindig ott álló kartárshoz. Az eredményt később 
tudtam meg. 1000 drb memorandumról és 1000 drb 44-es 
borítékról volt szó, amelyért — 1914-ben — 15 koronát 
kért, tehát nem kapta meg.

(Ez az eset igen sok helyen történik meg naponkint, 
csak az iroda változik, a fiatal úr helyett praktlkáns 
vagy anyagkezelö van, a diskurzus, melyért a kartárs 
várni kénytelen, esetleg színház, vásárcsarnok.)

Miután a szóbanforgó Iroda a Váczi-úton volt, kar-
társunk villamoson tette oda az útat a város másik 
végéről — IX. kerületből —, nem akartam zavarba 
hozni, mert különben megkérdeztem volna: eszébe
jutott-e valaha néki egy 13—15 koronányi anyagért egy 
szállítót odarendelni — ajánlattételre. Alig hiszem!

Avval válaszolna persze, hogy ö a „Czéget“  akarja 
megnyerni, daczára, hogy tapasztalatból tudja, hogy 
ezek a „Czégek“  minden egyes nyomtatványt csak a 
legolcsóbb ajánlat alapján adnak ki. Tudhatná a kartárs, 
hogyha már áldozatok árán sikerült egy-két megbízást, 
ígéretekkel fűszerezve, megkapni, a legközelebbi ren-
delést, ha nem akar ismét ráfizetéssel vállalni, egy
másik — szintén naiv kartárs kapja.

Ha nem lett volna alkalmam néhány nagyobb ren-
delőnél az ajtót kívülről becsapni, a modor miatt, melyet
ezen nagy ezégek kuliai használnak, akkor túlzásnak 
tartanám az eseteket, melyeket az önérzetesebb kar-
társak körében hallani lehet. Elismerem, hogy nemcsak 
a kartársak az okai ennek, hogy a rendelővel való köz-
lekedést főleg a nyomtatványvigéczek rontják. Ezek a 
hivatlanúl is bekopogtató alakok igazán nem nagyon 
nézik, hogy fogadják őket, milyen hangon beszélnek 
velők. A legszerényebb üzemű kollega is, ha hozzá
valaki üzletért jön, tudja, hogy neki a szállítóra szűk-
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sége van és úgy is kezeli, az ügynök urakat persze nem 
látogatják. És az lehet a legnagyobb ezég ügynöke, az 
is mindent elvisel, csak az „üzlet" sikerüljön.

Rendelőinket két irányban kell felvilágosítani (ol-
vasd: nevelni!):

Meg kell értenie, hogy a nyomtatvány készítője 
ugyanannyi becsülést igényel, mint amennyit a rendelő, 
mikor az saját munkáját vagy czikkét kínálja.

Fel kell ismernie, hogy a nyomdaiparban is van 
„Váczi-utczai" és van „Rákóczi-úti“  árú.

Nagyon sok rendelővel találkozik az ember, kiről 
messziről lemosolyog a világváros legdrágább divat-
szállítóinak az ízlése, irodáik berendezése igen válasz-
tékos — nyomtatványaik azonban még csak nem is 
közepesek, és a jobb szakember részére — kinek nem 
nehéz felismerni a nyomdatermék eredetét — kétségbe-
ejtő, hogy mily nyomdával kell konkurrálnia!

És argumentálhat annak a túlzott ízlésességgel öltö-
zött rendelőnek az ember tiszta, csinos munkáról, még 
azt a gorombaságot is elviseli, amikor a Pórfi-kalapjával, 
Lőrincz-czipöjével és Bachrach-fehérnemüjéve! össze-
hasonlítja a messziről rossz illatot terjesztő, ízléstelen 
nyomtatványát. A nóta vége: „kérem, megfelel az!“  

Pedig már mennyi áldozatot hoztak a jobb üzemek, 
hogy ízlésesebb nyomtatványra szoktassák a rendelőt, 
sajnos, igen kevés eredménnyel. A költséggel előállított 
tetszetős nyomtatványt a rendelő elfogadta, tetszett is 
néki, de legközelebb megint az olcsóbbé az elsőbbség.

E G Y  É S  M  í  S  A  R  E  I»  R  O  D

A nyomdász és kemigrafus egyaránt tapasztalhatták, 
hogy mily sok kellemetlenségnek okozójává vált az a 
körülmény, miszerint valamely munkához szükséges 
klisék rajzát a rendelő hozzá nem értő rajzolóval ké-
szítteti el, mert ez olcsóbb. Amit azonban a rendelő ily 
úton megtakarít, azt rendszerint ráfizeti a klisé vagy 
a nyomtatvány árára s ennek daczára legtöbb esetben 
a nyomtatvány, avagy a klisé ezéijának nem is felel 
meg. Ezért ajánlatos volna, ha a nyomdák és klisé- 
készítök rendelőiket az alábbiakról felvilágosítanák. 
Kemigrafiai úton kétféle klisé készül: az autotipia és 
fototipia. Az előbbi sürübb-ritkább hálózat által felbon-
tott képű világosabb vagy sötétebb nyomófelülettel bir, 
az utóbbit viszont egyenlően telt képű, tehát foltértékben 
egyenlő nyomófelület jellemzi. Autotipia bármilyen ere-
detiről készíthető, mert a hálózat (raszter) az eredeti 
árny- és fényoldalait megfelelő tónusban adja vissza. 
Ha autotipiát fénykép után kell készíttetni, úgy az ere-
deti fénykép lehetőleg sima fényes papírra legyen má-
solva, mert szemcsés, durva felületű papír esetén ennek 
szemcséi és pórusai zavarólag hatnak a felvételkor s 
ennélfogva az ilyen eredetiről készült autotipia is nyug-
talan vibráló hatásúvá válik. — A fototipia olyan ere-
detiről készíthető a legjobban, amelyik fehér vagy 
egész világos színű papíron fekete vagy ennek megfelelő 
sötét színű tussal, festékkel vagy irónnal rajzoltatott. 
Például egy finom vonalas tollrajzon a tónusokat nem 
szabad áttetsző világos színekkel befesteni, mert ez 
esetben a világos kék színű tónus egyáltalán kimarad 
a kliséből, az egyébszínű (világos zöld, rózsaszín vagy

Végül még egy visszaélésről, melyet rendelőink a 
nyomdaiparral szemben könnyelműen elkövetnek: a kal-
kulálás. Kivel ne esett volna még meg, hogy egy mun-
kát kikalkulált, a hozzávaló anyagot felkutatta — esetleg 
mintaszedést, fűzést csináltatta — és mikor, bár ideje-
korán benyújtotta az ajánlatot, a munka már tárgytalan 
volt, vagy ki volt adva. Hogy a benyújtott ajánlat egy-
két napi munka és utánjárás eredménye volt, ki kérdezi 
azt? Hiszen minden szakmában megvan az, hogy aján-
latokon kell dolgozni és benyújtani, melyekre megbízást 
nem kap, de olyan hiábavaló módon, mint azt a nyomdai 
irodák produkálják, az hihetetlen. Lapozzák fel a kar-
társak kalkulácziós könyveiket: kapnak-e minden 25 
ajánlat után egy megbízást. Különösen, ha áraik meg-
állapításánál a józan számítás vezeti őket! Alig! Saját 
munkájuk értékét semmire sem becsülik! Ez egy igen 
ismert tünet. A kis princzipális, ha maga szed, nyom
— nem számítja fel, mert hiszen nem kell érte munka-
bért fizetni, a nagyüzem tulajdonosa pedig, ha napokig 
lót-fut és kalkulál — ezért sem fizet munkabért, tehát 
miért ne kalkuláljon minden idegennek... A nagy rész-
vénytársaságnál pedig egy hivatalnok végzi, annak úgy 
sincs más dolga. A rendelő pedig a halomszámra beér-
kező mintákból a legpraktikusabbat kiválasztja, de mert 
azt jó nyomda drágább áron ajánlotta, odaadja azok 
közül a legolcsóbb ajánlattevőnek és az — miután az 
ideát ingyen kapta — az egész munkát ilyen mértékkel 
számítja. Székely Artúr.
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narancs) tónus pedig feketén jön ki, miáltal a fekete 
vonalrajz is csak nagy nehézségek árán fényképezhető 
le a kemigrafus által. Az utóbbi években gyakori r< 
panasz, hogy finom vonalas rajzok után készült klisék-
nél egy finom részletek teljesen elmaradtak. Illetve ki-
hagyattak. Ennek magyarázata a tusban keresendő. A 
háború alatt készült tusok silányak s vékony vonalas 
rajzokhoz alig alkalmasak, mert ily rajzoknál a vékony 
vonalak nem elég élesek s ezért a klisén legjobb esetben 
is csak szaggatott vonalakként jelentkeznek. Ha fontos, 
hogy ily részletek a klisén kijöjjenek, úgy ennek rend-
szerint az a következménye, hogy a rajz vastagabb 
vonalai durvábbak lesznek s a sötétebben árnyalt ré-
szeken pedig összefolynak. Fontos tehát az, hogy a 
fototipia részére készülő rajz élesen és jó fekete tussal 
rajzoltassék, lehetőleg sima papíron; szemcsés papír itt 
is mellőzendő. Czeruzarajz után készítendő fototipiák 
viszont úgy sikerülnek a legbiztosabban, ha ez eredeti 
szemcsés papírra rajzoltatott; ily rajznál vischert ne 
használjunk, mert az így kapott tónusok gyengék s nehe-
zen reprodukálhatók. Természetes, hogy a reproduká-
landó czeruzarajz után készült klisé is csak úgy sikerül, 
ha rajzolója a reprodukáló technikával valamelyest is-
merős; vannak esetek, amikor ilynémű rajzokról semmi-
kép sem lehetséges jó kliséket készíteni, aminek leg-
többször az e czélra nem alkalmas czeruza használata 
az okozója. A tapasztalatok szerint ily czélra még a 
legalkalmasabb a világhírű L. & C. Hardtmuth-féle irón- 
gyár által forgalomba hozott finom „Negro" elnevezésű 
czeruza-gyártmány. Tausz Sándor.
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w rA LA M E LY  szaklap reklámértékét sohasem szabad 
W  a példányszám nagysága szerint elbírálni. Téves 

az a felfogás, hogy egy nagy példányszámban megjelenő 
szaklaptól reklámsiker feltétlenül várható. Nem az a 
lényeg, hogy valamely szaklap milyen példányszámban 
jelenik meg, hanem inkább az, hogy azt milyen érdek-
lődéssel olvassák? Ha a lap tartalma érdekes, olvasásra 
érdemes, kisebb példányszám esetén is biztosítva van 
a reklám sikere.

SZEDÉITECMVI k \
Ü Z L E T I  L E V É L B O R Í T É K O K

olcsóbb fajtájánál általános panasz a papiros transz-
parens, áttetsző volta, ami kétoldalú üzleti leveleknél 
nagyon kellemetlen körülmény. Ennek elkerülése céljá-
ból hozták forgalomba a duplex, tehát kétszínű papiros-
ból készült, majd a selyempapirral bélelt borítékokat. 
Mindezek mellőzésére alkalmas a budapesti Kertész 
József nyomdaczég ötletes levélborítéka, amelynek belső 
oldalán — természetesen a boríték elkészítése előtt — 
sötét alapon és sötét színben negatív formában a cég

neve és szignuma alkalmaztatott, elsősorban az áttet-
szőség eltüntetését célozva, emellett azonban eléretett 
az, hogy a czímzésre szánt oldalon a negatív formában 
alkalmazott ezég és a czégjelzés teljesen sikerült víz- 
nyomás benyomását kelti. Egy munkamenetben tehát 
kettős czél éretett el: a papiros áttetszősége elhárítta- 
tott s a boríték egy tetszetős díszítéssel láttatott el. 
Nagyobb példányszám készítésénél követésre érdemes 
példa. G.

A M A I E G YSO R O S IM I 'K K S S Z I ni<A\
a régi kor pompás nyomdászjelvényeinek szerény ma-
radványát tisztelhetjük. A múltban ugyan a nyomdász-
jelvények alkalmazása tekintetében a nyomdásznak 
némileg könnyebb volt a dolga, mint napjainkban, 
amennyiben a nyomdász többnyire kiadóként is szere-
pelt, míg mostan a kiadás intézése más vállalkozókra 
hárul. Ez azonban nem szolgálhat mentségül annak, 
hogy a nyomdászjelvények mindinkább háttérbe szorul-
nak. Vannak ugyan ezégek, amelyek rajzolt impresz- 
szumok alkalmazásával díszítik nyomtatványaikat, ezek

a gyakran ízléses, modern nyomdászjelvények azonban 
többnyire nagyon vékony rajzúak, úgy hogy gyors rom-
lásnak vannak kitéve. Ha figyelembe vesszük ugyanis, 
hogy az impresszumok többnyire exponált helyre kerül-
nek, ahol erősebb nyomásnak vannak kitéve, meg tudjuk 
érteni azt a követelményt, hogy ilyen impresszumoktól 
erősebb, ellentállóbb képet kívánunk. Ezzel talán 
szembeállítható volna, hogy ezt esztétikai vagy művészi 
szempontok hátráltatják. Ami ugyan egyes esetekben 
helytálló, általános szabályként azonban nem állítható. 
A rendelők túlnyomó többségével meg tudjuk értetni, 
hogy a nagyobb modern impresszumok alkalmazása 
díszíti a nyomtatványt egyrészt, másrészt pedig érde-
keinket szolgálja és éppen ezért nem hisszük, hogy kellő 
értelemmel biró rendelő felvilágosítása után ne adnák 
meg jóakarattal hozzájárulásukat a nagyobb impresszum 
alkalmazásához. Indokolatlanul szerények és aggodal-
maskodók vagyunk még ott is, ahol erre nincs szükség, 
amiért is ajánlatos, hogy ne szerénykedjünk túlságosan 
az impresszummal.

M Ű V É S Z E T
A B É L Y E G  N Y E L V E

Most hogy a bélyeggyüjtés láza három világrésznek 
legáltalánosabb járványává szélesedik, nem érdektelen 
arról is pár szót ejteni, hogy a postakincstárakon s a 
gyűjtők meg kereskedők zsebein kívül van-e még más 
haszon is ebből a szenvedelemből, mely kisdiákos hevü-
letre csábít öreg nagykereskedőket is. Nos, aki össze-
hasonlítja a mai bélyegek legnagyobb részét a régeb-
biekkel, itt is észreveheti, hogy a technika szédítő fej-
lődése közben mennyiszer elfelejtkeznek újabban — az 
ízlésről. A szebb régi bélyegek gyakran a színes réz-
metszetek finom tónushatásaival vetélkednek, újabb 
magyar bélyegeink fakó színeikkel, kifejező erő nélküli 
allegóriáikkal jelentéktelenek. Pedig kétségtelen, hogy 
a gyűjtök értékelésében az esztétikai szempont nem 
utolsó sorban szintén számbajön. S hogyha hozzávesz- 
szük, hogy a bélyeg, csakúgy mint a pénz, a tömegek 
íziésnevelésének legjobb eszköze, nem lehet eléggé 
hangsúlyozni az állam ezirányú kötelességeit. Nem 
mondhatjuk, hogy a magyar postakincstár ne lett volna 
tudatában ezirányú kötelezettségeinek. Több művészi 
pályázat kiírásával mutatta meg, hogy a czélravezetö 
útat ismeri. Ha mégis bélyegeink nagyrésze silány és 
grafikai iparunk nagy fejlettségével egyáltalában nincs 
arányban, akkor ez olyan okokra vezethető vissza, 
amelyek az állami bürokrácia ódon berendezkedésével 
függnek össze s amelyeken változtatni nemcsak ízlés 
dolga, hanem anyagi érdeke is az államkormányzatnak.

A C S O M A G O L Á S  E S Z T É T I K Á J A
Az üzleti grafikának gazdaságilag kétségkívül leg-

fontosabb termőtalaja a csomagolásnak, vignettáknak, 
dobozoknak, etiketteknek, feliratoknak az az együttese, 
amely egy-egy ezég árúit nemcsak tetszetős mezben, 
de messze felismerhető egyéniséggel bocsájtja világgá. 
Kezdetleges ipari életünk már eddig is meglehetős figyel-
met fordított termékeinek ízléses megjelentetésére, jól 
tudva, hogy az ilyesmire fordított fáradságok és költ-
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ségek ezerszeresen térülnek meg. Mindamellett újraéledő 
és főleg exportra utalandó kereskedelmünk az eddiginél 
is fokozottabb kötelességgé teszi a megoldás kérdésével 
való foglalkozást. Gondoljunk csak arra, mit köszönhet 
egy-egy régi likőr, a híres kölni víz Johann Mária 
Farinája, a Leibniz-cakes; vagy a Meinl-kávé az ö eti-
kettjének, hogy összeforr itt az árúczikk a czégérrel, 
a név a csomagolással, a bizalom a márkával. S gon-
doljunk arra, hogy például ásványvízforrásaink, bor- 
pinczészetelnk, nagy gyógyszertáraink még mindig 
javarészt egy-egy széplelkü kaliigrafus-rézvésnök ízlé-
sével röpítik világgá termékeiket. Vagy pedig pár koro-
nával honorált növendékmunkákkal Indúlnak hódító 
útjukra. S ezalatt német ezégek százával adják legjobb 
grafikus művészeiknek, Ehmckenek, Kiingernek, Behrens- 
nek stb. az ilynemű megbízásokat. Minálunk, ahol annyi 
grafikai tevrezö tehetség tűnik fel és merül el évenként 
a nagy hullámzásban, talán időszerű volna a kereske- 
kedelem figyelmét erre a területre is felhívni s annyit 
legalább is megtenni, hogy ne zártkörű iskolai pályá-
zatokban, hanem nyilvános kiállításokon mutassák be 
szakiskoláink azt, amit növendékeink ezen a téren 
teremteni tudnak

P Á L Y Á Z A T O K
E Z  K i t  K O R O N Á S  P Á L T Á Z A T V I K

Lapunk szerkesztősége a magyar könyvnyomtatók 
fokozottabb szakmabeli tevékenységre való serkentése, 
valamint a magyar nyomtatóipar nívójának megállapít- 
hatása czéljából az 1920. évben két — félévenként lejáró
— pályázatot hirdet szedésre és nyomtatásra. — A 
pályázat részletes feltételei a következők: 1. A pályá-
zaton csak a „Magyar Grafika" előfizetői, illetve rend-
szeres vásárlói vehetnek részt. — 2. A pályázatra be-
küldhető bármilyen nyomtatvány, amely a gyakorlati 
életben előfordul s megrendelésre készült 1919 deczem- 
ber 31-lkét követő időben. — 3. Pályázni lehet az első 
félévi pályázaton tisztán betűöntődéi anyagból szedett 
vagy csak kis mértékben rajzzal kombinált munkákkal, 
a második félévi pályázaton pedig nem csak ilyen, hanem 
teljes egészében rajzolt munkákkal is. — 4. A pályá-
zatokra szánt munka két, de lehetőleg három példányban 
küldendő be s ezeknek egyikén a hátlapon a nyomda 
igazolása mellett feltüntetendő, hogy az illető munkát 
ki szedte és ki nyomtatta. — 5. A pályázatra szánt 
munkák a külföldnek szánt nyomtatványcsere-akczió 
czéljára fognak felhasználtatni s ezért nyomatékosan 
figyelmeztetjük a pályázókat, hogy a nyomtatványoknak 
alátétpapirokra való felragasztását föltétlenül mellőzzék.
— 6. A pályázatokra szánt munkák beküldési határideje: 
az első félévi pályázatnál 1920. évi május hó 1-je, a 
második félévi pályázatnál pedig 1920. évi november 
hó 1-je. — 7. Pályadíjak: félévi pályázaton résztvett 
legjobbnak minősített munkák szedői, illetve nyomtatói 
között 1000 (egyezer) korona kerül szétosztásra és pedig 
úgy az első, mint a második félévi pályázatnál az I. díj 
100— 100 korona; a II. és III. díj 75—75 korona* IV., V. 
és VI. díj 50—50 korona; a VII., VIII., IX. és X. díj 
25—25 korona. E díjak közül három a nyomtatás jutalma-
zására szolgál. — 8. A pályadíjak odaítélésénél nem az

egyes munkák, hanem az egy-egy szedőtől vagy nyom-
tatótól származó összes munkák stílusa, szedéstechnikai 
kivitele, színezése és nyomtatása tekintetében csopor-
tosan fognak elbíráltatni. — 9. A pályázatra beküldött 
munkákat az erre felkérendő bíráló-bizottság fogja 
olyan időben elbírálni, hogy az eredmény lapunk junlus 
havi, illetve deczember havi számaiban már közölhető 
legyen s a beküldött anyag ezt követöleg nyilvánosan 
kiállítható legyen. — 10. A pályázatra szánt munkák 
lapunk szerkesztőségének czímére: Budapest, IX, Ráday- 
utcza 26. küldendők be.

AYOMTVlÁSTICirVIIsA

A R A J Z O L Ó  V Á Z L A T Á N A K  S Z 1 \ E I  T
a könyvnyomtatásban legtöbbször lehetetlen ugyan-
azzal az élénk hatással visszaadni. Mi ennek az oka? 
Ezen technikai nehézségnek oka a legtöbb esetben a 
könyvnyomtatás czéljaira megkevert nyomtatófesték 
összeállításában keresendő. Ezek többnyire hígak, sok 
bennük a kencze és kevés a festékanyag. A könyom- 
dásznak ezekkel a nehézségekkel sokkal ritkábban kell 
megküzdenie, mert az ö festékeiben a keverési arány 
fordított. Hogy a festék tényleg pigmenttartalmú és így 
a keresett szín elérhetésére alkalmas legyen, csakis 
tömören megkevert festékeket használjunk, amit úgy 
érünk el, ha a megrendelések leadásánál kifejezetten 
„könyvnyomtatási czélokra tömören megkevert festéket1* 
kérünk. A festék drágább lesz ugyan valamivel, de ki- 
adósabb. A könyvnyomtató a festéket maga könnyen 
meg tudja hígítani, azonban azt tömörebbé, vagyis fest- 
anyagban dúsabbá tenni nem tudja. Színes, különösen 
sötétszinü papir számára a tömör és ebből folyólag job-
ban fedő festék használata egyenesen elkerülhetetlen, 
hogy a vázlat czéljainak meg tudjunk felelni.

N Y O M T A T Á S  N E D V E S  F O R M Á R Ó L
A gyakorlatban elég sűrűn előfordul, hogy a beemelt 

forma szedése nagyon nedves, aminek következtében 
a gépmester az egyengetéshez való ívet nem képes 
tisztán lehúzni. Ilyenkor rendszerint száraz rongyokkal 
szokás a formát alaposan ledörzsölni, ez azonban nem 
vezet eredményre, mert egy-két nyomás után a betűk 
és sorok között még meglevő víz felhúzódik a forma 
nyomásfelületére. Az amerikai gépmesterek — mint az 
„American Printer“ -ben olvassuk — ilyen esetekben a 
következőkép járnak el: A formát a lehetőségig felszá-
rítják, úgy mint nálunk szokás, száraz rongyokkal való 
iedörzsöléssel s ezután tenyerükön némi jobbminöségü 
gépolajat dörzsölnek szét s az ekként olajos tenyereik-
kel a szedés felületét ledörzsölik. A betűk fején így 
visszamaradt olaj a betütörzs felső részét ellepi s ez-
által leköti a szedésben még meghúzódó vizet, mely 
ilyenképen nem a nyomófelületen, hanem a forma alsó 
részén keres útata kiszivárgásra.

S Z Í N E S  p o r f e s t é k e k  m e g ő r z é s e

Éppen a legtüzesebb porfestékek azok, amelyek szép-
ségükből sokat veszítenek, ha hőségnek, hidegnek, ned-
vességnek, vagy szárazságnak hosszabb időn át ki 
vannak téve. Ennek oka abban keresendő, hogy a lég-
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több színes festőanyag a szakszerűtlen megőrzés által 
színdússágából veszít és pedig úgy a drága, mint a ke-
vésbé értékes festékek. A porfestékeknek papírzacskók-
ban és más egyéb ilyen dolgokban való megőrzése a 
legtöbb esetben értéktelenné teszi a festékeket. Csak 
egyetlen mód van, bogy a porfestékek értékét az idő-
járás befolyásától megóvjuk és ez az, hogy teljesen 
légmentesen záró festékdobozokat használunk, amelyek-
nél feltétel az is, hogy ezek átlátszóak ne legyenek. 
A festékek elváltozása különböző módon válik szembe-
tűnővé. Az, hogy a festék színértékéböl veszít, az első 
jelenség, hogy a nedvesség behatása által a porfesték 
összecsomósodik, miáltal ugyancsak sokat veszít jósá-
gából, mert hiszen az idők folyamán ezáltal vegyi 
változás áll be. Az ilyen nedves és csomós festékek 
továbbá csak nehezen kötődnek a kenczével, vagy pedig 
hosszabb dörzsölés válik szükségessé, aminek pedig az 
a következménye, hogy némelyik festék a hosszas dör-
zsölés folytán többé-kevésbé elég.

A BETŰ ÉS TttMflMTÍvS
T Ö H Ö X T V É N Y E K  K O K K I G Á L Á S A

Hibás tömöntvénylemezeket csak akkor korrigáljunk, 
ha a korrektúra időtartama nem haladja túl egy új 
tömöntvény előállítását. Kisebb hibák forrasztás útján 
való korrigálása rendszerint 10—15 perczet vesz 
igénybe, s ezért inkább ajánlatos új matriczát és löm- 
öntvényt készíttetni, feltéve, hogy a szedés még all. 
Ugyancsak nem ajánlatos a korrigálás akkor, ha a javí-
tandó sor czímbetűböl van szedve, mert az ezen írásból 
leszedett szónak a betűi a tömöntvénybe való befor- 
rasztásuk folytán a kéziszedésre elvesznek, ami a mai 
viszonyok között nagy károsodás s gyakran nem is 
vezet eredményhez, mert a beforrasztás nem sikerült ki-
fogástalanul. Kézibetűböl csak egész rövid szavakat 
vagy egyes betűket lehetséges szépen beforrasztani; a 
hosszabb szavak, félsorok ilyetén való betorrasztása 
nehézkes munka és kevés sikerrel biztató. Tömöntvé- 
nyek korrigálásánál kitűnő hasznát lehet venni a szedő-
gép-soroknak; gépszedésböl nemcsak hosszabb szavakat, 
hanem egész sort, sőt több sort is lehet beleforrasztani 
a tömöntvénybe, feltételezve persze azt, hogy a betű-
típus egyezik. W.

♦ *

A  G E P S Z E D E S

A l . l l :  G Y E N G É B B  L I N 0 T Y P E 8 0 R 0 K
Gyakori eset, hogy a Linotype-on szedett, illetve 

öntött sorok feje erősebb, mint a lába, ami a sorok 
megdőlését és a nyomtatás megnehezítését, sőt ha a 
gépszedés kéziszedéssel van egybetördelve, a kézi-
betűknek idöelőtti agyonnyomását 'is maga után vonja. 
E kellemetlenségnek többféle oka lehet. Uj betétdarabo-
kat, új öntőformát, új késeket is alkalmaztak már, anél-
kül, hogy a hiba elhárítható lett volna. A baj oka leg-
többször azonban az, hogy a kések — ha mindjárt újak 
is — tetős élüek, melyet le kell cslszoltatni, vagy köszö- 
rültetni. További ok lehet a kések szögbe menő éle is.

E bajon legkönnyebb úgy segíteni, hogy a jobboldali 
kést gyengén lefenjük, minek következtében ez a kés 
a sort a gyalulás közben jobban a baloldali késhez szo-
rítja. — Az alul gyengébb Linotype-sorokból álló szedést 
ajánlatos keskeny és vékony papírcsíkokkal megritkí-
tani. Erre a czélra vékonyabb könyvpapirt használha-
tunk, amelyből sorszélességnek megfelelő és legfeljebb
2 cziczeró széles csíkokat vágatunk s ezeket ha a sor-
törzs egyenlőtlensége nagyobbmérvü, minden második 
sor közzé, ha a hiba csak kisebb fokú, úgy minden 
negyedik vagy ötödik sor után beosztunk. W.

A L I Y O T Y P E K I Z Í K Ó É K E K  T IS Z T ÍT Á S A
Tudjuk, hogy a Linotype-matriczák hosszabb-rövi- 

debb használata után a betűk között hajszálfinomságú 
„spiszek“  jelentkeznek. Ezek a kis piszkok a betűkép 
rovására mennek, sokszor azonban magát a jó olvas-
hatóságot is befolyásolják. Az oka ezen jelenségnek 
többnyire abban rejlik, hogy a kizáróékek apró toló-
részeit ólomlepedék fogja be, miáltal ezek a sorok ki-
zárásánál a matriczák finom oldalait benyomják, tehát 
megrongálják, ennek következményei pedig a spiszek. 
Hogy ez a kellemetlenség elhárítható s a matriczák ép-
sége minél tovább megtartható legyen, Kari Chrlstei 
Linotype-szerelö (Taucha bei Leipzig, Bismarckstr. 16) 
sok évi tapasztalat és megfigyelés alapján tisztító ké-
szüléket konstruált, amely az ékszekrényre szereltetik. 
A készülék a kizáróékek kis tolóit önműködően vakaró-
késsel megtisztítja, utána pedig egy forgó gummihen- 
gerrel helyére szállítja. Úgy olvassuk, hogy a kis ké-
szülék teljesen megfelel a kitűzött czélnak: az ólom-
lepedék eltávolítása folytán megkíméli a matriczákat és 
ezáltal elejét veszi a spiszelésnek. Christel még egy 
olyan készüléket is alkotott, amelynek segélyével a mat-
riczák a géptől távol alaposan megtisztíthatók. A rész-
letes ismertető beérkezte után ezt is ismertetni fogjuk. F.

aÍÍZEl%lVEZETES0
P A P I K A L A K O K  É S  H U L L A D É K O K

Angliában és sok helyütt Francziaországban is a 
merkantil nyomdákban bevezetett rendszer, hogy az 
általános használatban levő papiralakok 1—1 ívéből álló 
gyűjteményt egybefűzik és az üzem szedötermében 
mindenkinek hozzáférhető helyen elhelyezik. Ez igen 
praktikus szokás; tudjuk mi is, hogy a megrendelő avagy 
a nyomdai munkaátvevö a papír nagyságát rendszerint 
a kéziraton a kereskedelemben szokásos számmal jelzi, 
daczára annak, hogy a szedők nagyrésze „kívülről 
tudja", miszerint ez vagy az a papiralakszám mit jelent, 
mégis történnek hibák, túlszélesre, túlhosszúra szednek 
vagy aránytalan manókat hagynak stb. Ilyen — sok-
szor kellemetlen — eseteket elkerülhetünk, ha olyan 
papiralakgyüjteményt bocsátunk a szedők részére, ami-
lyenről fentebb szó van. Még gyakorlatiasabb módja a 
papiralak nemismerésböl folyó hibák kiküszöbölésének 
az, hogy a papiralakok hajtogatás nélküli és hajtogatott 
állapotban való méreteit milliméterekben és cziczerók- 
ban megadva, táblázat alakjában feldolgozzuk és a 
szedőteremben alkalmas helyen kifüggesztjük. — A mai 
viszonyok között, amikor a papirhiány miatt a legkisebb
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papírhulladékot fel kell használnunk, ajánljuk azt is 
rendszeresíteni, hogy a meglevő és felhasználásra váró 
hulladékok 1— 1 példánya a művezetőnél kéznél legyen 
oly czélból, hogy ha egy oly munka kerül készítésre, 
amelyhez hulladékpapirt is fel lehet használni, ne kell-
jen a papirraktárban megfelelő alak után kutatni, hanem 
csak a kéznél levő gyűjteményből kikeresni. Ennek 
persze csak úgy van értelme, ha a hulladékmintán a 
rendelkezésre álló mennyiség is fel van tüntetve. Ezt 
mindenütt lehet pótolni, a jövőben pedig mindjárt a hul-
ladék levágásakor kell a mintadarabra feljegyezni, mert 
ez akkor még külön leolvasás nélkül is eszközölhető, 
tudván azt, hogy mennyi az a példányszám, amelyikből 
a hulladék keletkezik. (E közlemény első részében em-
lített papiralaktáblázatot mint külön mellékletet csatol-
juk lapunk ezen számához. Szerk.)

L I T O t i  I t l F I A

J Ó  M Á S O L A T  — F É L  M U K K Á
Amikor a litográfusnak vázlatot kell átvinni a köre 

és a vázlat rossz és elmosódott, akkor bizony tehetsé-
ges rajzolónak kell lennie a litográfusnak, hogy a hibá-
kat ki is tudja küszöbölni. Mielőtt a másolatot átviszi 
a köre, jó új rajzot készít, azután helyesbíti a másolatot 
minden részletében és csak azután litografál. Örömöt 
fog lelni a munkában és nem fogja zavarni az elkészí-
tésben a sok bosszantó mellékkörülmény, amelyekkel 
a rossz, elmosódott másolat majdnem mindig jár. Ha a 
litográfus nem ügyes rajzoló és szép, jól megrajzolt 
vázlatot kap a kövön való kivitel czéljából, akkor két-
szeres könnyelműség tőle, ha a pauzát futólag kezeli. 
Felületes munka esetén sohasem fog egy a vázlatnak 
megfelelő litográfia birtokába jutni és munkája eredmé-
nyével nem igen fog dicséretet szerezni.

A Q l A K E L L S Z E K f  L IT O G R Á F IÁ I  H Ó M A T
A szines nyomtatásnál, ahol több festékréteg fekszik 

egymáson, eddig nem volt elérhető a fénylés keletke-
zésének elkerülése. Ezt a fénylést lényegében a papi-
rosnak a festékhez használt szárazolajjal és kenczével 
való telítése idézi elő. Ilyen fénylés, amely az eredeti-
ben, a vízfestményben nincs meg, hátrányukra változ-
tatja meg a nyomatokat és a kép csak bizonyos néző-
pontból szemlélhető. Hamis képhatás azáltal is kelet-
kezik, hogy oly világos részletek, amelyekben legkeve-
sebb a szin, nem fénylenek hasonló mértékben, mint a 
szfndúsabb részletek. A gyakorlott színnyomtató jól 
tudja, hogy többféle eszköz létezik, amelyek az említett 
hátrányos technikai hiba elhárítására alkalmasak, mégis 
mindenkor őrömmel üdvözlünk minden olyan hirt, amely 
az eddigieknél jobbról szól. A hamburgi Charles Fuchs 
ezég (Grosse Relchenstrasse 5.) a fent leirt baj elhárí-
tása körül újabb eljárást szabadalmaztatott, amely em-
lítésre érdemes haladást jelent. Az eljárásnak nagy 
előnye az egyszerűség, amennyiben csak kiegészítése 
az eddigi nyomtatási technikának, csekély költséggel 
jár és — úgy látszik — nem okoz nehézséget. A víz- 
festményszerü hatás t. i. úgy érhető el, ha az összes 
színeknek kinyomatása után egy különleges litográfiái 
lemezről a képfelületre kenczéből, szárazolajból és egy

más, kissé ragadós masszából álló keveréket nyomta-
tunk. Az ily módon előállított, még el nem gyantásodott 
nyomásfelületre egyenletesen elosztva burgonyallsztet 
vagy más keményitöliszttartaimu anyagot hordunk fel. 
A burgonyaliszt, amennyiben azt a ragadós réteg fel-
szívta, a képet fényteleníti, anélkül azonban, hogy a kép 
konturhatását befolyásolná. Amikor az llymódon előállt 
réteg teljesen elgyantásodott, a fel nem szívódott bur-
gonyallsztet kefével kell eltávolítani, minek megtörténte 
után a nyomat a régi egyenlőtlen fénylés nélkül tompa, 
de rendkívül plasztikus és egyformán ható színekben 
jelenik meg. A ragadó réteggel való nyomtatáskor ter-
mészetesen ügyelni kell arra, hogy ez a feiülnyomtatás 
ne hatoljon a színrétegekbe, hanem egyformán elosztva 
megmaradjon a nyomásfelületen és így a keményítöliszt 
megtartására képes legyen. Ezen eljárásnál a legfőbb 
nehézség volt annak megállapítása, hogy a felhordandó 
réteg átengedje a fényt, a btn gonyukeményítöiiszt pedig 
erre alkalmas anyagnak bizonyult. A fényképészeiben 
ez az anyag a Lumiére testvérek autokromlemezén 
szines fényképek elkészítésekor is beválik; úgylátszik, 
ez a tápanyag hivatott arra, hogy a litográfiái nyom-
tatásnál is új kifejező eszközt szolgáltasson. Valószínű-
ség amellett szól, hogy ezt az új eljárást bizonyos ese-
tekben, esetleg rossz, zavaró súlyú háromszínnyomatok 
megjavítására is felhasználhatjuk, amely feltevést azon-
ban csak a gyakorlati kísérletezés fog beigazolni. Willy 
Stöwer festőművész egyik tengerészképén, amely a 
Weermann-féle hajójárat-társaság által falragaszul hasz-
náltatott fel, ezt az eljárást már ki is próbálták. Az 
eredményt egy nem preparált nyomattal állították 
szembe. Szakértő, de előzöen szándékosan lel nem vilá-
gosított szemlélők rögtöni kijelentése szerint a vízfest- 
ményszerű hatás a fentebb leirt eljárás alkalmazásával 
előállított példány javára dőlt el. PH. DBS.

R Ö K Y T K Ö T Ő

A  B Ő R D R Á U A S Á O
Németországban a bördrágaság eddig sohasem sejtett 

magasságra szökkent fel. A nyers kecskebör, amelynek 
ára a háború előtt 2.50—3 márka volt, míg 1918-ban 
9— 10 márka, a kényszergazdálkodás megszüntetésének 
első hetében 40—45 márkára szökött, most pedig 50 -60 
márkába kerül. A színes szattyánbör 1918-ban 30—40 
márkába került, most 125 márka az értéke. A börinség 
miatt nagymértékben kutyabört dolgoznak fel, ez Is 
20—25 márkába kerül. A házinyúl bőre, amelynek Igen 
csekély az értéke, 10— 15 márkába kerül. Mindazonáltal 
különösen börtárczát készítenek Németországban nagy 
mennyiségekben a külföld számára, annak daczára, 
hogy a német gyártmányok ötszörié drágábbak kül-
földön.

T'IK O H I KÖ'VY Y ÍÍY Á R T Á S  É S K Ö N Y VK Ö TÉ S
A „Berliner Typographische Gesellschaft" október 

havi szaküléseinek egyikén Steinreg Hermann főmű-
vezető előadást tartott fenti czímen, amelyben főleg a 
bekötött könyveknek modern tömeges előállítását vá-
zolta. Amikor a nálunk is ismeretes Ullsteln-féle regé-
nyek (leginkább vasúti utazások alkalmával szereti
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olvasni a Németországban utazó közönség) legmagasabb 
példányszámukat érték el (már a háború előtt is 
240.000-re rúgott egyik-másik közkedvelt író regényének 
példányszáma, sőt a „Flieger von Tochington“  czímíí 
regény a kétszeresét érte el ennek a mennyiségnek), 
azt kérdezték mindenfelé a szakemberek, hogy miképen 
lehet ezt az óriási munkát az egyes munkamenetek 
egyszerűsítésével meggyorsítani? Az előadó ennek a 
kérdésnek válaszát a különleges, erre a czélra szerkesz-
tett gépeknek tudja be. így például az Ullstein & Co. 
könyvnyomtató ezég számára a Vogtlandlsche Maschi- 
nenfabrik oly különleges könyvnyomtató körforgógépet 
szerkesztett, amely egy 384 oldalas könyvnek teljes 
tartalmát egyszerre bírja kinyomni, tehát minden for-
dulatával egy teljes könyvet állít elő. Két egymás mellett 
fekvő nyomószerkezet van a gépben, melynek mind-
egyike hat, 32 oldallal bíró ívből áll. A 103 cm széles 
nyomtsdáhesger körfogata 184 cm. A gépen két, hosz- 
'/.ában különböző oktáv formátumot lehet nyomtatni. 
Minden ívet három sávba vág a gép egy készüléke, a 
szétvágott ívek a tölcsérhajtogatókhoz vezetődnek, 
amelyek a négyszeres törésű hajtogatást végzik el. Ezek 
után egy átszállító szalag annak rendje és módja szerint 
összehordja az íveket és a 20—20 könyvből álló könyv-
csomókat csigákon gördülő szekrényekbe gyűjtik. Min-
den Ilyen szekrény 280 könyvet tartalmaz. Ezáltal a 
szállítás és a könyvek további megdolgozásának ellen-
őrzése nagyon meg van könnyítve. A körforgógép 
nyomtatási teljesítménye óránként 2400 nyomás; össze 
lehetne szerkeszteni tűzőgépekkel is, úgy hogy ezt a 
munkát is egyidejűleg végezné el a gép, ám ez nem 
mutatkozott tanácsosnak, mert a fűzőgépeken a füzö- 
fonál elszakadása vagy a drót törése folytán könnyen 
zavarok állnak be, amelyek egyúttal a gépnek nyomtató-
teljesítményét is befolyásolhatnák. A további megdol-
gozás folyamán a könyveket hátukkal egy térdemeltyüs 
sajtóval préselik össze, azután gaze-re fűzik (a háború 
alatt papirgazet használtak), majd klgömbölyitik a 
könyvhátakat. A könyveknek a könyvtáblába való be- 
akasztását egy sajátos gép végzi el, amely a hozzá-
ragasztandó lapok bekenését önműködően végzi, még 
pedig a kézi munkával szemben 50%-os enyvmegtaka- 
rítással. Ez a gép egy napi munkaszakaszban 12.000 
könyvet állít elő. Az előzéklapnak alkalmazását, amely 
különben egy külön munkamenetet alkotna, úgy oldják 
meg, hogy a nyomtatás alkalmával a könyv elején és 
végén egy-egy lapot üresen hagynak. A könyveknek 
nagyobb csomókban való körülvágatásához úgynevezett 
háromvágót használnak, amelyen a könyvcsomó nem 
forog, hanem helyén marad. A vágót két kés végzi fent 
és lent egyidejűleg, erre azután a harmadik kés bevégzi 
az elülső vágást. A hátnak hozzáenyvezése oly munka-
menet, amelyet kézi munkával végeznek, amennyiben 
a könyvhátakat egy kis ragasztó anyaggal bevont gör-
dülő-hengeren vezetik át. A könyvtáblákat szintén 
különleges, amerikai eredetű gépen készítik. Ez a gép 
önműködően dolgozik és egy munkaszakaszban 4000 
táblát állít elő. Ennél a munkánál Is mintegy 50%-os 
enyvmegtakarítást érnek el. Az előadó vázolta még a 
bekötőtáblák vak- és aranynyomtatását és megjegyezte,

. hogy a könyveknek színes képekkel ellátott fedöborí- 
tékai igen hatásos reklámeszköznek bizonyultak. Noha 
az összes munkarészeken a gépi munkamódszer a domi-

náló és így nehezen nyílik alkalom a tévedésekre, még-
sem hagyják figyelmen kívül a könyvek kollaczlonálását, 
ezt megkönnyítik a kötésbeosztásban alkalmazott úgy-
nevezett lebegö-jeggyel (Flattermarke), amely az Illető 
könyvnek számát tartalmazza és a könyvháton egy 
lezárt sort kell, hogy alkosson, amint ezt régebben a 
német szaklapok megírták, sőt könnyebb megérthetés 
czéljából példával mutatták be. A kész könyveket az 
elszállítás előtt különben még átnézik, hogy esetleges 
hibákat kiküszöböljenek. Az előadást követő eszmecsere 
alkalmából nagyrabecsülendő előnynek ismerték el a 
jelenlevő szakemberek azt a körülményt, hogy az 
Ullstein-czég nagykönyvkötészetének mindkét üzem-
vezetője a könyvnyomtató szakmából való. R.

T RÍFA

Á T S Z E D T É K  A Z  E L É G  ÁAT Z I Á M A T
Tizenhét esztendős voltam. A hajam hosszú és hátra-

fésült, elegáns aranyozott keretű monoklit hordtam, két 
pár fehér kamásllm volt, keveset — de elökelöen racs- 
csoltam és minden vágyam, minden ambiczióm egy 
czilinder volt a fekete télikabátomhoz. Egy czilinder és 
talán az, hogy verses drámámat a Pesti Hírlapban sze-
rettem volna folytatásokban viszontlátni. Tizenhét esz-
tendős voltam, a Hét és Uj Idők legfrissebb számát 
szorongattam a hónom alatt a vasárnapi korzón és két-
ségbeesetten irigyeltem Darvast, a szerkesztőt, hogy 
angol fapipájával érdekesebb nálam — a poétánál.

Határozottan imponáltam a kisvárosban, még a fő-
ispán! titkár is karonfogott a korzón. Egy-egy szerelmes 
versem után középkorú helyi szépségek kacsintgattak 
rám, sőt pletykába kevertek a Pannónia kasziros 
kisasszonyával.

Már négy hete voltam a lapnál, a tekintélyem napról- 
napra emelkedőbb, de minden örömömet, nagyságomat, 
előkelőségemet letörte és tönkretette a — nyomda.

A nyomdának nem imponáltam. A mettőr elnézett 
a fejem fölött, a korrektor előttem kérdezte a segéd-
szerkesztőt, hogy ki irta hirfejbe azt a mai marhaságot 
és a gépszedö hangosan figyelmeztetett, hogy órakor-t 
ebben a nyomdában egy k-val irják. A napi sértegetés 
elkeseredetté tett. Dühösen kikértem a sértegetéseket.

Másnap Q. L. úrhölgyhöz — ideálomhoz irt szerel-
mes versem alá nevemet — Falust Talusnak szedték.

Egyszer késő éjszaka vacsorát rendeltünk a nyom-
dába. Sertéskarajt babfőzelékkel. Nagyon kemény volt 
a karaj és minden erőmmel azon dolgoztam, hogy le-
kaparjam a csontról. Kaparás közben monoklim a főze-
lékbe esett.

Steiner a mettőr gúnyosan rámszólt:
— Az urak vacsoránál a monoklit a babcsuzpájzban 

hordják?
Másnap már nem volt monoklim.
Néhány napig csönd. Néha már szóltak hozzám, 

egyszer-egyszer szóba álltak velem a nyomdában. 
Akkor történt, hogy Haverda Máriáról egy hlrfejet 
kellett Imi.

Gondoltam nagyon szép és szellemes mondattal 
fejezem be az írást és ezt írtam a végére:
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„Örök marad a közmondás, örök! Hol hosszú a 
haj — ja] — rövid az ész“ .

Roppant tetszett a szellemességem, de nem irtam 
alá a hirfejet — nehogy czélzás essék saját hosszú 
hajamra.

És másnap ott díszelgett nevem a hiriej alatt. Még 
délelőtt rövidre vágattam a hajamat.

Ujabb két hét. Csönd. Csak a fehér kamáslirói szok-
tattak le. A terpentlnes kefét kétszer ejtették véletlenül 
a kamáslimra.

Már harmadik hónapja voltam a lapnál. Alig volt már 
iráshlbám, kezdtek formát kapni a mondanivalóim, sőt 
rövid volt a hajam, rendes, választékra fésült a frizurám, 
keveset affektáltam, nem adtam a bohémzsenit már, ren-
des volt a ruhám, egyszerű a nyakkendőm, csak annál 
többet raccsoltam. Ezzel akartam pótolni minden tönkre-
tett eiegáncziámat. Egyedül ez maradt meg költői extra- 
vagancziámból. De ez megmaradt. Ezt aztán kiaknáztam. 
A világért egy „r“  betűt nem mondtam volna. Csak hol 
„kéchem“ — „kévém" vagy „kéhem”  volt a kérés nálam.

És egy pénteken este megölték elegancziám utolsó 
mohikánját. A korrektor asztalánál ültem, amikor Móricz, 
a nyomda vén, piszkos, maszatos segédmunkása oda-
kacsintott a szedőkre és hamisítatlan, előkelő orrhangon 
rám szólt:

— Szechkesztö och! Kécheti Steinech och a kocheck- 
tuchát.

— Móricz! — Csirkefogó, kirúglak! — ordítottam 
magamból kikelve és elfelejtettem, hogy Móchlczot, 
csichkefogót és kihúglakot kellett volna ochdítanom.

Tisztán kiejtett „r“  betűimet egy pillanatra halálos 
csend fogadta. Csak Steiner intett nevetve felém:

— Az utolsó korrektúra is kész! Átszedtük az ele-
gancziáját! Falus Ferencz.

FELJEGYZÉSEK

M E G E M L É K E Z É S
A kegyelet virágaival kell adóznunk azok emléké-

nek, akiket a magyar szakmafejlesztés és szakirodalom 
a világháború torlódó eseményei következtében elvesz-
tettünk. Amióta a magyar szakirodalom hallgatásra volt 
kényszerítve, veszteségeinket bár feljegyezte a szak- 
szervezeti sajtó, mégis szívbéli kötelességet vélünk tel-
jesíteni akkor, amikor elvesztett munkatársainkról a 
magyar szakirodalom feltámadásakor e helyütt megem-
lékezünk. Nem azokra a névtelen katonákra gondolunk, 
akik a szakirodalom olvasóinak nagy táborába tartoz-
nak, hanem azokra, akik a magyar szakirodalom mun-
kájában és szakmafejlesztésében mindenkor Igaz ügy-
szeretettel vettek részt.

A fájdalmas névsor a következő: ifj. Aigner Antal, 
Fekete Béla, Hegyi Dezső, Mitterszky József és Novák 
Alajos.

Mindegyike megérdemelné, hogy külön-külön méltas-
suk munkásságát. Mindegyik igaz szeretettel vett részt 
a szakmafejlesztés munkájában önzetlenül, fáradságot 
nem Ismerve, dicséretre méltó szakmaszeretettel. Sokáig 
fogjuk érezni az űrt, amely körünkből való távozásuk 
folytán támadt, mert hiszen a több mint öt esztendeig 
tartó tétlenség után nehéz lesz az utánpótlás.

Kegyelettel őrizzük meg emléküket! A magyar 
nyomdaipar érdekében kifejtett tevékenységük buzdítson 
bennünket további munkára.

Nyugodjanak békében!

.11! 1*1 L 4 L Ú  N Y O M D Á S Z - E G Y E S Ü L E T E K
A Deutscher Buchdrucker-Verein a műit év október 

hó közepén ünnepelte fennállásának 50 éves jubileumát, 
amely alkalommal az érdekelt körzetek élénk részvétele 
mellett különböző ünnepségekben és nyomtatvány-
kiállításon kívül a leipzigi Kristall-Palastban díszköz-
gyűlést tartottak, amelyen az elnökség a lefolyt ered-
ményeket ismertette. Az egyesület a jubileum alkalmá-
ból alkalmazott hivatalnokai részére nyugdíjalapot léte-
sített, amelynek alapjául az egyesület 100.000 márkát 
helyezett letétbe. Az egyesületet a jubileum alkalmából 
számtalan rokonegyesület üdvözölte. Az egyesület hiva-
talos lapja, a „Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker 
und vervandte Gewerbe" tartalmas ünnepi számmal 
jelent meg, amelyben az egyesület 50 éves működésének 
ismertetésén kívül néhány nagyon tartalmas szakköz-
lemény jelent meg. — A Schweizerische Buchdrucker- 
verein ugyancsak az elmúlt év október hó közepén 
ünnepelte évi közgyűlés keretében Basel városában 
fennállásának 50 éves jubileumát. Az ünnepségek leg-
érdekesebb mozzanata az ősnyomtatványok kiállítása 
volt, amelyen Gutenberg- és Fuszt-nyomatokon kívül 
híres baseli nyomatok keltettek élénk érdeklődést. G.

A  F Ő K Ö K E G  Y E S Ü L E T
tagjai mozgalmat indítottak az egyesület belső életének, 
illetőleg tevékenységének élénkebbé tétele tárgyában. 
Az ennek elérhetésére felmerülő eszmék megbeszélése 
végett egyik legutóbbi nyomdász-szakosztályi ülés re-
formbizottságot küldött ki, amely javaslatot terjesztett 
be, a tarifabizottság, a munkásokkal tárgyaló bizottság 
kiegészítését és működésének sürgős felvételét kérve, 
hogy a tarthatatlan versenyviszonyok tompíthatók, a 
kalkulácziós tarifa kiadható s a munkabérszabályzat 
kellő időre kidolgozható legyen. Hozzájárult a szakosz-
tályi ülés azon eszmékhez is, hogy a kartársi össze- 
tartozandóság érzésének fejlesztése czéljából társaskör, 
az anyagárak szabályozhatása, illetőleg befolyásolhatása 
érdekében anyagokat beszerző és értékesítő részvény- 
társaság alapíttassék, amely papiros, nyomdafesték, 
enyv, gépszalag stb. anyagok beszerzésével és azok 
árúsításával foglalkozna.

K A R Á C S O N Y I  K I R A K A T O K
A mottó eddig úgy szólt: „Legszebb karácsonyi 

ajándék a könyv". De ama sok százezer szegény és 
középosztályú ember számára, aki ezidén vágyva, 
mohón és fájdalmasan nézte a játékos és díszműárú- 
boltok ötszázkoronás babáktól roskadozó kirakatait, 
egyetlen vigasztaló mozzanat maradt meg a karácsony-
előtti szomorúságban: a legolcsóbb karácsonyi ajándék 
a könyv. Valóban így van, ezernyi pusztulásunk köze-
pette szinte mosolygó üdeségben maradt meg: a szép 
magyar ifjúsági könyvek légiója. Tartalomra, művészetre 
alig áll a németek s angolok mögött, hiszen egyiket- 
máslkat olyan művészek illusztrálták, akiket a legjobb 
német kiadóczégek is foglalkoztatnak. A régi időkben 
a német uraságoktól levetett kliséket vásárolták meg
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a magyar könyvkiadók, hogy gyenge költöcskék vers-
tákolmányaival melegítsék föl, ma java illusztráló mű-
vészeink, Lesznal Anna, Kozma Lajos, Qara Arnold, 
Jeges és mások színes fantáziájának jókedvétől har-
sognak a gyermekkönyvek. S minden ilyen könyv egy- 
egy morális nevelője is a magyar gyermeknek. Nem a 
tartalmával, nem a tolakodó tendencziájával, hanem 
külső csinosságával, jó táblájával, fűzésével, kötésével, 
munkája szolidságával. Amikor nemzeti reneszánsztól, 
a magyarság hitétől duzzad itt minden nevelő program, 
tanítóknak, nevelőknek és kiadóknak legelső sorban a 
jó magyar ifjúsági könyvekre kell gondolniok, e drága 
világ legolcsóbb, legszebb és legbecsesebb örömeire.

H A L Á L O Z Á S O K
A német szaklapok elmaradása folytán nálunk bizo-

nyára kevesen tudják, hogy a német nyomdai szak- 
irodalom egyik lelkes munkása, Ernst Morgenstern, a 
„Deutscher Buch- und Steindrucker“  szerkesztő-kiadója 
a múlt év júliusában tevékeny életének 63. évében el-
hunyt. Jeles szaktársunkat kiváló gonddal és hozzá-
értéssel szerkesztett lapja révén az öt világrész nyom-
dászai közül sokan ismerték és tisztelték. Igaz szakma- 
szeretettel alapította meg lapját, amelyet nagy áldozatok 
árán még a háború alatt is megjelentetett. — Eduard 
Scholz, a nálunk Is előnyösen Ismert wieni hasonczégü 
betűöntődé tulajdonosa a múlt év november 18-án életé-
nek 52. évében szivszélhüdés következtében meghalt. 
Scholz mint mosoni születésű magyar fiú szakadt 
Wienbe, ahol Kari Brendler betüöntödéjében gyakor- 
nokoskodott. — Somos Árpád kismartoni nyomdatulaj-
donos m. évi november 28-án meghalt. Élte végéig szor-
galmas munkása volt a nyomdász-szakirodalomnak. 
Legutóbb a vidéki nyomdatulajdonosok lapjának volt 
munkatársa. Német szaklapokba is irt. — Dr. Todoreszku 
Gyula, a magyar gyűjtök egy kimagasló alakja hunyt 
el múlt év november 27-én. Európai hírű bibliofil volt, 
aki a magyar nemzet múltját dokumentáló régi nyom-
tatványokat egy a maga nemében páratlan gyűjtemény-
ben egyesítette. E gyűjtemény a magyar ösnyomtatás 
korát öleli fel, magában foglalja a legelső magyar nyom-
tatott könyvtől kezdve 1711-ig az összes magyar régi 
írók és költők műveit. Nagy súlyt Sektetett a régi ma-
gyar papirvízjegyek kutatására is s e téren bibliofiltudo-
mányunkat igen értékes felfedezésekkel gyarapította. 
Páratlan gyűjteményét az államnak adományozta.

M É R L E G E K
Az „Európa" irodaim! és nyomdai rt. 1918. évi mér-

lege 30.000 K törzsrészvény töke és 120.000 K elsőbbségi 
részvénytőke mellett 8591 K nyereséget ért el, amiből 
az elsőbbségi részvények szelvényét 5 K-val váltották 
be. A nyomda 315.122 K-val van értékelve. — A Magyar 
Könyvterjesztő Vállalat rt. most hozta nyilvánosságra 
tavalyi mérlegét, mely szerint a ezéget a lefolyt üzlet-
évben 120.000 K alaptőke mellett 20.680 K veszteség 
érte. — Az Országos Központi Községi Nyomda rt. 
1918/1919. évi mérlege 200.000 K alaptőke mellett 45,781 
K nyereséget tüntet fel. A nyomda, Iroda és üzleti fel-
szerelés értéke 292.187 K-val szerepel. — A Posner 
grafikai műintézet és üzleti könyvek gyára rt. 1918/1919. 
évi mérlege 3,000.000 K alaptőke mellett 91.432 K tiszta 
nyereséggel zárul. A gyárépület és berendezés 2.500.000

K-val szerepel a mérlegben. — A Révai Testvérek iro-
dalmi és nyomdai intézet rt. a in. é. deczember hó 29-én 
tartott közgyűlésén terjesztette elő az 1918/1919. év 
mérlegét, mely szerint 2 millió korona alaptőke mellett 
688.311 K nyereséget ért el. A mérlegben az üzleti, 
nyomdai és könyvkötészeti berendezés értéke 485.356 
K-val van felvéve. — A Magyar Földrajzi Intézet rt. 
1918/1919. évi mérlege 400.000 K részvénytőke mellett 
52.750 K tiszta nyereséget tüntet fel. Az üzem beren-
dezése 355.342 K-ra értékeltetett.

M E L L É K L E T E I N K
Grafikai szaklapok legfőbb ékessége — úgy mond-

ják — a műmelléklet. E tekintetben a legjobbat igyek-
szünk nyújtani t. olvasóinknak, noha a viszonyok nagy 
nehézségeket gördítenek törekvéseink elé, amelyeket 
azonban áldozatok árán is le fogunk küzdeni, mert 
czélunk: lapunk nevelő hatásának a legmagasabb nívóra 
való fokozása. A magyar szaklapok — mint kizárólag 
könyvnyomdászok részére készült folyóiratok — eddig 
litografált mellékletet nem hoztak. Arra fogunk töre-
kedni, hogy ezentúl gyakran — ha lehet: minden szám-
ban — litográfiái úton előállított melléklettel tegyük 
értékesebbé lapunkat olvasóink részére. Jelen számunk 
exlibris mellékletét Taksonyi Magda, a legifjabb grafi-
kus generáczió egyik legtehetségesebb tagja rajzolta és 
a jónevü Seldner-Iéle kromolltografiai müintézet állította 
elő hírnevéhez méltó bravúros kivitelben.

L E V I L E S j L / I B A

TÖBBEKNEK: Általános vonatkozású czikkeknek — 
sajnos — nem tudunk már helyet szorítani, mert ezentúl 
megjelenő számainkba túlnyomórészt csak gyakorlati 
irányú közlemények kerülhetnek. Egyelőre nem állván 
módunkban lapunk terjedelmét bővíteni, arra kell kér-
nünk valamennyi munkatársunkat, hogy közleményeiket 
röviden és tömören vessék papírra. Magyarázó példák-
hoz tiszta, eredeti példányt vagy részletesen kidolgozott 
vázlatokat kérünk beküldeni.

LAPZÁRTA: minden hó 5-ike.
VIDÉKI. Beküldött nyomtatványokat szivesen meg-

bíráljuk. Megjegyzéseinket lapunkban is leközöljük s 
egyes jobb munkákat reprodukáljuk. Arra semmiesetre 
se számítson, hogy a beküldendő tizenöt darab nyom-
tatványt mind reprodukálhassuk. Ez — eltekintve lapunk 
kis terjedelmétől — nagyon költséges volna, de feles-
leges is, mert elegendő, ha egy-egy beküldő munkáiból 
egy-két legjobb példányt mutatjuk be.

B. R. BUDAPEST. A fordításokat nem volt még mó-
dunk litográfus, illetve kemigrafus szakemberrel felül- 
bíráltatni s ezért a jövő számra hagytuk vissza.

1920. évi január hó 15-én.

Kiadó Biró Miklós. Felelős szerkesztő Wanko Vilmos. 
Főmunkatárs Gondos Ignácz. Nyomtatja Bíró Miklós 
nyomdai müintézete, Budapest. IX., Ráday-utcza 26.




