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HOSSZÚ nyári délutánokat — 
egyéb teendő hijián — olvasás-
sal szokták eltölteni azok, akiket
a kávéház, lóverseny vagy kár-
tya nem érdekek Magamat is 
ezek közé számíthatom és mert 
soha annyi szabad idővel nem
rendelkeztem, mint most, bizo-

nyos, bogy három évtizedet összevéve sem olvastam 
talán annyit, mint az utóbbi íélesztendöben. Kezdetben 
vak rendszer olvasmányaim válogatásánál, az utóbbi 
időben azonban már válogatás nélkül veszem elő a 
könyveket és igy történt, bogy miután Rousseau-t két 
vaskos köteten át vallattam, a Magyar Nyomdászok
Évkönyvének 1908-as kötete került sorra. Mondhatom,
jól esett, amikor e könyv olvasásához fogtam, nemcsak 
azért, mert olyan terület, amely, hogy úgy mondjam, 
szükebb hazámat képed, mint inkább, mert már az első 
tápok olvasgatásánál gondolatban visszahelyezkedtem 
abba az Időbe, amikor e könyv megszületett.

Vélt célomat azonban nem értem el, mert ahelyett, 
hogy a visszaemlékezés — általában nyomott — han-
gulatomat javította volna, azt inkább rontotta. Nem 
röstetem bevallani, hogy elérzékenyültem e könyv 
lapozgatásánál. Mennyi munkakedvet, ötletet, Ízlést, de 
kedves naivitást is foglal magába a nyomdász-évköny-
vek ezen véletlenül kiemelt egyetlen kötete. Mily hatal-
mas tömegét látjuk képviselve a grafikai szakma 
művelőiből. Tanay, Morócz, Mrtterszky, Novltzky, 
Heller stb. legjobb tudásukat és erőtől duzzadó munka-
kedvüket állították ez évkönyv szolgálatába.

Arra Is visszaemlékeztem, hogy ez Évkönyveket, 
mint általában a szaktudást fejlesztő irodalmat, már 
akkor is tulnyomórészben a munkások támogatták, az 
előfizetők nagy táborát ők szolgálták. Nagyszámú 
munkaadó kartársaim m á r  a k k o r  i s  mindent annyira 
jól értettek, hogy esetleg mégis fennálló fogyatékossá-
guk pótlására szükségük nem volt.

A közbejött világháború és a vele járó tanulság kar- 
társaim felfogását erről a kérdésről nem változtatta 
meg, amit e lap szerkesztőjének „A munkaadók és a 
szakirodalom** cimü legutóbb közreadott cikke bizonyít 
eléggé világosan, de sötéten is.

Bizonyos, bogy elsőrendű érdeke a szakmának, 
bogy faktorok, fögépmesterek, valamint a munkásság 
és tisztviselők általában fejlődjenek és tökéletesedje-
nek, de azért nem ártana a főnöknek sem, ha ugyanígy 
cselekedne. Gondolják meg, mit jelentene reájuk nézve, 
ha felmerülő szakkérdésekben magukat némikép függet-
leníteni tudnák azoktól, kiknek véleményére ily esetek-
ben rá vannak utalva és kellő szakismeret hiányában 
kénytelenek ellenvélemény nélkül deferálai.

Tehát már 1908-ban is a munkásság zöme tanult és 
támogatott. És mindez a 28 koronás minimum idejében. 
Akkor, amikor a zöld asztalnál folytatott vitánál hal-
lottuk, hogy ebből a fizetésből vizre sem telik (azért 
ittunk sört) s amikor a vasárnapi kirándulást rántott 
csirke nélkül még sem lehetett elképzelni.

Hogyne érzékenyitenék el az embert e visszaemlé-
kezések, ha megpillantjuk az egyik cikket, amelyben 
megtanítják az arra szorultakat, hogy a könyv- és 
okmánypapirnak 70 fillér, a famentesnek 56 fillér, a fél-
famentesnek 46 fillér, a nyomópapírnak pláne 34 fillér 
a minimális ára. No meg azután a temérdek ambícióval 
elkészített mellékletek! Mindmegannyi klasszikus tanúi 
szakmánk szép fejlődésnek indult korszakának. Azután 
még néhány esztendő jutott a haladásnak. Közben pedig 
harcolgattunk és békéltettünk. A harcolgatások mindig 
békések voltak, a békéltetések sohasem harciasak.

Azután következett Európa nagy szerencsétlensége, 
millió ember és milliárdnyi érték pusztulása, amit a 
mostani nyomor és szenvedés korszaka követett 

Antikor ezek az emlékezések foglalkoztatják elmé-
met és amikor a nagy sötétségben kidülledt szemekkel 
kutatok egy kis fénysugár után, kellemesen hat reám 
a „Magyar Grafikádnak munkálkodása, amely feléb-
reszti bennem és tudom mindazokban, akik szakmánkat 
szeretik, a reményt egy jobb jövőre.

Az első lépés a régi eredményes, de megszakított 
irány folytatására megtörtént. Jöjjenek hát az uj erők, 
folytassák a félbeomaradt oktatást és teremtsék meg 
szorgalmas munkával az Évkönyvek uj korszakát, nem 
bánom olcsó hetibérrel, de rántott csirkével és kirán-
dulással BRAUN VILMOS

A N Y O M Ó F O R M A  
I D Ő E L Ő T T I  K O P Á S A

ijÁVOLRÓL sem háboruszütte je- 
■ lenség a formának idöelőttl ko-

pása, mert ez a züllött technikai 
viszonyokkal nem hozható kap-
csolatba. E jelenségnek technikai 
okai kizárólag a nagy példány- 
számú, azaz tömegmunkák sza-
porodásával párhuzamosan — 

nálunk körülbelül két évtizede — alakultak ki fokozatosan.
Úgy, ahogy ötven esztendővel ezelőtt senki még ál-

modni sem mert egy 100— 120 ezer példányszámú mun-
káról, épp úgy a primitív nyomtatási eszközök dacára, 
a forma időelötti kopása is idegen fogalom vök. De a mi 
gyorsan élő, idegességigei és türelmetlenséggel, no meg 
nyereségéhséggel telített világunkban, amelyben oem-
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csak a tömeg- és vásármunkák, de általában még a 
jóminöségü munkák előkészítésére és elvégzésére a leg-
lehetetlenebb terminust szabnak, nem csoda, ha a forma 
drága, nem mindig és azonnal pótolható anyagát — klisé, 
tömöntvény vagy betű — az Idöelötti kopásnak úgyszól-
ván elébe viszik. Amit ilyképpen szakszerűtlenséggel 
egyesek időben nyerni vélnek, azt nemcsak időben, de 
főként anyagban hatványozottan ráfizetik. Csak a forma 
percekre nem köthető előkészítése, a gyorssajtó nyomó- 
hengerének gondos felszerelése, a gépmester szakava- 
tottsága, no meg — mellékesen említve — a feldolgo-
zandó anyag: n. m.: papir, klisé minősége óvhatja vagy 
mentheti meg a formát, vagy annak egyes részelt a 
hasznavehetetlenséggel határos kopástól.

De nézzük csak, melyek azok az elemi nyomtatás-
technikai feltételek, melyek a forma épségben tartása 
szempontjából okvetlen betartandók.

Négy pontban foglalható össze az erre vonatkozó 
evangélium: 1. A munka minőségének — kompressz-, 
klisé- vagy vegyes forma —  megfelelő nyomóhenger- 
boritás, 2. a nyomólapon elhelyezett vezetölécek pon-
tos állása, 3. erős szerkezetű gyorssajtó és végül 4. az 
egyes formatesteknek megfelelő gondos, szakszerűen 
végzett egyengetés. A felsorolt pontok bármelyikének 
figyelmen kivül hagyása a végeredményt bizonytalanná 
teszi, mivel szükséges, hogy azok már az előkészítő 
munkafolyamat alatt egymást kiegészítsék.

A nyomóhengernek nyomtatástechnlkailag vett töké-
letes munkáját csak a helyes, úgy vastagságban, mint 
keménységben helyesen választott, pontos borítás biz-
tosíthatja. Úgy 40—50 esztendővel ezelőtt ez a kérdés 
nem okozott nagyobb gondot, mert csak egy fajta, akár-
milyen papírból összeállított „puha“  borítást Ismertünk. 
De az ismert és szokásos nyomtatási alanyainktól tel-
jesen eltérő és amúgy is különleges alkotásu autotipia 
keletkezésével s annak terjedésével párhuzamosan, okkal 
felvetődött az a kérdés, hogy most már milyen borí-
tást alkalmazzunk, puhát-e, ahogy ezt évtizedeken át 
tettük, vaigy keményet, melynek előnyeit — az időköz-
ben ért kudarcokon okulva — csak sejtettük.

A kemény borításnak elvitázhatatlan előnye — bár-
mily különösen hangzik is —  annak érzékenységében 
rejlik, amennyiben a formában és nyomóhengeren meg-
lévő nivókülönbőzetek kiegyenlítését célzó egyengetésre, 
minden rajta végzett legvékonyabb osryengetési részletre 
Is azonnal észrevehető élességgel reagál. A kemény 
borítás e kiváló tulajdonságának eredménye különösen 
klisés formáknál domborodik ki teljességében, mert leg-
inkább csak ezeknél jöhet számításba.

Azonban a „kemény" borítás egymagába még nem 
biztosítja a sikert; teljes eredmény csak akkor érhető

T  Á K O R

Egy fiatal magyar grafikust mutatunk be olvasóink-
nak, akinek nevével egyre gyakrabban találkozunk 
plakátokon, levélfejek rajzain és könyvfedeleken. A 
reklámipar nagy robotjában, mely hasonló a tovaszá- 
guldó vasúti kémény szikrazáporához, mert nem hagy 
maga után csak hamut és égésfoltokat, a nagy bengáli 
tűzijátékban csöndes, tiszta lámpafények az ö rajzai. 
Nem slketit és nem vakit, nem akar fényszóró lenni és

el, ha ez lelkiismeretes, a legközelebb! részietekre is 
kiterjedő, szakavatott kézzel végzett egyengetéssel pá-
rosul. Itt vissza kell térnem az egyengetésre és előkészí-
tésre vonatkozó megjegyzésemre. Ha a gondos, szak-
szerűen végzendő egyengetéshez okvetlen szükséges 
időt sajnálok, — akármilyen formatestről legyen is 
szó — annak pongyola keresztülvitelét például: erő-
sebb nyomással akarnók kiegyenlíteni, hamarosan olyan 
zavarokat észlelnénk, melyek végeredményben a forma- 
testre rontó következményekkel járnának s végül a 
forma idöelötti kopását is előidéznék.

A puha és kemény borítás közt még a gyakorlatban 
leginkább alkalmazott félkemény borítás jut szerephez. 
De akármilyen összetételű is legyen a borítás, annak 
a nyomóalaphoz viszonyított vastagsága mindig ponto-
san betartandó, mert ez az az alaptétel, mely szerint 
az okvetlen szükséges vaknyomás mellett éles, tiszta és 
a formát idöelöttien nem rontó nyomás csak akkor 
érhető el, ha a borítás a nyomóhengerhez mért pontos 
vastagságban feszül a nyomóhengeren.

A forma idöelötti kopását gátló további fontos 
tényező a vezetölécek pontos állásában jut kifejezésre. 
Nagy figyelmet igényel a vezetölécek állása, különösen 
nagyobb méretű és példányszámú, valamint nagyobb 
nyomáserösséget igénylő formáknál. A vezetölécek ál-
lása a nyomóhenger állásához igazodik. Azonban tudv»- 
levö dolog, hogy az utóbbinak állását, már a nyomó-
alaphoz való kötött viszonya folytán, nem igen szabad 
bolygatni, s ha kivételes esetekben ezt meg kell tenni, 
akkor is csak egy-két vékony papír vastagságának meg-
felelő méretben. Ha a vezetölécek nem lennének szoros 
érintkezésben a nyomóhengerrel, — félreértések elke-
rülése végett említjük meg itt, hogy nem tulszoros, ha-
nem csak egy papirlv vastagságú érintkezési szorossá-
got értünk — akkor a nyomóhenger a vezetölécek 
elleinisiulyozása nélkül beállításának megfelelő teljes nehe-
zedéssel terhelné a formát, ami első sorban annak a 
hengerekkel párhuzamos széleire, valamint az erősebb 
nyomást igénylő egyes formatestekre káros hatást 
gyakorolna. Továbbá — jól záró csapágyakat feltéte-
lezve — mi sem segítheti elő és biztosithatja jobban a 
nyomóhenger zajtalan, zökkenésmentes legördülését, mint 
a vezetőléceknek fenti értelemben vett pontos állása.

Az elmondottaknak realitását azonban csak egy erős 
szerkezetű gyorssajtó biztosithatja. Vékony dongáju. 
nyomás közbeid nagyobb ellenállásra képtelen gyors-
sajtóknál még a leggondosabb előkészítés is kárbavész, 
mert azok a nyomtatási processzushoz okvetlen szüksé-
ges ellenállást kifejteni képtelenek. A gyorssajtó töké-
letlenségét végeredményben csak a forma s a nyom-
tatás eredménye sínyli meg. f u c h s  z s i g m o n d

J Á N O S

nem hüllő üstökös, hanem egy csöndes, szerény imá-
dója a tussfoltnak és szines ceruzának a papiroson, 
ízléses és tanulékony, halad az idővel, együtt fejlődik 
a grafika egyre komolyabb feladataival, sőt néhol egé-
szen közel kerül a német szecesszionisták, Corínth és 
Slevoht ceruza-tanulmányai öserejéhez, de nem csinál 
álkultúrát és nem majmol dekadenseket. A mozi, a 
sivár üzleti nagyipar leégett tarlóján is meg-megáll egy
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percre: üde gyermeki hangok, finom water-colour-
emíékek kelnek ki ecsetje hegyéből. Legszívesebben 
mégis ott időzik titkos szeretkezésben a keleti illusz-
trátorok pókhálófinomságu ornamenseinél és egy-egy 
erotikus rajzán a satsuma-vázák, a csodálatos azaleák 
tavaszi biibája alkotja a hátteret. Mindig illusztrátor 
és amikor a háború egy zugában, egy födözék mögött 
ülve rajzolja a tüzérüteg életét, akkor sem a festő 
szemével nézi a dolgokat, hanem a könyvillusztrátoré-
val. Mintha egy megírandó nagy művet akarna illusz-
trálni, nem a háború höskölteményét, hanem a harctér

csendes karácsonyi énekeit. Sokoldalú, finom, elmélyült 
grafikusművész Tábor, vagy legalább is az volna, ha 
fiatalságunk legkomolyabb óráit el nem rabolná az élet 
gondja: a nagy tovarobogó vasúti kéménnyel, a szür-
kés füsttel, a letarolt rétekkel. De mert minden mun-
káján, még legjelentéktelenebb levélfejein is van vala-
micske a másik, az igazi énjéből, mert minden gyári 
megrendelésébe beleviszi csendes és tiszta poézise nap-
sütését is, azért művész és azért vagyunk hálásak az 
alkalomnak, mely nevét elénk röpíti az utcafalon vagy 
a kirakatban.

I Z  L É S N E M E S I  T Ő  V Á N D O R L Á S O K

AJ DÁN az iparoslegény, akit a 
régi céhszokás felszabadulása 
előtt országos vándorútra küldött, 
már régen porlad sírjában s talán 
el is felejtődött már e nemzedék-
ben: mi minden széppel, jóval 
szolgálta az iparos tökéletesedé-
sét ez a barangolás. Vasárnapi 

sportja, biciklitúrái és távgyaloglási versenyei mellett 
dehogy is ér rá a mai ifjúság a természetbe való 
kirándulások izlésnevelő hatására gondolni. Pedig bár-
mennyire igaz is, hogy a művészet s a természet élve-
zete nem egyazon érdeklődésből fakad, nem lehet el-
vitatni, hogy a vándorút, mely városról városra, faluról 
falura visz, mily termékeny hatású. Mialatt nézzük he-
gyek hátát, a völgyek és folyók csillogását madártávlat-
ból, a tornyok és tetők körvonalait, a hidak iveiit, a vi-
dékre boruló rekettyebokrokat, az ódon szélmalmokat, 
a mohos temetö-fejfákat, mindazt, amit az örökkévaló-
ság vagy mesteremberek munkája hagyott nekünk, mé-
lyen belemerül a szem abba a világképbe, mely vég-
eredményben az ízlésnek alépítménye. A vasúti kocsi 
ablakából, a bicikli hátáról nem lehet úgy elmerülni 
ezekbe a szépségekbe, mint a fáradt vándorlásnak meg-
hitt óráiban, egy országúti fa árnyékában. Aki ízlését 
akarja pallérozni, művészi fogékonyságát nevelni, ne 
könyvek s igék szavait szívja magába, hanem arca ve-
rejtékével szerezze meg e képességet. A mi iskoláink 
mindeddig elmulasztották azt, amit német s angol isko-
lák már rég megcselekszenek, a szülőföld ismeretét bele- 
vínBii a gyakorlati tanításba, utalni arra, hogy mennyi 
megőrizni és becsülni való szépség van minden város 
és falu belsejében s környékén. A mi törvényhozásunk 
még nem tart ott, ahol ez államoké, melyek gondosan 
védik nemcsak a műemlékeket, régi épületeket, parko-
kat, de magát a tájnak képét is minden bemocskolástól, 
irtástól, tolakodó reklámtól, oda nem illő gyárépülettől, 
ahol úgyszólván törvényileg van megoltalmazva a ter-
mészet az emberek ellen. De a mi társadalmunk sem 
tudja még úgy megbecsülni a maga szülőföldjét, annak 
művészi, városépítési és technikai kultúráját, mint ahogy 
azt nálunk fejlettebb országokban látjuk.

Valóban nemcsak jót, de hasznosat is cselekszik 
hát aki rászoktatja a mai városlakót a barangolásra, 
de nem a céltalan és izomduzzasztó, hanem az okosan 
való barangolásra. Hogy az „okosan** szó itt mit jelent, 
azt úgy vázlatosan elmondani nagyon bajos. A muzeum-
1 Nógatásnak is kétféle módja van. Az egyik: afféle tén-

fergés az üvegszekrények közt, a modellek és a szem-
léltető táblák közt, az a gondola ttalan őgyelgés, mely-
nek csak kábító hatását érzi az ember. A másik: elme- 
rülés a látnivalókba. Feliratok tanulmányozása. Meg-
hallgatása a magyarázó szónak. Gondos összehasonlítás, 
esetleg Ií atalogus-tenu Imátiyozással egybekötve. Nos, 
ugyanily céltudatossággal lehet a városi s falusi baran-
golásokat is irányítani, talán kevesebb elméleti, de több 
friss észrevevéssel átszőve azt. A szemnek tudatos 
szoktatásáról van itt szó, amely csak lassan, sok-sok 
szemlélődés, gondolkozás, összehasonlítás után tudja a 
szépet a nem széptől megkülömbözteini s az arányok, 
a tömegek, a formák, a vonalak lényegét felszívni, a 
színek láncolatát részletekből egésszé kialakítani. Nem 
kevesebbről van itt szó, mint hogy egy szerszámot, a 
szemet, mely születésünk első óráiban még hasznave-
hetetlen, később pedig darabos és megbízhatatlan, szer-
vezetünk legfinomabb műszerévé tegyünk s ez csak 
lassú elmélyedő munkával lehetséges.

Megmondani, hogy ez miként történjék, ez éppen a 
nehéz. Annak a fővárosi fiatalembernek helyzetébe 
illeszkedem, akinek munkás hétköznapjai mellett csak a 
vasárnap tanulságai nyújthatják Ízlése fejlődését. Nos, 
hány, de hány járkál közülök e szép fővárosban kissé 
unottan, örökkön körutak és mellékutcák vásári zsibon- 
gásában, anélkül, hogy csak sejtelme is volna róla, mily 
nagyszerű panorámák s izgalmas történeti fejlődés kö-
zepébe helyezte öt a sors. Csak zsebébe kell tennie a 
legfrissebb magyar útikalauzt, a Thirring Gusztáv szer-
kesztette „Budapest** című könyvet, hogy felfedezhesse 
a maga fővárosának nagyszerű kulturhistóriáját. Mert 
valóban alig van a történelmi idők fejlődésének olyan 
korszaka, amelynek építészeti s müveltségtörténeti em-
lékei meg ne volnának itt találhatók. Történelmi sétáit 
az ember elkezdheti a régi rómaiak városias berendez-
kedését szemléltető Aquincuminál, folytathatja a közép-
kori klastromok és templomok kiásott alapjai és falai 
közt a Margit-szígeten, gyönyörködhetik e korszakok 
stílusának nagyszerű kópiájában, a Halász-bástyán és 
Mátyás-templomon. Mennyit tud a nagy király rene-
szánsz-pompájáról még emlékeivel is szólni a mai Vár-
palota s mennyi finom olasz reneszánsz-hatás csendül 
fel a Várkert-bazár árkádjai alatt és felett. És tov á b b ... 
a török idők nehéz samyaruságai, amint az Uri-utca 
palotáin elhelyezett táblák hívják emlékezetünkbe. Az-
tán megint az újra feltámadó Pest: a büszke homlok-
zatú Városháza, a nemes tornyaival és festményeivel 
ékes Egyetemi templom, az egész gazdag empire- és
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Biedermeier-építészet a Szent György-téren és környé-
kén, meg a Nádor-utcában s végezetül a neoreneszánsz 
az Andrássy-ut pompás palotasorain ki egészen a Szép-
művészeti Muzeumig. Kimondhatatlanul tanulságos az-
után egy ilyen stihistörténeti sSta-taniolyamot a város-
ligeti tó partján, a Mezőgazdasági Muzeummal lezárni, 
amely szinte tankönyve lehet az egyetlen épületre sűrí-
tett régi építészeti stílusoknak. S közben szemlélve 
az utcák karakterét, a szobrok és kutak, a temetők és 
síremlékek architektúráját, mennyi mindent tanul meg a 
szem, ami Ízlését és Ítélőképességét növeli nagyra. Tér-
éi zékünk fejlődik ki, statikai törvényekkel jutunk össze-
köttetésbe, arányok tana válik vérünkké, anyagok ösz- 
ezefűggése a stílusokkal világosodik ki előttünk. Mind-
ebben pedig alig van — legalább kezdetnek — egyébre 
szükségünk, mint arra a megbízható és pontos adat-
tárra, melyet Thlrrlng könyve bocsájt rendelkezésünkre. 
Csak az első szemléltető séták tanulságai után vágyunk 
némi összefoglaló stiHissismertetésre, amelyet kisebb kö-
teteivel magyar nyelven talán az Épitömunkavezetők 
Könyvtárának egyes számai nyújthatnak, vagyaRelnach 
kis művészettörténeti kézikönyve az Athenaeum kiadá-
sában. Mert csak a szemlélet utján kapott alapismeretek 
nyomán következhetlk az összefoglalás, amely megma-
gyarázza, hogy egy korszak éphötechnikájából, építő-
anyagaiból és társadalmi viszonyaiból, párosulva a mü- 
vészetakarással, miként születik meg a jellegzetes stílus.

De nem kell azt hinni, bogy éppen csak a főváros s 
általában a nagyvárosok vasárnapi vándorának van 
módja művészeti Ízlését szép alkotások szemléletén 
finomítani. A művészet oly természetes velejárója az 
emberi kultúrának, hogy úgyszólván mindenütt megvan, 
ahol emberek laknak. A magyar parasztfalu sem nél-
külözi azokat az elemeket, melyek a művészi szemlé-
letnek friss Impulzusokkal szolgálnak. A legtöbb falu 
már házalnak festői elrendezésével, virágos kis kertjei-
vel, ámbttusos házaival is Ízlést rejt magában s foko-

zottan mondhatjuk ezt azokról, melyekben a régi ács-
mesterek szekercéi hagytak nyomokat a házak torná-
cain, kerítésein, oromfalain. S a népművészetnek még 
mennyi szindus eleme van meg — bár nem eltűnőben —  
a cifra szűrtől a fafaragásig, a mázas korsóktól az 
asszonyok tarka viganójáig mindenen. Nincs a Söld ke-
rekségén olyan hely, olyan vidék, melynek meg 
ne volna a maga sajátos népi hagyománya valamely 
szokásban, kultuszban, régi mesteremberek tudásának 
csinja-bínjában. S ha mindezeken formaérzésünket, etno-
gráfiái tudásunkat nevelni akarjuk, akkor nem eléged-
hetünk meg a puszta szemlélődéssel. Mélyebb és ma-
radandóbb benyomásokkal kell megirögzitenűnk e for-
mákat elménkben. Annak pedig legalkalmasabb esz-
köze: a rajzolótömb s a ceruza, a vázlatkönyvbe való 
feljegyzés. Nem az a fontos ebben, mily alapossággal, 
vagy mennyi művészettel rögzíti meg valaki azt a mű-
emléket, vagy műtárgyat, mely kegyeletérzésót meg-
ragadja, hanem a feljegyzés komolysága, maga a gra-
fikai megrögzítés ténye. A hajdani kézművesek, akik 
faluról falura s városról városra járva szedték össze 
mesterségük Ízlésbeli s elméleti anyagát, Így, e látvá-
nyokkal, feljegyzésekkel kapcsolták egybe gyakorlatukat. 
Legjobbjalmknak alkotásaiból, melyek ma múzeumaink 
díszei, tudjuk, hogy mennyire hatott rájuk egy-egy vidék 
épitöstilusa, történeti szelleme s pajzán ornamentikája. 
A felvidék takácsai, a bányavárosok rézművesei, az 
alföldi és a dunántuH fazekasmesterek, az erdélyi könyv-
nyomtatók és annyi más vidék egyszerű, de müveit 
munkásai mindenütt a környezet művészetével gazda-
godva, a falusi és városi házak hagyományain nagyra- 
nőve illeszkedtek bele a történelmi folytonosságba. S ez 
az, ami minden iparművészeti kultúrának a kezdete: 
megsejtése a teremtés folytonosságának, a szerszámok 
örökkévaló feladatainak, annak, hogy minden dolgozó 
kéz csak egy darabja a maga mestersége fejlődéstör-
ténetének. NÁDAI PÁL

S Z A K I K  Ó K R Ó  I ,

ZAKIRÓK nélkül nincs szaklap. 
J ó szakírók nélkül nincs j ó szak-
lap. Már pedig j ó szaklap nélkül 
nincs szakképzés, nincs tökéle-
tesedés a szakmai tudásban. 
Hogy a legtöbb szakmának, le-
gyen az ipari vagy kereske-
delmi, nincs jó szaklapja, elég 

baja az illető szakmának, sőt az egész országnak; oka 
abban található, hogy ügyvédek, hírlapírók, szakszer-
vezeti vagy egyleti titkárok szerkesztik a szabó, az 
órás, a fuvaros, az asztalos, a bádogos, a kereskedő 
stb. szaklapját De nagyobb baj az, ha nekünk nyom-
dászoknak nincs jó szaklapunk. Nemcsak azért mert 
hozzánk közelebb áll, mint a bádogosé, mert hát a ml 
szakmánk; nemcsak azért, mert nekünk tökéletesebb szak- 
képzettséggel kellene bírni, mint a többi szakmabeliek-
nek, hanem azért, mert nekünk a szaklap mindenünk. 
Nekünk nincs sem állami, sem magánszakiskolánk, ahol 
a legszükségesebb tudnivalókat elsajátíthatnánk; nekünk 
nem tart ma sem a hatóság, sem a mi szükebb társa-
dalmunk oktató előadásokat vagy tanfolyamokat. Ne-

künk ma más forrásunk, amelyből tudást, nekünk való 
tudást meríthetünk, mint a szaklapunk, nincs. Ez a szak-
lap is csak féléve áll fenn, eddig öt száma jelent meg; 
a tudásnyujtásnak tehát csak kezdőfokán áll.

A szerkesztő, a kiadó a legnagyobb lendülettel, a 
legnagyobb áldozatkészséggel vetették rá magukat 
hegy a szaklaphiányon segítsenek és megjelent a 
„Magyar Grafika4*. Meg fog-e felelni, meg tud-e felelni 
a maga elé tűzött feladatnak, valamint a nyomdászok 
részéröl támasztott igényeknek? Nagy kérdés. Attól 
félek, hogy nem. Miért nem ?... Hiányzanak a szak-
írók, a jó szakírók. Nincsenek. Magyarországon nincs, 
afig egy-kettő, az is nagyon szűkén körülhatárolt szak-
makörben mozog. Ne haragudjanak rám szaktársaim, 
kivált a nagysörényüek, szakírói tekintélyben sütkére- 
zők. Akárhogy berzenkednek, nekem van igazam. Ne 
is restetjék, nem tehetnek róla. Németországban sincs 
sok jó szakíró, pedig ott alkalma van a reá való tehet-
ségnek, hogy szakíróvá fejlessze magát Nálunk nincs 
alkalom. Nem csoda tehát, hogy valóban képzett, az 
illető szakmakört gyakorlati, tudományos és irodalmi 
tökélylyd uraló szakiró nem fejlődhetik. Mert én jó
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szakiró alatt azt értem, aki azt a tárgyat, azt a szak-
mát, amelyről ir, tényleg érti, tanulta, gyakorlatilag is, 
irodalmi utón Is; amellett megvan hozzá a tehetsége, 
hogy az előadandó vagy leírandó dolgot világosan, 
érthetően magyarázza meg a hallgatónak vagy olvasó-
nak. Az csak nem ió szakiró, aki a mélynyomásról, 
a litográfiáról, a tömöntésröl, háromszinnyomásról 
vagy más nyomdászati témáról ir, ő maga azonban az 
illető témát nem érti! Igaz, hogy irtak és Írnak a nyom-
dászat majd minden ágáról szakcikket, de ha azt nem 
hozzáértő ember irta, akkor vagy tele van hibával, 
vagy olyan üres, semmitmondó, általános frázisokkal 
telt, kerülve a mélyebb tudást igénylő részeket, hogy 
az olvasóra nem gyakorol semmi hatást; ott van az 
olvasó a cikk végén, ahol volt az elején: nem bővült 
a szaktudása egy porszemnyit sem. És mert a „Magyar 
Grafika** eddig megjelent számaiban máris jelentek 
meg ilyen hibás és tökéletlen cikkek, félek, hogy 
nem fog tudni megbirkózni a maga elé tűzött feladattal.

De lássuk csak, mi akadályozza nálunk a szaktár-
sakat a jó szakíróvá való fejlesztésben. Mit mondjak 
no: minden! Először is hiányzik a fejlődésre való haj-
lam, a tanulásra való készség. A szaktársaknak az a 
kínlódása, amellyel nálunk — ahol sem állami, sem tár-
sadalmi szakiskolák, sem kellő könyvtárak, sem kísér-
leti nyomda, sem magyar nyelvű tankönyvek, folyó-
iratok, sem olyan mecénás, aki a tanulni vágyó eltar-
tásáról gondoskodna, nincs, — magukat kiképezhetnék, 
nem áll arányban azzal az eredménnyel, melyet a sok 
tanulás, időtöltés, pénzáldozat révén végre megszer-
zett tökéletesebb tudás nyújt, mert talán faktor se lehet, 
nálunk az ilyenekre még nincs szükség; de szakiró se 
lehet, hisz az az irodalmi tér, mely Magyarországon 
rendelkezésére áll (havonklnt egy lapszám), kicsi arra, 
hogy neki az éveken át hozott áldozatokért fizethessen. 
Viszont mint szakmai munkás egy vassal se kap többet 
a másik tökfilkónál, aki vígan élte napjait, nem rontotta 
éjjel a könyvek fölött szemeit és nem vonta meg a 
hasától a garasokat, hogy könyveket vegyen rajta. 
Szóval, már a hajlam is hiányzik, mert az eredmény

nem áll arányban a mindenkor hozott áldozatokkal. 
De — ami fő — hiányzik az alkalom a képzésre. 
A szedőnek még úgy ahogy, van alkalma napról-napra 
tudását gyarapítani, akár kis, akár nagy nyomdában 
van, otthon gyakorolhatja magát a rajzolásban, linó-
leum- és egyéb lemez vágásában, nyelvek, stílus, mű-
vészet* és nyomdászattörténelem stb. tanulásában, de 
mennyire nehezebb a nyomó helyzete, aki a nyomdá-
ban nem experimentálhat, nem kísérletezhet, Ugyanez 
áll a litográfiában, kemigrafiában, a mélynyomónál, a 
könyvkötőnél, a dombornyomónál stb. Ezek nem tud-
ják tudásukat fejleszteni csak irodalmi utón, olvasással, 
ez pedig csak tizedrész tudás, de ebben is legtöbbje 
akadályozva van, nem értvén más nyelven, mint ma-
gyarul, ezen nyelven pedig alig van szakmunka. Hiány-
zik az iskola, hiányzik a kísérleti telep, amely min-
dennel felszerelve alkalmat ád a tanulni vágyónak, 
hogy a szakmája technikáját, annak minden fogását, 
csinját-binját, kémiáját, történelmét, fejlődési procesz- 
szusát, a nyersanyagok összetételét, viselkedését hi-
degben, melegben, nedvesség, szárazság iránt, továbbá 
megtanulhatná a szakmájához szükséges kereskedelmi 
tudást, akkor aztán — ha megvan az akarata és az 
esze hozzá — fejlődhetik szakíróvá. A szaklap pedig 
képes lesz ilyen gárdával jó lapot adni, amelynek olva-
sása, tanulmányozása a szaktársaknak élvezetet is, 
hasznot is nyújt, hivatását tényleg be fogja tölteni és
— miután mindenkinek szüksége lesz rá és megveszi — 
az anyagi áldozat is kisebb lesz. Addig azonban csak 
meddő kísérletezés, pénzpazarlás minden ilyen vállal-
kozás. Az embereket az előfizetésre úgy kell nógatni, 
mint a sánta lovat a futásra, ez pedig nem egészséges 
állapot. Amikor a lap megjelenését mindenki már türel-
metlenül várja, annak minden sorát tízszer elolvassa, 
aztán a lapot, mint az ö szakmai tudásának kincses 
tárházát, gondosan elteszi, szinte félti másnak oda-
kölcsönözni, akkor meg van alapítva a lap megélhe-
tése és meg van alapítva az igazi szaklap. Sajnos, or-
szágunk zilált viszonyai mellett ez állapot bekövetkez-
tét még nagyon is távol látom. w a l t e r  e r n ő

K  A  J Z  I I A T Á S U  S Z E D É S E K
MÚLT század derekán, amint a 
litográfia mindjobban és jobban 
tökéletesedett, annak arányában 
érezték a tipográfusok, hogy 
apróbb-csepröbb munkáik mint 
csúsznak át a szabadabb, a merev 
betűöntődéi anyagtól mentes li-
tográfia körébe. Ennek oka a 

könyvnyomdák akkori anyagszegénységében rejlett, 
mely lehetetlenné tette a művészibb kivitelű nyomtat-
ványok produkálását. A tipográfus egyszerű betű- és 
ékitmény-anyaigával szemben a litográfus fantáziája 
szabadon csaponghatott s ez munkára is serkentette 
őket. Teremtési vágyuktól elragadva, mindent jónak 
tartottak a „sik papírlap** díszítésére.

E munka eredményét: a cifránál cifrább betűk, 
kacskaringós tollvonások, mozaikszerü alapdlszek tér-
hódítását látva, az élelmes betüöntödék a hatvanas 
években hasonló ízléstelen alkotásokkal lepték el az

erre éhes piacot. A tipográfusok pedig örömmel fogad-
ták az uj anyagot, mely elősegítette a versenyt a lito-
gráfiával és egyben megalapozta az akszidenciát.

Évtizedeken át ontották az öntödék az újabbnál 
ujabb, de a litográfia emlőjén fejlődött ékítményeket, 
amelyek azután a szedőket a lito®rafus rajzdus anya-
gához való alkalmazkodásra kényszeritették. A kilenc-
venes években akadtak bátrabb, vállalkozó szellemű 
kollégák, kiknek ambícióját nem elégítették ki többé a 
betüöntödék által forgalomba hozott diszitöanyagok. 
ö k  kombináltak léniákból szalagiveket, keresztül törve 
felkunkorodó szélű lapokkal, melyet szöggel szúrtak a 
sugaras nap képébe, alul egy-két béka pislogott, fent 
a levegőben pedig madarak röpködtek. Ez volt a 
szabad irány.

Mondanom sem kell, hogy cseberből vederbe jutot-
tak, mert primitív esztétikai érzékük, csekély rajztudá-
suk lévén, nem voltak tisztában anyagukkal, annak 
célszerű felhasználásával. Sablon-emberekké váltak és
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másolták az idegen formát, — a litográfiát. Maid lőtt 
a modern Irány, utána a szecesszió. Itt már a mester- 
szedőknek tágabb tere nyílt egyéni ambíció]uk kielégí-
tésére, szendergő rajzkészségük életre-ébresztésére. 
Éltek Is vele, mert fúrtak, faragtak szedéseik hatásának 
fokozására különböző alapiemezeket mütyürkéket

19. példa
Az u] század u] embereket hozott Az akszldencla 

mértföldes léptekkel haladt a művészet felé. A betü- 
öntődék díszeik megrajzolását most már képzett grafi-
kus művészekre bízták, aminek hatása csakhamar érez-
hetővé vált az akszidens-nyomtatványokoo. Mind több 
és több megrendelést hódítottunk vissza a litográfiától, 
mely mintha még napjainkban Is a nyolcvan-kilencvenes 
évek motívumain rágódna. Az öntödék úgyszólván 
havonként hozták az ujabb és ujabb betűtípusokat, a 
szebb né l-szebb különböző stllusu ékesitö-anyagokat.

Ez az anyagböség, e sok stilusvarlácló a mester- 
szedők 90%-át zavarba hozta.

Voltak, kik óvatosan, tisztán látó iskolázott szem-
mel, minden darabot külön-külön tanulmányozva, rak-
ták össze díszeiket fejlett ra|ztudásuk révén megér-

tették a tervező művész Inldativáját, a rendelkezésükre 
álló anyagot az esztétika törvényeinek megfetelőleg 
helyezték el s oly mesés változatokat produkáltak egy-
fajta anyagiból, hogy minden nyomtatványuk újszerű-
nek hatott

A nagy többség azonban nem ismerve a rajz, a 
stilizálás szabályait, — bár a rajz virágos mezején 
titokban kertészkedett — kopott mankókon bicegett a 
mintakönyvek között Mégis titánt önérzettől telve 
hangoztatták a tanulásra lusták és tehetségtelenek közt 
divatossá vált Jelszót: „A szedő szedjen és ne rajzoljon".

Pedig a fentiek épp azt bizonyítják, hogy bármilyen 
„szedésmodor“  volt uralkodó, a mesterszedök mindig 
Igyekeztek nyomtatványaiknak rajzszerü karaktert adni.

Ez érthető Is, mert a grafikusművész, ki a mester- 
szedőnek tervezte a díszeket, azoknak logikus egy- 
máshoztartozását úgy oldotta meg, hogy a szedő 
anyagától mintegy szuggerálva rájön, hogy az még igy 
vagy úgy is használható és ezáltal anyagkészletét, sőt 
ornamentikáját u] alakzatokkal gyarapítva, bár szed, 
de mégis rajzol a tervező művész díszeivel.

Ha figyelemmel kísérjük a külföld mai nyomdater-
mékeit, — de a magunkét is — uj Jelenségeket észlel-
hetünk, melyek azonban embrionális állapotban nem 
keresztelhetők el semmiféle „stílusra". Forr, buzog a 
tettre kész Teremtő Erő. Előre szegzett szemmel, de 
vlssza-visszanyul a múltba a rejtett gyöngyökért 
melyet modern foglalatba igyekszik több-kevesebb 
sikerrel erősíteni.

A ma rendelkezésre álló diszitö-anyagok nem illenek 
be ez uj milliöbe, mert bármily vlrtouzitással szer-
kesszük is azokat össze, megérzik rajtuk a régi recept

Valami bizarr, minden eddigi formától eltérő „uj 
anyagot" vár a mai mesterszedő. UJ anyagot, mely 
ne árulja el, hogy mi, mely végsőkig absztrakt, molyén 
az alapmotívumok felismerhetetienek és mégis min-
denre alkalmas, gazdag legyen.

Ennek eljövetele a felszabadulás az anyag-bilincsből, 
amikor a szedőt nem a díszítést tervező művész inspi-
rálná és nem ordítana le minden munkájáról a művész 
stílusa, névjegye, hanem „önmagát adhatná".

Megrendelőink szépérzéke eléggé csiszolt ahhoz, 
hogy ne kövessük mindig a talán nekünk praktikus 
egyszerüsködő elvet és semmitmondó, sivár, tartalmat-
lan nyomtatvánnyal lássuk el őket, mert gyakran hall-
hatjuk tőlük: „Ha ez a semmi Ily drága, akkor Inkább 
fizetek még többet és megrajzoltatom, legalább kapok 
valamit". Éppen ezért iparkodnunk kell, hogy olyas-
valamit adjunk, amivel ellensúlyozhatjuk a grafikus 
rajzolók térhódítását, mely nagyon közelről érdekli úgy 
a külföld], mint a magyar mesterszedőket.

Tehát ma még Jobban, mint valaha, mikor a díszkő- 
anyagunk kényszeritett, Igyekezzünk szedésünket rajz- 
hatásuvá tenni. Lépést kell tartanunk a korral, melynek 
intő szavára csak a botor nem figyel.

Addig is, míg a fentebb említett „univerzális" 
díszítő-anyagot Időszerűnek vélik az öntödék megter-
veztetni, dolgozzunk azzal, ami van, nézzünk körül a 
régi és régibb kincsesbányáinkban, a poros, elfelejtett 
ékltményszekrényekben, keressük Id a Jót amit cél-
jainkra felhasználhatunk.

A bemutatott huszonegy példa közül tizenkét példán 
szándékosan elkerültük a betűöntődéi vignetták alkal-
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mazását azért, mert ha ilyesmi nincs, az ötletes szedő 
enélkttl is boldogul. E példák előállítására oly anya- 
gokat használtunk, melyből valami minden üzemben 
föllelhető: különböző vastagságú léniák a hozzávaló 
sarkokkal, kisebb és nagyobb fekete félkörök és három- 
szögek (Jó öreg hlrdetéskeret), felkiáltójelek, zárlelek, 
itt-ott Glass-dlsz, amely szintén nem mai keletű.

E példák célja a tanítás, tehát a tanulnlvágyók és 
tapasztalatlanok érdekében vessünk egy plHantást a 
mesterszedő boszorkánykonyhájába, lessük el prakti-
káit: miként lehet a semmiből valamit, a kopott régi 
anyagokból a köznapitól eltérő és újszerű hatású nyom-
tatványokat előállítani.

Az 1. példán szedéstechnikai szempontból nincs 
semmi említésre érdemes, hacsak a címsor alatti vastag 
fekete lénia nem szúrja a kákán csomót keresők sze-
mét, mert „ez nincs mindenütt". De van ürpótló, mely 
lecsiszolva, alárakva nagyon Jól megfelel a célnak. 
Példánk vonala is ürpótló. A 4. példán lévő szalag 
alkotó elemei két hatpontos lénia és ezek közé szedett
2 pontos léniák. Az 5. példán említésre érdemes a záró-
jel (klammer), mely mint „modern anyag" a dekoratív 
hatás fokozására szolgál. A 6. példa görbe fetkiáltó-jele 
hat- és tlzenkétpontos ólomléniából készült A 8. példán 
lévő gyertyatartó aljzata a Jó, öreg hirdetéskörzet, 
melyből kiemelkedik nyolcpontos léniából a tartó és 
ebben hat pontos lénia a gyertya, a gyertyabél egy 
vessző és a láng két zárójel. A 9. példa felhői záró-
jelekből, a csónak hatpontos fekete és kétpontos rasz-
terléniákból van szedve, a vizet ábrázoló ékítmény 
hirdetéskörzet. A 10. példa szalagjain nemcsak azért 
vonul át a kétpontos fehér esik, hogy azok egyhangú-
ságát megtörje, hanem azért is, mert léniáink kopottak 
és amúgy sem érnének össze, ily megoldás tetszető-
sebb és nyomás szempontjából praktikus. A 11. példán 
az egész dekoráció a léniából szedett monogramra. 
A 12. példán ismét szerepel a Jó, öreg fekete félkör, 
de most mint tetőpala; a monogramm léniaszedés, míg 
a hullámos záródisz tlzenkétpontos ólomléniából készült. 
A 14. példán vlráglevelekké alakultak a régi körzet-
darabok. A 16. példa egy propaganda-bélyeg, melyen 
a magyar elmer van adva motívumnak. Három záró-
jelen (Tátra, Fáira, Mátra) a kettős kereszt hatpontos 
iekete vonal. A elmer másik fele, a négy folyó az alap-
színbe került léniákból szedve. A felkiáltójelek a felkelő 
nap sugarait ábrázolják. A 17. példa — sarok levélfej — 
bizonyltja, hogy kellő helyen alkalmazott hosszú éke-
zettel mily előkelő hatást lehet elérni. A 18. példa egy 
reklámbélyeig, melyhez két vignetta Is állt rendelkezé-
sünkre, melyek közül nem tudtunk választani, de kettő 
meg sehogy sem fért az adott kis formátumra. Egy 
szerencsés gondolat és az egyik vignetta átkerült az

A  R A S Z T E R  S Ü R Ü 8 É
Finom hálózatú aatotfplához, hogy nyomásnál megfe-

lelő eredményt érjünk el, műnyomó- vagy simított papírt 
kell használnunk. A mai paplrhlány miatt legtöbbször 
azt a papírt kell vennünk, amely éppen raktáron van, 
vagy amilyent „szerezni" tudunk. A kemigrafus az 
autotipiát — ha külön utasítást a klisé rendelésekor 
nem kap — 48 vagy 54 léniás raszterrel készíti. Ez a

alapszínbe, a hatás — nem maradhatott el. Ilyesmit 
csak akkor kíséreljünk meg, ha vignettáink sztlhuett- 
szerüek, ügyelve arra, hogy miindig a kisebbik figura 
kerüljön a hátsó (alap) színbe. E példán a keretmeg-
oldás a szokottól messze eltér és valljuk be, a nyomtat-
vány előnyére.

20. példa

E példák nem határozott irányadó szerepet akarnak 
betölteni, inkább csak szerény kezdet óhajt tenni, hogy 
ez utón tovább haladva, felrázzuk kollégáinkat a hat-
éves tétlenségükből és mesterségünk Iránt való hanyatló 
szeretetüket visszahódítsuk. k u n  m i h á l t

O E  A U T O T I P I A  k m á l
középfinomságu raszter. Az ily raszterrel készfiit klisé-
vel nyomtatott ábra Jó papíron egész Jó hatású, de tűr-
hető hatású akkor is, ha nem egészen sima vagy fél- 
famentes papirra nyomtatjuk. Slmltatlan — nem fa-
mentes —  papírhoz az ilyen klisé nem felel meg, mert 
hogy az ábra ezen a papíron Jól kinyomódjék, dús fes- 
tékezést és erős nyomást kell alkalmazni, miáltal a klisé
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pórusai eltűntödnek és a nyomat piszkos lesz. Ha pedig 
kevesebb festéket veszünk, akkor a nyomat szürke. 
Simitatlan, nem famentes papírra való nyomáshoz leg-
jobban megfelel a 34 vagy 40 vonalas raszter. Egész 
durva újságpapír nyomásához, ha gyorssajtón nyomjuk, 
a 30—34 vonalas, ellenben rotációs gépen való nyomás-

hoz a 25 vonalas. A finom műnyomópapírra nyomandó 
ábra 60—65 léniás legyen. Szem előtt tartandó tehát a 
papir minősége s ezért az autotipia megrendelésénél 
a j á n l a t o s  egy papírmintát mellékelni az eredetihez, vagy 
pedig a fentiek figyelembevételével megjelölni, hogy 
hány vonalas raszterrel készüljön a  k l i s é ?  t a u s í  s.

K Ö N Y V K Ö T Ő I P A R  M Ú L T J Á B Ó L
H A R M A D I K  K Ö Z L K M É S i Y

ERLINBEN a császári könyvtárban 
egy középkori kéziratot őriznek, 
melynek börboritásu fafedelébe 
egy római diptychának felső táb-
lája van beleerősitve. Ha tekin-
tetbe vesszük a középkor ele-
jének óriási tradició-kegyeletét és 
az egyházmüvészet józan kon- 

zervatizmusát, nem kell sokat bizonyítgatnunk, hogy 
a római diptychát nem véletlenül használták fel egy 
keresztény készítmény díszítésére. Egy ókeresztény 
szokás átörőklődését ismerjük fel benne, melynek ere-
dete minden bizonnyal a katakomba-élet homályába 
nyúlik vissza.

A kereszténység első századaiban rengeteg meny- 
nyiségü római diptycha jutott a különféle hitközségek 
tulajdonába, ami természetes is, hiszen Itáliában az első 
keresztények túlnyomó többsége a rómaiak sorából ke-
rült ki, akik közül a vagyonosabbak kötelességüknek 
tartották, hogy az uj hitre való áttérésük alkalmával, 
a világi javakról való lemondásuk szimbólumaképpen, 
értékesebb műtárgyaikat az egyháznak felajánlják. És 
ily módon a régi konzuli diptychák legpompásabb da-
rabjai, a mesteri íaragásu elefántcsontdombormüvekkel 
díszített, a vert ezüstből és aranyból készült, drága-
köves műremekek javarésze a katholikus egyház bir-
tokába ment át, mely azokat egész érthető módon a 
saját szükségletének fedezésére fordította. Későbben 
pedig, amikor a kegyajándékul kapott római diptychák 
nem tudtak a szükségletek növekedésével számbelileg 
lépést tartani, a kolostor lakói közül az ügyesebbek 
maguk kezdtek római mintára ókeresztény diptychákat 
készíteni, konzulok, praetorok és császárok helyett 
Krisztus és a Szűz Mária alakjának, az evangélisták-
nak, apostoloknak, bibliai jeleneteknek és a szentek éle-
téből vett egyes mozzanatoknak dombormíiveivel dí-
szítvén azokat. A legrégibb eredeti ókeresztény dlp- 
ticha a Kr. u. VI. századból való.

Példáink vannak rá, hogy a kereszténység korában 
eleinte a diptychák ugyanarra a célra szolgáltak, mint 
a rómaiaknál, t. i. rövidebb szövegek, adatok stb. fel-
jegyzésére. Amint azonban az egyház szervezete nö-
vekedett, a hivek és a hitközségek, a szertartások és az 
imák száma szaporodott, a két-három oldalas vlasztáb- 
lácskák nem voltak többé elégségesek a felszaporodott 
Irnlvalók számára. A pogányvilág technikai örökségét 
az ókereszténység változatlanul vette át és igy nem-
csak a római diptychákat használta fel egyházi célokra, 
hanem a paplrusztekercsek helyett sem tudott tökéle-
tesebb és megfelelőbb íróeszközt forgalomba hozni. 
Hosszabb szövegek számára továbbra is a papiruszokat, 
rövldebbek feljegyzésére pedig a quaternákat és a kü-

lönálló pergamenlapokat használta. Utóbbiakat rendsze-
rint a diptychák viaszrétegének helyébe raigasztották 
be és ha nagyobb méretű konsuli diptycháról volt szó, 
akkor a beragasztott pergamenlapot, a papiruszok szö-
vegelrendezésének mintájára, kolumnákra osztották fel.

A quaternák kezdetben a pergamentlapos diptycha 
kiegészítésére, vagy a felragasztott pergamentlap he-
lyettesítésére szolgáltak, hihetőleg olyanformán, hogy a 
quaternát az egyik külső oldalánál fogva erősítették az 
egykori viaszréteg helyére. Ez az eljárás azonban csak 
addig felelhetett meg a célnak, amig a diptycha csuklói 
a pergamentlapok számára elegendő férőhelyet engedtek. 
Több quaternának könyvtestté való növekedése vagy a 
csuklópántok kitágítását, vagy pedig a diptychafedelek 
széjjelszedését tette szükségessé. Úgy látszik, az utóbbi 
mód vált be a gyakorlatban és nem lehetetlen, hogy 
egy idő múlva a testessé hízott könyvtest, mely azon-
ban még külön quatemákból állott, csak annyiban szo-
rult rá a diptychafedelekre, amennyiben azok a köny- 
nyen vetődő pergamenlapokat súlyúkkal Ienehezitették. 
Ez a feltevés kétszeresen indokolt, ha meggondoljuk,

hogy a katakombák nyirkos 
|   ."’i levegőjében a pergament-

lapok vetődése sokkal na-
gyobb mértékű volt, mint a 
rendes szobalevegön. A to-
vábbi technikai fejlődésnek 
ezek után már csak a quater-
nák könyvtestté erősítését 
és a könyvtestnek a dip- 
tycha-lapokkal való egybe-
kapcsolását kellett megolda-
nia. Ott, ahol egyszerűbb fa- 
diptychákról volt szó, ez a 
feladat nem járt különösebb 
nehézséggel, ellenben az 
arany-ezüst és az elefánt- 
csontlemezekkel már kissé 
nehezebben ment a dolog, 
így mindenekelőtt az volt a 
legnagyobb nehézség, hogy 
a pergamentlapok jóval na-
gyobbak voltak a diptychá- 
nál, holott a szöveg terjedel-
me és az anyaggal való taka-

~l IIHIIIIIIIIIIIIIllllllllll11 IIIIIIII lllllll llllllIIIIIllllllT rékosság elve nem engedte,
hogy a pergamenlapokat 

körülvágják és a meglevő diptychaméretre szabják. A dlp- 
tíchák méretének nagyobbitása pedig csak úgy volt el-
képzelhető, ha azokat akkora fa-, vagy fémkerettel fog-
lalják körül, amekkora a diptychát a könyv testtel 
egyenlő nagyságúvá egészíti ki. Sokkal egyszerűbbnek

I X .  S Z Á Z A D B E L I  
L E O T I O S A B I C H  
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bizonyult tehát enné) az a tényleg bevált, jóval egysze-
rűbb módszer, hogy a diptychát egy deszkalapra rászö-
gezzék és a könyvtest lenehezitését a dlptychával el-
látott deszkalappal oldják meg. Ez az eljárás egyúttal 
azzal az előnnyel Is járt, hogy a fedeleknek a könyv-
testhez való hozzáerösltését egyszerűbbé tette.

Tisztán gyakorlat dolga volt ezek után, hogy a mai 
könyvtárszerkezetnek ilyképpen kialakult östipusalból 
megszülessék az V. század kódexalakja. Sajnos, a rövi-
den ismertetett fejlődéstörténeti előzmények csak felte-
véseken alapulnak, mert — mint azt jeleztük — az 
ókeresztény kolostori élet világa teljesen rejtve van előt-
tünk, a középkor elején virágzó kolostori könyvkötő- 
műhelyekről nincsenek megbízható feljegyzéseink és 
főleg nagy veszteség számunkra, hogy a kevés számmal 
fennmaradt példányokról hiányzik az eredeti tábla, vagy 
a borítás. Szintén feltevés ugyan, de igen valószínűnek 
látszik, hogy Olaszországban is, úgy, amint az Syriában, 
vagy Pergamonban volt szokásos, az egyszerűbb könyv-
testeket börlapok közé ragasztották és a dlptychás fa-
fedél csak a tartalmilag, vagy más oknál fogva értéke-
sebb kéziratokat Hlette meg.

Az V. századtól kezdve azután már nem sok lénye-
gesebb szerkezeti változást élt át a könyvtest. Tech-
nikai fejlődését csak az időnkint feíviharzó gazda-
sági élethullámok vetik előbbre, de azt sem olyan mér-
tékben, hogy évenkint, vagy akár évtizedenkínt jelentő-
sebb átalakulásokról számolhatnánk be. Érdekes, hogy a 
szerkezeti probléma alapvető kérdéseinek megoldása 
után a könyvtörténeti fejlődés művészettörténetté válik, 
va,gyis az V. századdal iparművészeti irányban folytató-
dik. A technikai momentumok csak annyiban hatnak ki 
a fejlődésre, amennyire azt a művészetnek s az iparnak 
természetes tárgyi kapcsolata magától érthetővé teszi.

Mai könyveink közvetlen ősét tehát az V. századot
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kővető időkben keletkezett, u. n. barátkötésekben kell 
megtalálnunk. A „barátkötés“  elnevezés Marius Midiéi-
től, a XIX. század egyik legkiválóbb könyvkötömüvé- 
szétől származik, akik ezeket a korai kereszténykötése-
ket „reluire monastique“ -oknak (németül: Mö'nehsband)

nevezi. A legrégibb barátkötéseknél a könyvtestet per- 
gamentboritékba kötötték, olyanba, melynek három 
szögű boritékiupját, úgy, ahogyan az a mai aprópénz-
erszényeknél szokás, az elején áthajtották és a hozzá-
juk varrt börszalagokkal a könyvtestet összekötötték. 
(Ilyen kötések nemcsak a középkor elején, hanem egyes 
helyeken, mint pl. nálunk Bártfán, még a XV. században 
is készültek.) A későbbieket fatáblák közé foglalták.

A fatáblás kódexek füzési módja évszázadokon át 
ugyanaz maradt, s igy minden csodálatunkat megérdemli 
ez a homályba veszett kor, mely a maga nemében olyan 
tökéletes technikai rendszert teremtett meg, amelyet 
még a mindent reorganizáló reneszánsz-kultura sem tu-
dott jobbal felcserélni, A fatáblás ókeresztény kódexeket 
kettős bordákra fűzték. Bordákul többnyire erős disznó-
bőrből vágott és középen, a hát szélességében felhasi- 
tott szíjakat használtak. A bordaszijak mindkét oldalon 
két és fél ujjnyival voltak hosszabbak a hátszélességnél; 
a szíjaknak ép végeit a fedéltáblákba fúrt lyukakon 
áthúzták, a táblák külső felületén kivágott üregecské- 
ben elhelyezték és kiálló végüket az üregbe pontosan 
beleülő fapecekkel megerősítették. Ugyanígy készítették 
és szögezték bele a táblába a vékony szijak átvarrásá- 
val készült oromszegéseket is. A fedéltáblák vastagabb, 
simára gyalult keményfadeszkák voltak, amelyeket pon-
tosan akkorákra szabtak, hogy a könyvtestet éppen el-
födjék. Az ilyen kötéseknek bőrboritása kezdetben di- 
szltetlen volt és a kivételek közé tartoztak azok, ame-
lyeken a díszt egyszerű rézgombok, kapcsok és a könyv-
test összekötésére szolgáló börszalagok képviselték.

A bőrkötésű kódexek és egyéb, bőrtáblák közé fog-
lalt kéziratok azonban elenyészően csekély részét teszik 
a románkori könyvkötöipar fenmaradt emlékeinek, java-
részük fémtáblás, vagy elefántcsontdomborműves disz- 
kötés. És ebből nem az következik, mintha a XIII. szá-
zadig a börtáblás, vagy egyszerűbb kötések talán kisebb 
számmal készültek volna, de — amint az könnyen ért-
hető — az értékesebb és tartósabb anyagokba kötött 
könyveket egyrészt éppen értékük tette megőrzésre 
méltókká, másrészt pediig maga a bekötési anyag tartós-
sága volt az, mely ellenállt az idők viszontagságainak. 
Ámbár ilyen kötésű könyveket a IV., V. és VI. század-
ból egyet sem ismerünk olyat, mely eredeti kötésében 
maradt volna meg (a monzai evangellarium a legrégibb 
emlékünk, a Kr. u. VII. századból való), mégis azt, hogy 
az egyház milyen pazarló fényűzést fejtett ki a repre-
zentatív kötések bekötése körül, nemcsak egykori fel-
jegyzésekből tudjuk, hanem joggal következtetjük a 
későbbi századok egyházi diszkötései alapján, me-
lyekhez minden valószínűség szerint a középkor elejéről 
való könyveket vették mintákul. Tekintetbe kell ven-
nünk azonban azt is, hogy a bőrbe, vagy szövetbe kö-
tött könyvek, kevés kivétellel, mind elpusztultak s Igy 
a középkor elejéről fennmaradt kötések, mivel túlnyomó 
részük művészi díszítés, koruk művészetéről nem nyújt-
hatnak — mint ahogyan nem is nyújtanak — pontos képet.

A könyvkötés történetének további része, egy-két 
jelentéktelen megszakítással, a XIX. századig, az ipar-
művészet történetébe olvad bele és mint ilyen, volta- 
képen nem egyéb, mint a könyvfedél művészettörténete. 
Ennek történetét lapunk további számaiban fogjuk be-
hatóbban tárgyalni. JASCHIK á l mo s
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A Z EMBERISÉG már ősidőkben megalkotta az eszté-
tikai szép szabályait. Környezetét, használati és 

fényűzés! cikkeit mindenkor az akkori idők szokásai, 
díszítő motívumainak, süliének felhasználásával készí-
tette el. Minden Ipar, minden művészet igyekezett ez 
uralkodó stilt termékeiben meghonosítani. így a könyv- 
nyomtatás is.

SZEDÉSTECHM KA

A  M E S T E R S Z E D É S  T E C H N I K Á J Á N A K  
F E J L Ő D É S É R E  

vetett visszapillantás* egy előadás keretében a teip- 
zig) Typographische Qesellschaft érdemes elnöke, H. 
Schwarz. Az előadást az utóbbi 30 esztendő mintaszerű 
akszidenciából összeállított gyűjteményből alkotott ki-
állítás illusztrálta, amely anyag bizonyságául szolgált 
annak, hogy a blokkszedés napjainkban túlhaladott állás-
pont és hogy ennek helyéit a 80-as években felállított 
címszedés! szabályok (Drelzeltenfali) foglalták el. Ez 
magában Is azt jelenti, hogy visszatérünk ahhoz, ami 
régebbi nyomtatványokból leszürödött. Emellett a jelen-
ség mellett feltűnő, hogy találkozunk szedéskivItell mó-
dozatokkal, — amit egyes szaklapok Is kultiválnak, — 
amelyek hajlított vonalak, hajított sorok és egyéb „nem 
tipográfiái" módozatok alkalmazásával a szabad irány-
ból veszik eszméiket, ezekkel mutatva be az uj irány-
zatról alkotott felfogásukat. Ezek a jelenségek — előadó 
szerint — nem örvendetesek, amennyiben annak bizony-
ságai, hogy a szedők zavarban vannak uj formák alko-
tása tekintetében s minthogy ezt betűvel magával el-
érni nem tudják, más eszközökhöz nyúlnak. Míg a sima 
szedés különösebb technikai készséget nem igényét 
annál szükségesebb ez a második helyen említett sze- 
désépltkezéseknél. A régebbi Időkből származó kiállított 
nyomtatványok alkotói rutlnirozott tervezők és merész 
technikájú szedők voltak, miből folyólag lelmerül a kér-
dés, hogy a szedők mai kiképzése mellett alkalmasafk-e 
ezen nehezebb szedésmódozatok előállítására? Úgy gon-
dolja előadó, hogy e kérdésre nem-mel kell felelnünk, 
amennyiben az utóbbi két évtizedben a legegyszerűbb 
szedéstechnika volt használatos, gyakran a vázlatkészi- 
tés és alapnyomatmetszés teljes mellőzésével. Kívánatos 
volna, hogy az anyag négyszcgszerű voltánál logrva az 
alkalmazási technika ennek megfelelő maradna, annál

is inkább, mert a mai magas órabérek mellett a kom-
plikált szedésmódok előállításához szükséges idő alig 
hárítható a rendelőre. — Amint a fenti előadásból meg-
állapítható, a régi irány követői Németországban sem 
könnyen hódolnak be a mindinkább tért hódító „ui 
irányinak, de előbb-utóbb mégis csak leszürődlk a vi-
tákból mindaz, and jó és értékes a mai mesterszedési 
technikából

K O P O T T  É S  E G YE N LŐ TL E N  B E T Ű K É P E K
az egyébként Jó szedés hatását rontják. Gyakran talál-
kozunk könyvekkel, amelyekben az alkalmazott számok 
és Jelek (§, ♦, t  stb.) raizban eltérnek egymástól. Tudo-
mányos müveknél, amelyekben sok Jegyzetszám fordul 
elő, ezek majdnem tompafinomtól félkövérig váltakoz-
nak, majd olvashatatlanok, annyira kopottak, a melléjük 
szedett zárjelek pedig külömböző JeHegü betüfajokból 
vétetnek. Gyakorlati tapasztalat, hogy a betűöntődéi 
öntőcédula csak a normális viszonyokra alkalmas, mi-
helyt azonban a szokottnál több — mondjuk — zárjelre 
van szükségünk, első gondolatunk rendszerint az, hogy 
ilyeneket más szekrényből keresünk össze, ahelyett, 
hogy defekt-rendelésre gondolnánk. Az osztásnál aztán 
az így összehordott zárjelek össze-vlssza kerülnek. 
Törtszámok közül azok (p l 12*°), amelyekből a gyakran 
előforduló törtek szedetnek, kopottabbak s ha ezek metté 
kevéssé használt szám kerül, kiesnek a szedésképből 
Osztásnál a használt törtszám fölül kerül s ha újból sze-
dünk, Ismét csak a fölül fekvő szám kerül kezünkbe, 
éppen ezért Jobb munkánál ügyelnünk kellene arra, hogy 
a Jegyzetszámok részére már a kevésbbé kopott, alul 
fekvő számokat szedjük fel. Rendszerető szedő nem 
kever] össze a külömböző rajzu leieket sem, hanem ha 
ezek alkalmazása elkerülhetetlen, lehetőleg hasonló le-
ieket szed fel egymásután, hogy az eltérés ne legyen 
nagyon szembetűnő.

N fOM U ljÚ TiCH M M

A  H A D I F E K E T E  F E S T É K  M E G JA V ÍT Á S A
Szakmánknál jelenleg semmiféle anyaginak nem érez-

zük jobban hiányát, mint a háború előtti ]ó fekete fes-
téknek. Hogy miért volt az jó és miért rossz a jelenlegi, 
talán nem is annyira fontos, mint inkább az a kérdés, 
hogyan javítsuk meg a mai rosszat, legalább annyira, 
bogy a kisebb terjedelmű jobb munkákat a háború előt-
tiekhez képest csak megközelítőleg is ki tudjuk nyom-
tatni. Ebből a szempontból két receptet ajánlhatunk: az 
egyik az, hogy könyvnyomdái fekete festéket a könyv-
kötők részére készült fekete festékkel egy bizonyos 
arányban összekeverünk. Hogy milyen legyen ez az 
arány, azt a kétféle festéknek a mai értelemben vett 
minősége szabja meg. Ha például a könyvnyomdái fes-
ték a mai értelemben vett jobb festék és a másik
—  a könyvkötő festék — pedig megközelíti a háború 
előtti minőséget, akkor veszünk öt rész könyvnyomdái 
fekete festéket és egy rész könyvkötő-festéket és a 
kettőt jól összekeverjük. Ez a festék inkább tégelyes 
sajtóra alkamas és az eredmény, ha nem is teljes, de 
föltétlenül kielégítő úgy fény, valamint mélység tekln-
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tetében. A hadifesték megjavításának másik módja az, 
ha egy kiló fekete festékbe 5— 10 deka olvasztóit fekete 
viaszkot teszünk és a kettőt Jól összetörjük. Ez a festék 
gyorssajtóra alkalmasabb és az eredmény szintén kielé-
gítő, különösen, ha a kettőhöz egy pár csöpp íénykencét 
adhatunk. A-

A L A P K V O l H i T O K
nyomtatásakor nem {törekedhetünk minden esetben 
arra, hogy azoknak felülete egyenletesen sima legyen 
Vannak munkák, mint például könyvbélések, továbbá 
könyvtáblák borításához hasznák papírok, esetleg okle-
velek, amelyeknél arra kell törekednünk, hogy az alap-
nyomat gyöngyözött felületű legyen. Természetesen nem 
szabad ezt a syöngyözést olyannak képzelni, mint ami-
lyen a festék helytelen keverésének eredménye szokott 
lenni. Ez esetben a festéket színtelen mattalimial kever-
jük, ennek hiányában áttetsző fehérrel, amihez egy kevés 
vazelint is adunk és az egyengetést úgy végezzük, hogy 
a legkisebb nyomáserösséggel, de annál több festékkel 
nyomhassunk. Ezáltal a festék nem nyomódik széjjel 
és a papir struktúrája Is sértetlen marad, a papir a for-
máról szépen leválik, minek következtében a nyomtat-
vány megszáradása után olyan jelleget kap, mintha az 
egész ecsettel lenne felhordva, mert azon világosabb 
és sötétebb árnyalatok keletkeznek. Ugyanígy járunk 
el abban az esetben Is, ha több szint keli) egymásra 
nyomtatni. L- *•

Ü Í V É S Z E T

K Ő R Ö S F Ő I - K R I E S C H  A L A D Á R
Minden veszteség, amely a művészetet éri, közvetve 

vesztesége a magyar kultúrának s Így a grafikai ipar-
nak is. De Kriesch Aladár halála közvetlenül is mély 
fájdalommal tölthet el bennünket: hisz mUvészete hatal-
mas Ihletöje volt egész modern grafikánknak. Nagy-
vonalú, hatalmas eszméktől és átszellemültségtöl fütött 
dekoratív kifejezőereje megéreztette hatását nemcsak 
környezetén és tanítványain, akik gödöllői Iskolájához 
szegődtek, hanem általában mindazon grafikusainkon, 
akik szeretik az elmélyülést és a miszticizmust. Nem-
csak külsőségekben állott közel Morrishoz, a középkor-
utánzó angol könyvillusztrátorhoz, hanem egyenesen 
eszmélnek is hitvallója volt, de persze modernebb for-
mában, a gépet és a modern sokszorosító-technikát 
akarta 6 a művészet szolgálatában látiü. Egy gyö-
nyörű kötetére emlékszünk, amelyben költeményeket 
Illusztrált, oly finom és hangulatos szlnszimfóniákkal, 
amilyeneket régi norvég szőnyegeken s régi angol 
üvegfestményeken látni. Talán utolsó klasszikusa volt 
a nagyszabású, az ünnepélyes grafikának, aki ünnep-
nek érzi a percei, melyben a ceruzát, vagy ecsetet a 
papírhoz teszi és a legkisebb paplrszeietre is az örök-
kévalóság számára gondol el valamit.

A B A L A T O N
a magyar tenger. így olvassuk, halljuk és látjuk az 
újságokban naponta és ezerszer felsóhajtunk, — ah, ha 
Idegenek is tudomást vennének erről! A ml csodálatos 
kincsünk valóságos hamupipőke, nem Jönnek a külföldi

nagytőkés hercegek, akik szomorú magányosságából 
megváltsák, szép ruhákba öltöztessék, a világnak meg-
mutogassák. De nem gondoltak-e még rá odafenn, ahol 
a fürdöüisyeket és az idegenforgalmat intézik, hogy 
ennek a csodálatos fürdővUágnak természetes közvetí-
tőkre volna szüksége: sok és Jó reklámra. Vagy mi 
mondjuk-e meg, hogy a jó plakáttól az útikalauzig, az 
olcsó és szép képes levelezőlapoktól a szállodai bőrönd- 
céduláig százféle utja-módja van a fürdörekiámnak. És 
hogy egy olyan erkölcsi és gazdasági érdektársulásnak, 
mint a Balatoni Szövetség, valóságos kulturát kellene 
űznie a modern grafika eszközeiből: művészeket fog-
lalkoztatni, olcsó, népszerű illusztrált füzeteket kiadni, 
kiállításokat rendezni és minden várócsarnokot s vasúti 
fülkét tájképekkel teleaggatnl. Sok százéves hanyag-
ságot nem lehet egyszerre Jóvátenni, az Igaz, de egy 
ujabb ezerévre szóló berendező s újjáépítő munkát el 
kell már kezdeni: nemcsak tudni, hanem látni is akar-
juk már, hogy a világ egyik legszebb, legjobb, legláto-
gatottabb fürdője a Balaton.

UJ BETŰK 
UJ DÍSZEK.

„ T E R R A Z Z O "
Az Első Magyar Betűöntődé rt. fenti megnevezés 

alatt hozta piacra ezidel első újdonságát. A „Terrazzo“  
dlszitménysorozat figuráit e sorok között is bemutat-
juk. Leszögezhetjük egyben azt Is, hogy ez alkalommal 
csak annyiban lehet szó újdonságról, amennyiben betü- 
öntödénk most hoz piacra első Ízben ily körzetsoroza-
tot, amelyhez hasonló, sőt azzal egyező figuráju anyagot 
más öntödék már tíz, sőt ennél Is több esztendővel 
ezelőtt már forgalomba hoztak. A „Terrazzo“  figurái 
régi, bevált és praktikusan felhasználható körzetdara-
bok, melyeknek nagy előnye az egyszerűség és sok-
oldalú használhatóság, ami ma — amikor az akszidens- 
szedésben a legegyszerűbb és gyorsan szedhető kom-
pozíciókról lehet csak szó — felbecsülhetetlen tulajdon-
ság. — Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal annak 
felemlitését, hogy a betűöntődének ezen uj anyagot 
bemutató négyoldalas mintalapja csín és ötletesség 
dolgában lényegesen és előnyösen tér el eddigi minta-
lapjaitól. A mintalap példái ötletesek és részben az 
ujabb szedéstechnikai Iránynak hatása alatt terveztettek.
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Csupán az első oldalt tartjuk tulegyhangunak. Ezt igazán 
frapánsabb kompozícióban szerettük volna látni. Még 
egy megjegyzésünk van a mintalapra. Megszoktuk a 
külföldi mintalapoktól és célszerűnek is tartjuk, ha ily 
betüöntöde! reklámszerii nyomtatványon — amennyiben 
annak szövege több betüfajtából van szedve — az 
egyes példáknál felhasznált betüfajták megnevezését is 
feltüntetik. Ez nemcsak a betüöntöde előnye, de hasz-
nára válik a nyomdatulajdonosnak és szedőnek is, akik 
ezeket a mintalapokat elég sürün kezükbe veszik.

IR O D M O M
R O V A T V E Z E T Ő :  B E N E D E K  M A R C E L L

R É V A I :  I R Ó K , K Ö N Y V E K , K I A D Ó K
( E G Y  M A G Y A R  K Ö N Y V K I A D Ó  E M L É K I R A T A I .

K É T  K Ö T E T ,  R É V A I - K I A D Á S )

Keveset mondok azzal, hogy úgy olvastam végig ezt 
a két hatalmas kötetet, mint valami regényt. Akinek 
úgyszólván mestersége, hogy minden héten egy-két 
regényt olvasson el, annak szájából kétértelműen hang-
zik ez a dicséret. Inkább úgy kellene megfogalmaznom 
a dolgot, hogy diákkoromban sem faltam nagyobb lel-
kesedéssel a regényeket, mint most ezt a könyvet. Ér-
dekelt mint irót mint irodalomtörténészt, mint magyart
— és egészen egyszerűen, mint embert. Vagyis: már a 
tárgyával sokkal több oldalról kapaszkodott a lelkembe, 
mint egy kitalált hősökről szóló történet. Sokan vannak,
— a világirodalom legkitűnőbb neveit sorakoztathatnám 
itt fel — akik általában szívesebben olvasnak memoárt, 
mint regényt. És ugyancsak sok hírneves Írót említhet-
nék, akinek regényei már elfakultak és memoárjai máig 
is elevenen élnek. Révay emlékiratai egy lényeges pont-
ban külömböznek ezektől a hires memoároktól — és 
nem hátrányukra. Azoknak szerzői túlságosan az ese-
mények középpontjába állítják magukat. Ha Chateau- 
briand „Sirontuli emlékiratait** olvassa az ember, azt 
hiheti, hogy a diplomata-költő egy időben ujján forgatta 
egész Európát. Révay keveset beszél a maga személyé-
ről, ellenben a magyar könyvkiadás félszázados törté-
nete, irodalmunk kiemelkedő alakjainak intim és egyben 
mégis nagyvonalú jeilemrajza, kulturális életünk küz-
delmes fejlődése, nagy tervek, remények, sikerek és 
bukások plasztikusan és elevenen jelennek meg a tolla 
hegyén. E hatalmas környezetrajzból nem az ö sze-
mélye, hanem egy furcsa, félig lelkes, félig elvont valami 
emelkedik ki központi hős gyanánt: a Vállalat. Ami iga-
zán irodaimi művé teszi Révay emlékiratait, az épen 
ennek az elvont hősnek, e vállalatnak, egy lassan kifej-
lődő nagyüzemnek lélekkel — az úgynevezett kiadói 
lélekkel — való eltöltése. Bármilyen legyen is valakinek 
szociális állásfoglalása egy tőkés nagyüzemmel szem-
ben (sőt azt hiszem, az egyoldalú kapitalisztikus fel-
fogás hívének legelsösorban), egy ilyen üzem minden 
lelki és erkölcsi kérdéstől függetlenül jelenik meg a 
szeme előtt. Hivatása az, hogy gyarapodjék, növeked-
jék minden törvényes utón és verje le gyöngébb ver-
senytársait. Nos, Révay egész könyve lyral hangú 
tiltakozás: folytonos bemutatása azoknak az erkölcsi 
szempontoknak, irodalmi ízlés, hazafiság és emberi ro- 
kooérzés-szülte motívumoknak, melyek lélekkel töltenek

el egy ilyen vállalkozást. A tőkés nagyüzemnek ideális- 
patriarchális alapon való leírása ez. Jólesik végigkísér-
nünk pályáján valakit, aki a modern gazdasági élet har-
caiban Ilyen felfogás mellett is győzedelmeskedni tudott. 
Kétségtelenül szubjektív és elfogult, mikor általánosság-
ban a maga ideáljai szerint rajzolja meg a „kiadói lel- 
ket“ . Ezt az elfogultságot, ezt a túlzást érthetővé teszi 
az, hogy ugyancsak egyoldalú, túlzott és igazságtalanul 
általánosító vádak ellen kell védekeznie. És értékessé 
teszi az, hogy elénk állítja egy el nem ért Ideái képét, 
megmutatván pályatársainak, hogy merre törekedjenek. 
Épen ez a megalkuvást nem tűrő idealizmus adja meg 
elsősorban az irói alkotás jellegét ennek a könyvnek, 
írói munka azonban a megírása maga is. Révay stílu-
sának is sok része van abban, hogy sokszorosan érde-
kes tárgyú könyvét regény módjára lehet falni. Egyet-
len hibája talán az, hogy maga nem bizik eléggé kifeje-
zéseinek pregnáns voltában és néha két-három rokon- 
értelmü kliejezést sorol egymásután, mikor akármelyik 
egyedül is elég volna. De egyébként: magyaros, eleven, 
plasztikus. Alkalmazkodik a tárgyhoz, tud nyugodtan 
elbeszélni, őszinte páthoszba lendülni és csöndesen hu-
morossá vagy szatirikussá válni. A Mikszáthról irt feje-
zetben annyira magával ragadja a hősével való foglal-
kozás, hogy a fejezet végén mintha Mikszáth hangját 
hallanók. Az irói nagyságukba beleszédülő tankönyv-
gyáros pedagógusok jellemzése Dickenst juttatja eszébe 
az embernek. És minduntalan sajnálni kell, hogy egyik-
másik jószemü jellemzése közben kénytelen megátlanl, 
élő emberekre és különböző érzékenységekre való te-
kintettel. így is: természetszerű hiányaival és meg-
bocsátható elfogultságaival, ez a könyv az utolsó fél-
század Magyarországának egyik legértékesebb irói élet-, 
rajza. Kívánnunk kell, hogy az az ideális gondolkozás, 
a könyvért és a kulturális haladásért való lelkesedés, 
amely belőle árad, általánossá váljék. Igaza van Révay- 
nak abban, hogy a kuturának kell elvégeznie a második 
honfoglalást. Ezért nem szabad a könyvkiadásnak soha 
lélektelen üzletté válnia.

„ A U R O R A * 4
A latin mitológiában Aurora, a görögben Eos a 

neve annak a ragyogó, bájos, rózsás ujju, rózsa- 
koszoruval ékesített fiatal leánynak, aki a hajnal pir- 
kadását személyesítette meg. A Napistent megelőzve, 
halad égi pályáján időtlen idők óta, az idők vég-
telenségéig. Nincs nap, hogy eszébe ne jutna az embe-
riségnek. Mert ha a derengő hajnal harmata úgy kelet-
kezett is, hogy korán elhunyt Memnon fia fölött hullatja 
könnyeit, ez a harmat mégis a tisztaságot és maga 
Aurora a kelő napot, a világosságot, a jövőt jelenti.

Ezt jelentette a magyar kultura történetében alig 
egy évszázad előtt is. Amikor a mindenható Metternich 
herceg a szent szövetség leple alatt a nemzeti gondolat 
és a haladás minden megnyilatkozásának gáncsot ve-
tett, 1821 november 22-én adta ki Kisfaludy Károly 
Aurora című, tizenkettedrétü kis almanachját. Megszó-
laltak e rézmetszetekkel díszített zsebkönyv lapjain 
azon idők összes értékes magyar elméi, a szerkesztőn 
kívül Vörösmarty, Kazinczy, Berzsenyi, Helmeczy, Zádor 
és belőlük és társaikból kialakult csakhamar az Aurora-
kor. A 48-as idők nagy nemzeti és szociális átalakulá-
sának előkészítésében nagy szerepe volt ennek a körnek.
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Száz esztendő sem telt el és Magyarország még az 
1820-as éveknél is szomorúbb órák gyötrelmeit szen-
vedte át S a teljes káosz a fogalomzavarok vészes for-
gatagában újra megjelent a magyar könyvpiac színterén 
a rózsaujju hajnal, Aurora, ezúttal havi folyóirat alak-
jában. A folyóirat főszerkesztője dr. Giesswebi Sándor, 
akinek neve évtizedek óta összeforrott a tudomány, 
a haladás és az emberiség eszméivel. Amellett hogy 
egyik dísze a magyar kathoükus klérusnak, dísze az 
egész magyar közéletnek is. Egész lényével a felvilá-
gosult vallásosság magasztos pilléreire támaszkodva, 
egyik kezében az elméiyedő tudás toJfát tartja, másik-
ban pedig a haladás fáklyáját lobogtatja.

Tartaímas folyóirata minden aktuális kérdést a leg- 
hivatottabb Írók, tudósok és publicisták elméjével vilá-
gíttat meg. A társadalmi politika, nevelésügy, szociál-
politika, vallási élet nökérdés, nemzetközi élet, egész-
ségügy, természettudomány, irodalom, művészet és köz-
gazdaság minden fontos eredményéről alapos tanulmá-
nyok tájékoztatják az olvasót Melegen ajánljuk min-
denkinek figyelmébe, akit a jövő nagy kérdései érdekel-
nek. (Szerkesztőség: IX., Ráday-utca 37.) i. K.

FELJECilZÉSEK
— S£55£- =-

S Z A K K É P Z É S  É S  I S K O L A R E F O R M
Komoly helyről értesülünk, hogy a képzőművészeti 

oktatás élére kinevezett kormánybiztos, Lyka Károly 
azzal a tervvel is foglalkozik, hogy a Képzőművészeti 
Főiskolába, mint ahogy valamikor volt, beleolvasztja az 
Iparművészeti iskolát. Ez pedig azt jelentené, hogy a 
grafikai szaknak mostani különállása is megszűnne s 
ezzel talán egy kényszerű összeolvadás lehetővé tenné 
a már rég óhajtott külön sokszorosltóipari szakiskola 
létesítését. Hiszen a közoktatás reformtervei közt 
amugyis ott szerepelnek az uj szakiskolák létesítésére 
vonatkozó óhajok. S egy Ilyen nyomdászat! szakiskola 
bizonyára nagyon fontos volna, amennyiben nagy mű-
vészeti nekibuzdulások helyett a sokszorosító és könyv-
nyomóipar munkásainak szakmabeli továbbképzését 
szolgálná. Gondoljunk csak arra: ml volt még pár évvel 
ezelőtt jóság, szépség, olcsóság dolgában a magyar 
könyv s arra is, hogy mi lesz pár év múlva, mikor talán 
semmi sem lesz annyira kapós a tőlünk most elszakított 
országrészek területén, mint a magyar könyv.

B I B L I O F I L - T Á R S A S Á G
Mint a külföld nagyvárosaiban, úgy minálunk is a 

szép könyvek barátai egyesületté akarnak tömörülni, 
amelyben nemcsak könyvgyüjtésre ta T to z ó  dolgaikat 
beszélnék meg, hanem finom kiadványokkal ís szolgál-
nák a hazai grafikai műipar fejlődését. Ennél szebb és 
okosabb programpontja alig van az alakulófélben levő 
egyesületnek, mely ily módon valósággal nevelő hatás-
sal lehet a könyvek fogyasztóira, de magukra a szép 
könyvek termelőire is. A legjobb értelemben vett 
művészi munka ugyanis iskolapéldája a mesterségbeli 
tudnivalóknak. S ami valamikor a középkorban a 
barát kezemunkájával készült codex volt, az manapság 
a gazdag gyűjtők könyvespolca számára készülő ama-

törmunka. Nemcsak a kiváltságos élvező öröme, de 
öröme azoknak a munkásoknak ís, akiknek buzgósága, 
szeretete létrehozta s öröme azoknak a szakértőknek 
is, akik belőle tanulják meg a szakmabeli ízlésnek egyik- 
másik mesterfogását A bibliofil-társaság megalakulá-
sától tehát a könyvnyomtató-míiipamak lassú és biztos 
fejlődését reméljük.

A F Ő X Ö K E G 1 E S C L E T
folyó évi julius hó 12-én tartotta meg jubiláris 25. évi 
közgyűlését illetőleg a 24. és 25-iket együttesen, 
amennyiben a kommün ideje alatt az egyesület Selosz- 
lattatása miatt a 24. évi közgyűlés megtartható nem 
volt A szokatlanul nagy számmal látogatott közgyű-
lésen — a zárszámadás, költségvetés és választások 
elintézésén kívül — Péter Jenő társelnök mélytartalmu 
elnöki megnyitóban ismertette az egyesület tevékeny-
ségét, amelyben első helyen emelte ki a mintegy húsz-
éves zavartalan munkát a szakmában a kollektív szer-
ződés következményeként, majd hosszabban foglalkozott 
az úgynevezett papírkereskedöi küzdelemmel, végül 
pedig azt a felette terhes és fontos munkát ismertette, 
melyet az egyesület a háború kitörése óta teljesített: 
fémakció, anyagbeszerzés, külömböző segélyezési akciók 
stb. Megemlékezett az egyesületi életben tevékenységet 
kifejtett halottakról: örményes! Hirsch Lipót, Kertész 
József, Krausz Soma stb. — A közgyűlést társasvacsora 
követte, amelyen a nagyszámú jelenvoltak dacára a 
hangulat nem volt emelkedett.

,,!¥ T Ó M B A -  É S  S O K O H I P A  R “
elmen a Budapesti Grafikai és Rokoniparosok Fönök- 
egyesületének több tagja a közeli napokban félhavon- 
ként megjelenő szaklapot ad ki, amely a Főnökegyesü-
lettől független orgánum, de azért a szakma gazdasági 
és egyéb ügyeinek tárgyalása mellett a Főnökegyesület 
hivatalos dolgainak is nyit rovatot. A kiadók harcos 
lapot kívánnak, amelyben kíméletlenül feltárják mindazt 
ami a szakma érdekében orvoslásra szorul. A lap szer-
kesztéséért Székely Artúr nyomdatulajdonos felelős.

A F Ő V Á R O S  É S  A  V I D É K
Mostanában gyakran helyezik szembe ezt a kettőt 

mint a magyar kultúrának két különböző, sőt némileg 
ellentétes sarkkövét Ha a politikában és a világnézetek 
harcaiban e szembeállítás jogosult is, nem mondhatjuk 
ezt a műveltség egész területére, s nem mondhatjuk 
e szembeállítást jogosnak grafikai iparunk ízlésfejlődése 
szempontjából sem. A fővárost és a vidéket itt már rég 
nem választja el akkora űr, mint ahogy általában hiszik, 
mert hiszen az utolsó évek legízlésesebb könyvkiad-
ványai jórészt vidéki nyomtatóműhelyekből kerültek az 
amatőrök asztalaira. Gondoljunk csak oly kis alföldi 
városkákra, mint Gyoma, Békéscsaba, oly finomizlésű 
kiállításokra, mint a pár évvel ezelőtti soproni szak-
köré volt s megállapíthatjuk, hogy a vidék kicsinyes 
viszonyai, nyomasztó technikai elmaradottságai között 
a magyar könyvnyomdászat ma épen olyan hősies har- 
ezot vív a közömbösséggel, mint valamikor a protes-
tantizmus idején. S ezért ama fájdalmas veszteség elle-
nére is, amely a békeszerződés sérelmei következtében 
reánk szakad, nem veszíthetjük el hitűnket a magyar 
grafikai ipar jövője iránt. Az angol és német Ipartörténet



M A G Y A R  G R A F I K A

tanulságai itt is érvényesülni fognak s a legterméke-
nyebb, legizlésesebb nyomdák vidéken fognak felvirá- 
cozni, mert ez nemcsak sokféle gazdasági okból jogosult 
igy, hanem a vidék nyugodtabb érverése, higgadtabb 
és tisztább levegője is alkalmasabbá teszi a munkást 
és a tervezőt az elmélyült munkára, mint a rohanó s 
ideges fővárost. S akkor könnyen tanúi lehetünk annak 
a müvelödéstörténetileg egyáltalán nem szokatlan jelen-
ségnek, hogy a nyomtatás decentralizálása az irodalom-
nak s a művészi kultúrának vidéki fókusait is létre fogja 
hozni, a jó és szép könyv megteremti a maga irodalmi 
köreit s olvasóközönségét, mint ahogy a vasút teremt 
állomásokat, városokat és polgárközösségeket.

N Y O M D A I  F E L S Z E R E L É S E K  
Á R A I N A K  E M E L K E D É S E  Ö T  É l i  Ó T A

Áremelkedésekről igen érdekes adatokat közölt a 
közelmúltban egyik német laptársunk. Az adatok egy- 
részét alább leközöljük:

1914-ben 1920-ban
m á r k a

16 oldalas körforgógép . . 25.000.— 200,000.—
13-as g y o r s s a jtó ...................  7.500.— 60.000.—
Tégelyes s a jt ó ......................... 2.000.— 15.000.—

3.— 46 —
Ujságfesték 1 kg.................... —.40 11.—
Akszidensfesték 1 kg. . . . 1.60 28.—
Színes festékek, átlagban . . 7.50 90.—
Gépolaj 1 kg............................ 1.— 20.—
Kenyérbetü, petit, 1 kg. . . 3.30 46.50
Cimbetü, petit, 1 kg. . . . 7.5# 48.10
Díszítő anyag 1 kg. . . . 8.— 54.—
Térzők, ürpótlók, 1 kg. . . 1.60 38.—
Szedöállvány 12 kis és 12

nagy szekrénnyel . . . 32.— 608.—
Kis betüszekrény 1 db . . 5.50 104.50
Nyomópapír 1 kg . . . . —.35 9.50
Újságpapír 1 k g ................... —.21 4.10
írásra alkalmas papir 1 kg . —.60 16.—
Klisék, galvanók Dcin . . —.01^ —.18
Az áremelkedés, amint látható, egyes tételeknél 

600—3000 %-ot tesz ki, de természetesen csak németek 
részére, mert ha az egyes felszerelési tárgyakat magyar 
koronákban kellene fizetni, úgy az áremelkedés sokkal 
nagyobb. így pl. a körforgógép ára a fentiek szerint 
700%-kai emelkedett, ha azonban a 25.000 márkát béke- 
idöbeli értékben, a 200.000 márkát pedig mai értékben 
vesszük, úgy az áremelkedés részünkre kb. 2500%-ot 
jelent Az árak csökkenésére egyébként semmi, de 
semmi kilátás sincs. Ez abból is következtethető, hogy 
laptársunk szerint a betűöntődéi termékek árai még 
mindig nem csökkennek, holott az ólom ára a felére 
s egyéb a betüfémhez szükséges fémanyagok ára is 
lényegesen leszállt.

W A T Z U L I K  A L B I N  M Á R I A ,
a jelesen ismert siketnéma maigyar mesterszedö, az 
altenburgi Prier-Iéle udvari nyomda mesterszedöje leve-
let intézett hozzánk, amelyben tudatja, hogy évtizedes 
fáradozással összehordott grafikai gyűjteményét el kí-
vánja adni, „hogy — mint írja — nyugodalomban töl-
tendő éveimet anyagi gondok ne zavarják". Gyűjte-
ményét, mely 3223 könyvből, füzetből stb., valamint 
80.341 egyes lapból áll, különböző helyeken ajánlotta

megvételre, legjobban szeretné azonban, ha a szakértők 
szerint szakmafejlödési szempontból nagyértékü gyűj-
temény szülő hazájába kerülne. Sajnos azonban, hogy 
a jelenlegi viszonyok mellett erre gondolni sem lehet, 
mert hiszen közintézményeink nincsenek abban a hely-
zetben, hogy a kért 50.000 márkát — a mai valutáris 
viszonyok mellett mintegy negyedmillió korona — a 
gyűjteményért megadják. Amikor a gyűjtemény árát 
még nem ismertük, az volt első gondolatunk, hogy a 
szükséges 30—50.000 koronát közadakozás utján lehetne 
összehozni s mint Watzulik kivánja, a gyűjteményt a 
jövőben létesítendő szakiskolának felajánlani, miután 
azonban a kért vételár a magyar viszonyokhoz mérten 
elérhetetlen, a szép eszméről le kell mondanunk.

W Ö R N E R  J .  É S  T Á R S A
az egyetlen magyar gyorssajtógyárunk külföldi érde-
keltség bevonásával részvénytársaságé alakult át. Elő-
zőleg az a hír volt elterjedve, hogy a céget bécsi vas- 
kereskedői érdekeltség vette meg és hogy mint gép-
gyár a cég megszűnik. Ezzel szemben áll az a tény, 
hogy nevezett gépgyárunk legalább Is ugyanolyan mér-
tékben kíván nyomdai gépek előállításával foglalkozni, 
mint eddig.

A S Z E G E D I  D U G O N I C S - N Y O M D A  R T .
elhatározta felszámolás utján való feloszlását, ami szo-
morú bizonysága a magyar nyomdaipar visszafejlődé-
sének. A Dugonics-nyomda ugyanis a háború előtt egyik 
legjobban foglalkoztatott vidéki nyomdánk volt, amely-
ben Szeged legtekintélyesebb napilapján kívül a vidéki 
átlagnál jobb nyomtatványok készültek.

p a p í r i p a r i  h í r e k

A berlini „Papier-Zeitung" egyik legutóbbi száma 
írja, hogy Budapesten 2 millió svéd korona alaptőkével 
„Északeurópai kereskedelmi részvénytársaság" alakult, 
melynek felét svéd érdekeltség jegyezte. A társaság 
célja bútor és élelmiszer ellenében Svédországból Ma-
gyarországba papirt szállítani. — Az Első magyar Papír-
ipar r.-t., mely alaptőkéjét 10 millió koronáról 15 millió 
koronára emelte fel, nyersanyagbeszerzésének fokoz- 
hatása érdekében külföldi üzletkörökkel érintkezésbe 
lépett, amely üzletkörök a társaság vezetésében meg-
felelő képviseletet kapnak.

M É R L E G E K
Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársu-

latnak 1918. és 1919-ik évi egyesített mérlege alapján 
2,255.946 K a két esztendő nyeresége a 734 millió K 
részvénytöke után. A társaság ingatlanai és gyári be-
rendezései 8,338.340 K-val, a papir- és anyagkészlete 
1,286.578 K-val, a munkában levő müvek és nyomtat-
ványok 653.903 K-val szerepelnek a mérlegben. — Az 
Est lapkiadó rt. 1918. és 1919-ik évi egyesített mérlege 
alapján 1,480.898 K veszteséget mutat ki 3 millió K rész-
vénytöke után. A lapérték 300.000 K-val szerepel a 
mérlegben. — Az Újság rt.-nak 1918. és 1919-ik évi 
egyesített mérlege 2,004.211 K veszteséget mutat ki
402.000 K részvénytöke mellett A hirlapérték 700.000 
K-val szerepel a mérlegben. —  A Goldzieher Géza rt., 
melyet a Nezsideri papírgyártó rt. osztrák vállalat ala-
pított 500.000 K részvénytőkével, az 1919-ik évi mér-
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legét eredmény számla nélkül teszi közzé. E csonka 
közlés alapján e papírkereskedő-vállalatnak nyeresége 
46.182 K volna. A társaság árukészletének értéke 719.713 
K. — A Grafikai intézet és számlakönyvek gyára rt.- 
nak 1918. és 1919-ik évi egyesitett mérlege 185.656 K 
nyereséget mutat ki 1% milüó K részvénytöke után. 
A társaság gyártelepe 557.074 K-val, árukészlete 404.562 
K-val szerepel a mérlegben.

tZ E H IV E Z E T E S

Í O O O  K O R O N Á S  P Á L Y Á Z A T U N K
határideje 1920 október hő I - én lejár.

Ji pályázat i  f el tétel ek ápri l is havi számunk 
58. oldalán közöl tet tek

A m é t e r r e h í d s z e r  é s  t i p o m e t r i a  
á t s z á m í t á s a

Művezetők, tördelök és aksziűensszedök igen gyak-
ran abba a helyzetbe kerülnek, hogy valamely méter- 
mértékben megadott hosszúságot tlpometriai rendszerre, 
vagy viszont kell átszámítani. Ennek megkönnyítését 
célozták a szaküzletek által forgalomba hozott külön-
böző beosztású mérötécek és fémszalagok. Ma ezeknek 
beszerzése nagy nehézségbe ütközik, de egyébként is 
használatuk nehézkes és figyelmetlenség mellett könnyen 
tévedések esnek. Legcélszerűbb, ha a gépies mérés he-
lyett a szedő vagy tördelő az arányszámok ismereté-
nek birtokában minden esetben átszámítja a megadott 
hosszúságot. Ily átszámításnál tudnunk kell, hogy egy 
nyolcadpetit =  3/s mm.-rel, egy negyedpetit =  3/4 mm.- 
rel, egy negyedciceró =  1 ‘ /s mm.-rel és egy félpeüt
— Wi mm.-rel. Lapunk jelen számához egy átszámítási 
táblázatot mellékeltünk, melylyel az ily átszámítások 
megkönnyítését, illetve ellenőrzését célozzuk.

LEVELESLÁD A
—r—s, SZOMBATHELY. A beküldött közleménye 

gyenge s nem közölhető. A téma sokkal érdekesebb és 
fontosabb, semhogy ily egyszerűen — nehány sorban
— el lehetne intézni.

SZEGED. A februári számot illető kívánságának — 
sajnos — még nem tehetünk eleget. Ez a szám — amint 
azt meg is irtuk — teljesen elfogyott. Ama közlésünk, 
hogy visszavásároljuk, eddig nem hozta meg a kivánt 
eredményt, mert senkisem akar tőle megválni.

F. M. SOPRON. Reméljük, hogy törekvését siker 
koronázza és lapunknak ebben az elszakitásra ítélt 
városban számos állandó előfizetőt fog tudni szerezni. 
Az eddigi eredmény is dicséretes buzgalomra vall; vajha 
sokan lennének, akiket a szakmaszeretet a mai sivár 
viszonyok között ily szép tettekre késztetne.

1920. évi augusztus hó 16-án.

Kiadó Biró Miklós. Felelős szerkesztő Wanko Vilmos. 
Fömunkatárs Gondos Ignác. Nyomtatja Biró Miklós 
nyomdai műintézete, Budapest, IX., Ráday-utca 26.

A lap szövege Linotype sorszedögépeken szedetett. 
A Miséket a Sokszorosító Ipar R.-T. szállította.
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