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B E S Z E R Z É S I  F O R R Á S O K
B E T Ű  É S  L É N I A

Llső M agyar Betfiöntöde r t .  Budapest VI, 
Dessewffy ucca S2. Divatos szöveg- és cím 
betűk m inden nyelvhez. Sima és m intázott réz
léniák. E lválla lja  egész nyom dai berendezések 
szállítását. Telefón: 23—70.

U nlversal g rafikai szaküzlet r t . Budapest 
VIII, Rákóczi té r  2. Telefón József 48—12.

P lakát- és könyvkötőbetűk. Ferro typek . Dor- 
nem ann & Co. M agdeburg. Képviseli Pusztai) 
Zsigmond B udapest V. T á tra  ucca 6. és Clul 
—Kolozsvár, Sfr. M. Filipescu 10.

K L I S É K
König és B ayer fotókém igrafiai müintézet 

kliségyára B udapest VII, W esselényi ucca 54. 
Telefón: József 59—91.

Sokszorosító ip a r r t .  Budapest VIII. Tisza 
Kálmán té r  6. Telefón: József 2—85.

P A P Í R N E M Ű E K
V asadi és Vértesi levélboríték- és papír- 

neraűgyár r t . Budapest V II, V örösm arty ucca 
50. Készít m annákat. díszlevélpapíroknt és 
m indenfajta levélborítékokat.

G É P J A V Í T Á S
W örner J .  és T ársa gépgyár r t .  Budapest V. 

Váci ű t 48. Telefón: 14-69 és 61—90

S Z A K Ü Z L E T E K
ö zv . Steinleinné és F ra n k  grafikai szaküzlef 

B udapest VI, Gróf Zichy Jenő ucca 6. Telefón: 
185—02.

U niversal grafikai szaküzlet r t .  Budapest 
V III, Rákóczi té r  2. Telefón : József 48—12. Ui, 
használt és jav íto tt kő- és könyvnyom dái, 
könyvkötészeti gépekből s egyéb felszerelések
ből, anyagokból nagy r a k tá r t  ta t t .

B E T Ü F É M

F E S T É K E K
B erger és W irth  kő- és könyvnyom dái fes

tékgyár. hengeröntöde Budapest IX. M árton 
occa 19. T elefón: József 6—35. '

Kast & E h inger G. m . b. H . nyom dafesték
gyár m agyarországi fióktelepének képviselete. 
König János oki. m érnök B udapest IV, F eren 
ciek te re  4. Telefón: József 153—38. G yárak: 
W ien, S tu ttg art, New-York és P rágában .

Lorilleux Ch. és T ársa , a világ legrégibb és 
legnagyobb nyom dai festékgyára. I ro d a : Bu
dapest IV, Ferenc József ra k p a r t 27. G yár: 
Budafokon. Telefón: József 148—43 és József 
148—44.

Lutz Ede és T ársa  lakk- és festékgyár rt. 
B udapest V II, ő rn ag y  ucca 4. Telefon: Józsel 
1)3—46. Képviselete: özv . Steinleinné és F rank  
grafikai szaküzlete Budapest VI. Gróf Zichy 
Jenő ucca 0. Telefón: 185—02.

U niversal grafikai szaktízlet r t . Budapest 
VIII, Rákóczi té r 2. Telefón: József 48-12.

Michael H ubcr festékgyár. München.

M agyar Ó lom árugyár és FémkereskedelnH 
r t .  G aran tá lt összetételű netüfém  nyom dák, 
föm öntödék és betűöntödéU részére. Ólom, an 
gol ón és antim ón napi áro n . Fém hulladékot,
— salakot is. — ham ut vásárol. Központi 
iroda: B udapest V. K orall ucca 5. Telefón: 
110—45 és 102—01. — G yár: Budapest VI, For- 
gáeh ucca 4. Telefón: 176—76.

N Y O M Ó G É P E K
M aschinenfabrik A ugsburg-N ürnberg AG. 

Augsburg vezérképviselősége: C hatelet Alajos 
B udapest V, M argit k iirut 81. II. udvar. T e
le lőn : 195—33.

U niversal grafikai szakiiziet r t .  Budapest 
VIII. Rákóczi té r  2. T eleién: József 48—12.

W örner J. és T ársa  gépgyár r t . B udapest V. 
Váci ú t 48. Telefón: 1 4 - Í9  és 61— »0.

Schnellpressenfabrik F ranken thal, A lbert & 
Cie AG. F ran k en th a l. Pfalz. Gyorssaitói és 
odsefsaitói világhírűek. V ezérképviselet: Első 
M agyar Betűöntődé r t .  Budapest VI* Des* 
sewffy ucca 32. Telefón; 23—70.

S Z E D Ő  G É P E K
M ergenthnler Setzm aschinenfabrik G. m . b.

H. Berlin, Linotype sorszedő és öntőgépeinek 
képviselete: G utenberghaus Gebr. Geel, W ien 
VIÍ, L erchenfelderstrasse 37. Budapest II, H u
nyadi János ú t 12.

T ypograph G. m . b. H. Setzm aschinenfabrik 
B erlin NW . 87. Képviseli : Tanzer Miksa Bu
dapest VII. Akácfa ucca 50.

V É S N Ö K Ö K
Róth Im re  vésnöki m űhely és dom bornyonda 

B udapest IV. Váci ucca I I .  Telefónhivó 37—08.
G eduldiger Hugó bélyegzőgyára és vésnöki 

mfiintézete B udapest, VI, Vilmos császár ú t  17.

L I T O G R Á F I A
K allina Zdenko grafikai szaküzlet. Minden

fajta  átnyom ópapí]’ és az összes szükségleli 
cikkek, litagráfküvek. Budapest VIII, Mátyás 
té r  1G. Telefón: József 14—18.

Litográfiái k ő ra k tá r. Ozv. .Steinleinné cs 
F ra n k  B udapest VI, Gróf Zichy Jenő ucca 6. 
Telefón: 185—02.

H E N G E R A N Y A G
B erger és W irth  kő- és könyvnyom dái fes

tékgyár. hengeröntöde Budapest IX, M árton 
ucca 19 H engeröntést vállal a legjobb anyag
ból. Jobb és olcsóbb a  házi öntésnél. Telefón: 
József 6—35.

Lorilleux Ch. és T ársa , a világ legrégibb és 
legnagyobb nyom dai festékgyára, hengeranyag- 
cy ár és hengeröntöde. Iroda  B udapest IV. 
Ferenc József ra k p a r t 27. G yár Budafokon. 
Tclefónszám : József 148—43 és József 148—44.

Universal g rafikai szaküzlet r t .  Budapest 
VIII. Rákóczi té r 2. Telefón : József 48—12.

STEINLEINNE 
ES FRANK
GRAFIKAI SZAKÜZLETE,

L IT O G R Á F IÁ I  
K Ő R A K T Á R A

ÁLLANDÓ NAGY RAKTÁR 
MINDENNEMŰ A LITOGRÁ
FIÁI ÉS CINKOGRÁFIAI 
ÜZEMEKBEN SZÜKSÉGES 
ANYAGOKBAN. GYORS ÉS 
PONTOS KISZOLGÁLÁS

B U D A P E S T  V I , G R Ó F  ZIC H Y  JE N Ő
UCCA 6 .  SZÁ M  • T E L E F Ó N : 1 85 -02
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AZ ÖSSZES GRAFIKAI ÉS ROKONIPARÁGAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ

MAGYAR* G R A F I K A
SZERKESZTI ÉS KIADJA I1IIÍÓ MIKLÓS »  HATODIK ÉVFOLYAM. V-VI. SZÁM

NYOMDAIPARI TOVÁBBKÉPZŐ SZAKTANFOLYAMOK
első tanévének évzáró kiállításával kapcsolatban a amely áthatotta a nagy nyomdászcsalád tagjait, le- iparág minden igaz hívének elismerésére. Végered~ 
Typographia »Hitnnuszt szerelnék zengeni« cím alatt döntve, legalább a szakkultúra területén, a bennün- ményként mindenki, aki látta a kiállítás anyagát, el
írja:— »Az első, ami megragadott, az általános öröm két egyébkor elválasztó társadalmi és gazdasági kor- kell hogy ismerje, hogy ezt a munkát abbahagyni
volt. amellyel a kiállítás látogatói a termeket végig- Iátokat. És ez megnyugtató. Harcoljunk, vereked- semmi körülmények közt nem szabad, ezt az intéz-
járták. Az a meglepetésszerű eredmény, amely a né- jünk bár egymással más porondokon, de a szakképzés ményt fenn kell tartani, sőt minden anyagi áldozat
zők elé tárult, a szakma örömünnepévé avatta a vasár- területe legyen valamennyiünk előtt tabu.u árán fejleszteni kell. u — »Azok, akik ott voltak a
napi napot. Munkás, nyomdai művezető, igazgató és A Nyomda- és Rokoniparban pedig a következőket kiállításon, el fogják ezt ismerni és azon lesznek,
nvomdatulajdonos, akik az életben sokszor kerülnek olvashatjuk: »A dicséret minden szava kevés,hogy méltó hogy e nemes intézmény fentartassék, azok pedig, 
egymással szembe, ezen a napon egyetlen érzésben elismeréssel illesse azokat, akik a tanfolyam mun- kik nem voltak ott, bár elsőrendű gyönyörtől fosztot-
forrtak össze. Nem szeretnék banális lenni, de mégis kájában valamilyen formában vagy módon részt vet- ták meg önmagukat, tartsák kötelességüknek, hogy
ki kell mondanom, hogy ez az érzés igaz testvéri volt, tek. Joggal tarthatnak számot mindannyian egy istápolják és pártfogolják a jövőben ez intézményt.«

E két szemelvény, amelynek egyikét munkásember, másikát pedig munkaadó cikkéből vettük át, 
minden szónál meggyőzőbben beszél a Segélyző Egyesület által létrehozott nyomdaipari szaktan- 
folyamok hasznossága, sikere és fejlesztésüknek szükségessége mellett. A Magyar Grafika hasábjain 
számtalanszor hangoztattuk a magyar szakmai oktatás felélesztésének sürgősségét. Propagáltuk a 
szakmafejlesztő egyesületet, amely hivatva lett volna a szakmai oktatást megvalósítani és amely
nek keretében munkás és munkaadó egyaránt közreműködhetett volna a szakoktatás kultiválásán. 
Megvonhatjuk, hogy a budapesti nyomdaipari szaktanfolyamok megindulásakor nem sok reményt 
tápláltunk az intézménnyel szemben, mert nem láttuk azt a sziklaszilárd talajt, amelyen egy ilyen 
nagy művet felépíteni lehetséges és felépíteni ajánlatos. Bizalmatlankodásunk csak akkor szűnt meg, 
amikor a Segélyző Egyesület által kiküldött szakbizottság a legkomolyabban kezdett foglalkozni 
munkaadóknak a szakoktatómunkába való bekapcsolása gondolatával. A szakbizottság gondo
lata testet öltött s a munkaadók nem várt lelkesedéssel vettek részt az új intézmény kormányzásá
ban, helyesebben az életbentartásálioz szükséges földi javaknak az előteremtésében. Ezek a jelen
ségek mindenképpen igazolták a Magyar Grafika régóta vallott ama felfogását, hogy a munkásság 
ma nem elég erős szakkulturális munkának eredményes kultiválására és hogy a munkaadókban igen 
is meg kell hogy legyen az a szükséges éleslátás, amely őket a szakkulturális törekvéseknek igen 
kiadós anyagi és erkölcsi támogatására serkentse. És ezek a jelenségek mindenképpen igazolják, hogy 
a magyar szakkulturális működés végre arra az ösvényre terelődött, amelyen továbbhaladva, arra 
a/- eg)Tedül helyes Útra fog térni, amelyet már évekkel ezelőtt megjelöltünk és amelynek végén ködbe 
burkoltan bár, de elég éles sziluetvonalakban ott látjuk évtizedes vágyunk megvalósulását: a magyar 
nyomdaipari szakiskolát. A nyomdaipari továbbképző szaktanfolyamok első esztendejének jelen
tését és eredményeinek kicsiny töredékét nyujtjuk e számunkkal olvasóinknak, kérve mindannyiu- 
kat, hogy olvassák és forgassák e számot olyan szeretettel, amilyen agilitással a tanfolyam vezetője, 
előadói és tanítványai ez eredmények létrehozásán fáradoztak. Tekintsék e szegényes eszközökkel 
és küzdelmekkel lefolytatott tanfolyamot a majdani szakiskola alapköve gyanánt, amelynek letétele 
után meg kell kezdődnie az igazi és komoly építő munkának!
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vezetőből áll. Tanítási anyagukat a ciklusuk megnyílta előtt a szakoktatók és a 
tanfolyamvezető közös tanácskozása állapítja meg. A tanfolyamok pontos látoga
tását biztosítani célzó rendszabályok ide is vonatkoznak.

5. I  SZAKKIÁLLÍTÁSOK.

1. Minden egyes tanfolyami ciklus végeztével a hallgatóság munkái nyil
vánosan kiállítandók. A későbbi ciklusok kiállilási anyagába — a folytatólagos 
fejlődés szemléltetése céljából — a korábbi ciklusok munkái is fölvelietők.

2. Amennyiben a helyi viszonyok megengedik, ily alkalmakkor külön 
csoportban egyéb nyointatványgylljtemények s inás grafikai munkák is kiállításra 
kerülhetnek.

5. A szakoktatási propaganda szempontjából a tanfolyamok anyagának egv- 
egv része időnként valamely vidéki városba is elküldhető, tartozik azonban az 
illető város nyomdásztesttllete azt a kiállítás és kellő tanulmányozás megtörténte 
után azonnal visszaküldeni.

4 l  ÖNÁLLÓ ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSI SOKOZATOK.

\  . Ezek rendezéséről és beosztásáról a Szakoktatási Tanácsgondoskodik.
2. A Szakoktatási Tanács tagjai: az anyaegyesületi választmány oktatás

ügyi bizottságán és a szaklapok szerkesztőin kívül a grafikai iparok és sokszo
rosító művészetek különböző terein működő mindazok a szakférfiak, akiket az 
oktatásügyi bizottság e tisztség elfogadására fölkér s akiktől a szakfejlesztés terén 
való múltjuknál fogva föltételezhető, hogy szakkultúránk ügyének hasznos szol
gálatokat fognak tenni.

3. A Szakoktatási Tanács a maga köréből választja elnökét és alelnökét, 
akik a Tanácsot minden irányban képviselik. A jegyzői tennivalókat a szaktan- 
folyamok vezetője látja el, aki a Tanácsnak szintén hivatalból tagja.

4. A Tanács havonként egyszer ülést tart, amelyen megállapítja a követ
kező hónapban tartandó előadások, illetőleg előadási sorozatok helyét és idejét, 
lépéseket tesz a tanulmányi látogatások stb. előkészítését illetőleg s megszabja a 
gyakorlati és szemléltető bemutatásokon résztvevő hallgatóság számát. Ügykörébe 
tartozik ezenfölül a tanoncszakoktatás az 1922. Xll. te. H 5 . J-a útján gyakor
lati alapokra fektetésének és egy minden igényeknek megfelelő modern szak
iskola létesítésének előkészítése.

5. A Szakoktatási Tanács által rendezett előadások oly napon tartandók, 
amelyen a szedői és gépmesteri tanfolyamokon nincs előadás.

6. Az üzemekben való előadásokon és gyakorlati bemutatókon a hallgató
ság száma a szükséghez képest korlátozható. Evégből ilyen alkalmakkor belépő
jegyek bocsátandók ki.

7. Azokon a gyakorlati bemutatással egybekötött előadásokon (például 
stereotípiai, kémigráfiai, mélynyomtatási stb. munkáról szólókon), amelyeken a 
hallgatóság számát a helyiség szűk volta okáért vagy egyéb okokból korlátozni 
kell: a belépésre jogosító jegy eket elsősorban a szedő- és gépmesteri tanfolya
mok rendes hallgatóinak kell a rendelkezésükre bocsátani. A fömnaradó jegyek 
az Egyesület irodájának adandók át, ahol azok belátás szerint osztatnak ki.

E Szervezeti Szabályzatban vannak egyes olyan 
pontok, amelyek bízvást érdeklődést, sőt meglepő
dést kelthetnek a tanfolyamainktól távolabb állók 
körében. Szükségesnek véljük tehát, hogy néhány 
magyarázó sorban megösmertessük azokat az el
gondolásokat, amelyek e Szabályzat megszerkesz
tésekor, illetőleg érvényre emelésekor az illető fóru
mok elhatározására döntőek voltak.

Kezdjük az első szakaszban lefektetett ciklusos 
rendszer megokolásával.

Ennek a ciklusos fölosztásnak első és legfőbb célja 
az, hogy rövid úton bármikor is beállíthassunk tan
folyamaink közé olyan speciális kurzusokat (például 
a hirdetésszedésről, táblázatszedésről, ólommetszés
ről, egyengetésről, offset-munkáról, színes nyomta
tásról szólókat), amelyek éppen szükségeseknek, 
hiányt pótlóknak mutatkoznak. Mert a továbbképző

oktatásnak tulajdonképpen ilyen speciális kiképzés 
a föladata. A nyomdászat mestersége hasonlíthatat
lanul differenciáltabb bármely más mesterségnél; 
a munkamegosztás sokfelé tagolta az embereinket, 
s főként a nagyobb üzemek munkásai egyedül az 
ilven speciális tanfolyamok segítségével remélhetik 
hajlamaiknak jobban megfelelő munkakörökbe való 
átj utasukat. A nyomdászat egy-egy főágazatának, pél
dául a betűszedés vagy nyomtatás egészének tanítása 
egyetlen, bár esztendők során át húzódó tanfolyamon: 
a segédsorban levőket illetően lehetetlen dolog. Kül
földön is sorra csődöt mondtak azok a továbbképző 
szedőtanfolyamok, amelyek túlságosan széleskörű, 
a legelemibb tudnivalókkal kezdődő, több eszten
dőre kontemplált tanítási tervezettel indultak meg, 
mintha csak olyan emberek számára rendeződtek 
volna, akiknek sohasem volt sorjázó a kezükben. Mert 
hiszen még aki gyönge is a mesterségében: rösteli 
annak a föltételezését, hogy a legelemibb dolgokat 
sem tudja. A haladottabb embernek pedig tömérdek 
régösmert szentenciát kell az ilyen tanfolyamokon 
végighallgatnia, amire olyan tudnivalókhoz ér, ame
lyek újak előtte, s ennélfogva az érdeklődését le tud
ják kötni.

A tanonciskolák szervezeténél nagyon jó dolog az 
elemi ösmeretektől a komplikáltabbak felé haladó 
rendszeresség, de a továbbképző tanfolyamoknál 
ez abszolúte értelmetlen. E tanfolyamoknak mind a 
szervezetük, mind pedig a tanítási programjuk a 
szakmunkások speciális viszonyaihoz alkalmazkodó 
kell hogy legyen. A köziskolák szervezetének mí- 
melése itt fölösleges és káros. Pillanatra sem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy a tanfolyamok hall
gatósága fölnőtt emberekből áll, akiket nem a szülői 
avagy hatósági parancsszó hajtott hozzánk, hanem az 
élet gyakorlati követelményeinek a megfontolása. Azt 
adjuk tehát nékik, amiért jöttek; s adjuk azt gyors 
adagolással, nem pedig homöopatikus adagokban.

Ezeket a meggondolásokat különben teljes m ér
tékben érvényesítettük a most bezárult szedőtanfo
lyamainknál, amelyek speciáliskurzusok voltak, hosz- 
szú, részben több évre tervezett kurzusok, de csak 
speciálisak: a betűszedés egyik-másik — bár szinte 
beláthatatlanul nagy, a művészettel ölelkező — ága
zatára kiterjedőek, mint az jelentésünk folyamán ki 
fog tűnni.

A továbbképző tanfolyamoknak világszerte a hall
gatóság nagy fluktuációja a legfőbb bajuk. A tan
folyam kezdetén rendszerint kétszerte-háromszorta 
nagyobb a hallgatók létszáma, mint a tanítási év be- 
fejeztekor. Magasra szabott tandíjjal, esetleg biztosi-



téki összeg lefizetésével igyekeznek néhol a gyön
gébb akaraterejű elemeket a kurzusoktól távoltartani. 
Mi ezekhez az eszközökhöz nem nyúlhattunk, mert 
minden nyomdász számára — még a munka nélkül 
levőknek is — hozzáférhetővé, tehát ingyenessé akar
tuk tenni a tanfolyamainkat. Mint Szervezeti Szabály
zatunk 1. § 11. pontjából kitűnik: még az iskolasze
reket — tollat, tust, festéket stb. — is ingyen bocsá
tottuk hallgatóink rendelkezésére.

Főként a szedőtanfolyamoknál: azzal igyekeztünk 
tehát a tanítványok érdeklődését állandóan lekötni 
és az elmaradozásnak elejét venni, hogy elejétől fogva 
bizonyos művészi gyönyörűséget nyújtó gyakorlati 
munkával foglalkoztattuk őket.

Negyedszázada keressük már annak a kérdésnek a 
megoldását: miképpen lehetne bizonyos, a nyomdász- 
ember számára szükséges tudnivalókat valamely olyas 
tanítási rendszerbe foglalni, amely gyakorlatiasságá
nál fogva már az első órától kezdve is annyira meg- 
kedveltesse magát a hallgatóval, hogy a tanfolyamok 
legfő veszedelmének: a megúnásnak és ennek követ
keztében való sok mulasztásnak eshetősége ki legyen 
zárva a tanítási év egész folyamata alatt.

Az itt felmerülő kérdések között az első az elméleti 
és gyakorlati munka mennyiségi arányának a prob
lémája.

A legtöbb régebbi tanfolyamon az elmélet általá
ban kissé túltengő volt. Sokat beszéltek a katedrá
ról, s a hallgatók keze, meg az esze nem volt állan
dóan mozgásra kényszerítve. Pedig a bár alapos, de 
hosszadalmas előadások nem mennek át a hallgatók 
vérébe. Sokszor meg sem igen értik ezeket az elméleti 
előadásokat, m ert hisz a figyelműk rendszerint már 
az első negyedórában kimerül, s azután már sehogy- 
sem tudják nyomon követni a pódiumról szerte- 
hangzó igéket.

De vegyük a legjobb esetet: azt, hogy az egyes 
hallgató az egész elméleti előadást kitünően meg
érti, s fölszívja magába. Időnkint való megismétlés 
nélkül apródonkint még így is kivész a hallgatók 
tudatából az előadások majdnem egész anyaga.Hiába: 
repetitio mater studiorum! — Repetálásról pedig a 
fölolvasásszerű előadásokon nem lehet szó.

Elhibázott dolog tehát órahosszat tartó akadémikus 
értekezéseket tartani a katedráról; tapasztalataink 
bizonyítják, hogy az így elhangzott igéknek huszad
része sem ragad meg a tanuló fejében. A tömegszak- 
kultúra célja — és mi erre törekszünk — úgy köze
líthető meg a legbiztosabban, ha az ezt szolgáló intéz
mények a megszokott módszertani és pedagógiai 
körülményességeken amennyire lehet túlteszik ma

gukat, s a fölös elméletet is mellőzve, kizárólag a 
mindennapos élet gyakorlatából indulnak ki.

A nyomdász általában — mint már említettük — 
a gyakorlat embere. Éppen ezért szaktanfolyamaink
nál a gyakorlati munkát kellett alapul venni, ebből 
kiindulni, s elméleti fejtegetéseinket csak úgy köz- 
ben-közben fűzni bele a tanításunkba.

A budapesti szedőtanfolyamokon az idén a maga 
teljes egészében megvalósult már ez az elv. Ceruza, 
toll, avagy ecset volt a hallgató kezében, s minden 
percnek nyoma maradt a vázlatpapiroson. Síri csönd, 
ihletfakasztó elmélyedés és hihetetlen produktivitás 
voltak a jellemzői e szedőtanfolyamoknak; a hall
gatóság gyönyörűséggel végezte a dolgát, s három- 
órai szakadatlan munka után sem igen akaródzott 
letennie az írószerszámát.

*

A tanfolyamokra vonatkozó javaslatnak és a Szer
vezeti Szabályzatnak végleges elfogadása után foko
zott erővel indult meg a munka programpontjaink 
valóra váltása körül.

Október 10-ikén megalakult a Szakoktatási Tanács, 
amely a maga bizottságaival a legfelső őre és intézője 
most a magyar könyvnyomtatói szakoktatásnak. A 
Tanács tagjai: Elnök: Fuchs Zsigmond; alelnök: Braun 
Vilmos nyomdaigazgató; jegyző: Novák László tanfo
lyamvezető; tanácstagok: Augenfeld M. Miksa műve
zető; Bakács Albert nyomdatulajdonos; Bakos Gyula 
gépszedő; Bauer Henrik főgépmester; Biró Miklós 
nyomdaigazgató, a Magyar Grafika szerkesztő
kiadója; Butkovszky Bertalan mesterszedő; Deutsch Dávid 
nyomdaigazgató; Dombos Ferenc kémigráfiai műve
zető; Bukni Károly mesterszedő; Fuchs Oszkár szaküzleti 
igazgató; Goldzieher Géza papírgyári igazgató; Göncz 
Mihály, a Typographia szerkesztője; Heimler Kálmán 
nyomdaigazgató; HerzogSalamon korrektor; Ilirschko- 
vitz Jónás művezető; Illyésy István gépmester; Karczag 
Jenő nyomdaigazgató; Kner Imre nyomdatulajdonos; 
Kohl Ferenc nyomdaigazgató; Kun Mihály osztályve
zető; Lemer Dezső, a Typographia h. szerkesztője; íJiwy 
Salamon betűöntödei igazgató; Markovits Kálmán, a 
Főnökegyesület igazgatója; Müller Sándor műve
zető; Novilzky N. László, a Segélyző Egyesület fő
tisztviselője, szakíró; Pápai Ernő nyomdatulajdonos* 
Prüner Arnold művezető; Basofszky Andor korrektor; 
Beismann Dezső szedő; Schatz Rezső festékgyári kép
viselő; Schopp János művezető; Schwartz Ármin kor
rektor; Spitz Adolf mesterszedő; Staudt Ferenc nyom
dászegyesületi tisztviselő; Szabó István nyomdaigaz
gató; Székely Artúr nyomdatulajdonos; Tábor János 
iparművész; Tausz Sándor kémigráfiai igazgató; Tran-
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ger József vezérigazgató; Walter Ernő festékgyári igaz
gató; Wanko Vilmos, a Magyar Grafika szerkesztője; 
Wózner Ignác nyomdaigazgató.

A Tanács mingyárt az első ülésen felhatalmazta az 
elnökséget arra, hogy a munkamegosztás elvénél 
fogva bizottságokat állíthasson föl, s e bizottságokba 
az alkalmas szakférfiakat kijelölhesse. így jöttek létre 
a következő föladatkörű és összetételű bizottságok:

A) Szervező bizottság, Ügyköre: irodalmi kérdések, 
szakkulturális propaganda Budapesten és vidéken, a 
tanoncszakoktatás megreformálására vonatkozó ja
vaslatok előkészítése (esetleg más fórumokkal is), egy 
felsőbb grafikai szakiskola megvalósításának elő
készítése (esetleg más fórumokkal karöltve). E bizott
ság tagjai: W ózner Ignác elnök, Rasofszky Andor 
jegyző, Biró Miklós, Heimler Kálmán, Illyésy István, 
Löwy Salamon és W anko Vilmos tanácstagok, vala
mint teljes tanácskozási és szavazati joggal a Szak- 
oktatási Tanács elnöksége és a tanfolyamvezető.

B) Szakbizottság. Ügyköre: gépmesteri előadások, 
erőgépekről, villamossági berendezésekről, stereo- 
típiáról, Linotype és Monotype szerkezetéről szóló 
előadások rendezése. Tagjai: Biró Miklós elnök, Bakos 
Gyula jegyző, Bauer Henrik, Illyésy István, Löwy 
Salamon, Novitzky N. László, Pápai Ernő, W alter 
Ernő, W anko Vilmos, W ózner Ignác tanácstagok, 
valamint a Tanács elnöksége és a tanfolyamvezető.

C) Rokonszakmák bizottsága. Ügyköre: általános és 
szemléltető oktatás a testvériparágak köréből (offset- 
munka, litográfia és kőnyomás, mélynyomtatás, fo- 
tografálás, galvanoplasztika, kémigráfia, könyvkötés, 
bádognyomtatás stb.). Szemléltető előadások külön
böző üzemekben, korlátolt számú hallgatósággal. 
Tagjai: Braun Vilmos elnök, Bakács Albert, Hirsch- 
kovitz Jónás, Karczag Jenő, Schopp János, Tausz 
Sándor tanácstagok.

D) Gazdasági bizottság. Ügyköre: az esetleg felmerülő 
gazdasági természetű ügyek, valamint a bizottságok
nak szemléltető előadások rendezésében s egyebek
ben való támogatása. Tagjai: Fuchs Oszkár, Kohl Fe
renc, Markovits Kálmán, Novitzky N. László, Székely 
Artúr, Tranger József tanácstagok.

A Szakoktatási Tanács plénumának ügyköre marad 
ezek után: az általános irányítás munkája, a fölügye
let az egyes bizottságok tevékenysége fölött, valamint 
az úgynevezett hétfői előadások rendezése. (Az utób
biak közé tartoznak: 1. a könyvnyomtatás története; 
2. a betű fejlődése; 3. a grafikai sokszorosító művé
szetek története; 4. magyar nyelv és helyesírás; 5.ide
gen nyelvek szedéstechnikája; 6. díszítő stílusok; 7. 
kalkuláció; 8. diszponálás és sajtótörvények; 9. fes

tékekés színek; 10. esztétika stb., tehát általánosabb 
érdekű és gépi bemutatást nem igénylő előadások.) E 
hétfői előadások helyéül a Segélyző Egyesület Kölcsey 
uccai nagyterme jelöltetett ki.

A szedőtanfolyamok ügye a Szervezeti Szabályzat 
szankcionálásakor már teljesen elő volt készítve. A 
tanfolyamvezető mái1 előzőleg összeköttetésbe lépett 
a szakoktatókul alkalmas kiválóbb mesterszedőkkel, 
s megegyezett velük minden pedagógiai, metodikai 
és adminisztratív kérdésre vonatkozólag, úgyhogy 
a beiratkozásra szóló fölhívást a Szabályzat szankcio
nálása után rögtönösen ki lehetett bocsátani.

Október 14-ikén meg is kezdődhetett a tanítás. Az 
első kezdéshez szükséges nagymennyiségű minden
féle rajzszerszámot Tranger József úr, a Rigler Rt. 
vezérigazgatója ingyen bocsátotta rendelkezésünkre.

Az öt szedőtanfolyam a következő szakoktatókkal 
indult meg:

I. Kun Mihály három esztendőre tervezett tanfolyama, 
melynek L tanéve a könyvművészetet tárgyalja.

II. Müller Sándor »tipográfiai vázlatkészítés« című 
tanfolyama.

III. Spitz Adolf ugyancsak a könyvnyomdái vázlat- 
készítést tanító kurzusa.

IV. Tábor János grafikusművész tipográfusművé
szeti tanfolyama.

V. Wanko Vilmos tanfolyama, melynek I. tanéve szin
tén a könyvművészetet tárgyalja.

Tanfolyamvezető maga részére az adminisztratív 
és szervező munkát és minden irányú ellenőrzést, 
valamint az esetleges helyettesítést tartotta fönn.

Már a szaktanfolyamaink létesítése ügyében tartott 
első ankéten leszögeztetett az az elv, hogy a szak
oktatók szakdolgokban való egyéni felfogását érvé
nyesülni kell engedni akkor is, ha a hasonló tárgyak
kal foglalkozó szakoktató társai nem volnának vele 
egy véleményen. Ez elv alapján szedőtanfolyamain
kon a legteljesebb tanszabadságnak nyitottunk teret, 
s ezenfelül a szakoktatók mindegyikének a belátására 
volt bízva, hogy minő módon adja át tudása javát a 
tanítványainak. így kellett tennünk, mert ha pontosan 
körülhatárolt tanítási rendszert akartunk volna föl
állítani : olyan elvont és hosszadalmas vita kerekedett 
volna ebből, amely végzetesen hátráltatta volna a 
munka megindultát. így azonban, az oktatók kezdet
től fogva érvényesült szabad metodika-választása és
— bár felelősségteljes — önállósága következtében 
a lehetséges metódikáknak olyan versenye állott elő, 
amely a legnagyobb mértékben gyümölcsöző lesz a 
jövő idők tanfolyamai szempontjából is.

A szedésmunka — különösen a mesterszedés és



merkantilis munka — tanítása tekintetében világ
szerte általában háromféle fölfogás küzködik egy
mással. Sokan például a szedésmunka tanítását nem 
tudják másképpen elképzelni, mint valami címbetűk
kel satöbbivel nagyszerűen berendezett könyvnyom
dában, jól teleosztott betűszekrény előtt, ragyogóra 
smirglizett sorjázóval a kézben. A Könyvnyomdá
szok Szakköre egykori »kísérleti nyomdájánakcc em
léke is ott motoszkál még sokaknak az agyában, erő
sen hozzájárulva a fönt vázolt elképzelés meggyőző
déssé gyökeresítéséhez.

Az efféle gyakorlati szedésoktatás igen szép dolog 
volna, de most kivihetetlen. Nyomdánk tudvalevőleg 
nincs. A Szakoktatási Tanácsnak Biró Miklós elnök
lete alatt működő szakbizottsága ugyan sokat foglal
kozott egy a Gutenberg-Otthonban esetleg fölállí
tandó tanulmányi nyomda eszméjével, s jól esik kon
statálnunk, hogy e tekintetben több oldalról megha
tóan nemes áldozatkészség nyilvánult meg, amennyi
ben Fuchs Oszkár tanácstag a Graphica Rt. részéről, 
W alter Ernő igazgató a maga és a Berger & W irth  
festékgyár részéről gép- és egyéb megajánlásokat 
tettek s a W örner-gépgyár részéről is szóba került 
egy »Honvéd« sajtó átengedése. Mindamellett az ügyet 
egyelőre alaposan meg kell fontolni, m ert az efféle 
tanulmányi nyomda üzembentartása rengeteg ösz- 
szegbe kerülhet, bár soha egy fillér jövedelmet nem 
hoz, mint azt a Szakkör húsz esztendő előtti úgyneve
zett kísérleti nyomdájánál elég bőven tapasztaltuk; 
ezt a nyomdát a Szakkör éppen azért kénytelen is 
volt átengedni az iparművészeti iskolabeli Nyomdá
szai Tanműhely számára.

A Szakkör tanfolyamainak virágzása idejében a 
merkantilis és akcidensszedésre kiírt tanfolyamok
nak legalább ötszörte annyi jelentkezője volt, mint 
amennyi a kísérleti nyomdában egyidejűleg dolgoz
hatott volna. Ezenfelül betű- s egyéb anyag dolgá
ban is súlyos nehézségek merültek föl. Úgy segítet
tünk tehát magunkon, hogy a hallgatóság nagy több
ségével tipográfiai vázlatkészítés« címén papiroson 
végeztettük a szedést, vagy legalábbis a szedéssel egy
forma instruktí v értékű nyomtatvány tervező munkát.

Úgynevezett »Schmierskizzecc, vagyis gyorsvázlat 
különben is elkerülhetetlenül szükséges a merkan
tilis szedő mindennapos munkálkodása közben, mert 
csak ily módon tudja a folt- és térelosztás problé
máját már a munkája kezdetén végérvényesen eldön
teni, s az agyában fölvillant tervet maradandóan rög
zíteni. Egy-egy ily gyors vázlat készítése öt-hat percnyi 
munka. Az efféle gyorsvázlatokon kívül gyakran tel
jesen kidolgozott vázlatokat is csinál a merkantilis

és mesterszedő, olyanokat, amelyek a kész nyomtat
ványok hatását adják. Ezek elkészítési ideje termé
szetesen megfelelően hosszabb. Spitz Adolf tanfolya
mán a szedői munka ilyen vázlatok készítéséből állott. 
A Kun- és Müller-tanfolyamokon is sok ily vázlat 
készült.

A tipográfiai vázlatkészítés instruktív gyakorlati 
értéke azonban csak akkor van meg a maga teljes
ségében, ha a vázlatozás a tipometriai számítási rend
szer folytonos figyelembevételével történik. E nélkül 
a szedő vázlatainak is az az általában mutatkozó hibá
juk, ami a grafikusművészek kompozícióit szokta 
jellemezni: bármilyen szépek is, nem lehet őket meg
szedni. A betűrendszer alapos ösmerete van olyan 
fontos miránk nézve, mint például a számtani formu
lák tudása a könyvvezetőnek. A szisztémánk egységei
vel való gyors és biztos számolás képessége nélkül az 
ember nem lehet jó táblázatszedő, kiválóbb akcidens- 
szedő; a matematikai s egyéb komplikáltabb mun
kák szedése csupa kín neki, s minden erőlködése és 
figyelme mellett is minduntalan bakot lő. A »durch- 
schuss«-os vagy még inkább a pontokkal való szá
molás tüzetes begyakorlása, mondhatnánk beidegzése 
tehátelsőrendű feladat minden ifjú nyomdászra nézve. 
Ezért a vázlatkészítésnek halványan előnyomtatott 
cicerós kvadratúrájú papirosra kell történnie, hogy 
a szedő folytonosan pontokban, illetőleg negyedpeti
tekben számolhasson s hogy vázlatáról esetleg a sze
dést is el lehessen — még pedig hajszálnyi pontos
sággal — végezni. Ilyen előnyomtatott papirosul a jól 
enyvezett, síma »flórpósta«-minőség avagy a bank- 
pósta-papiros a legalkalmasabb, amely elég jól tűri 
a színezést is, s azonfelül átlátszóságánál fogva a nehe
zebb rajzolatú betűknek és vignettáknak a betűmin- 
takönyvből való átpauzálását is megengedi. Szedő
tanfolyamaink az ilyen cicerós kockázású papirost 
állandóan használták a szedésvázlataikhoz, s betű
szisztémánkhoz szigorúan ragaszkodtak, ami maga is 
biztosította, hogy a tisztán tipográfiai térről ne kalan
dozzanak el ösmeretlen tájak felé.

A szedésmunka helyébe a grafikai és iparművészeti 
iskolák általában a betűvetést állítják, amelynek két
ségkívül nagy jelentősége lehet a betűk egymáshoz 
való viszonyának felismerése s a szintetikusan adódó 
szövegkép összhatása és ritmusa megérzésének művé
szi kifejlesztésére. Egyik jeles iparművészünk éppen 
ezért a rajzolás magasiskolájának nevezi a betűvetést, 
amelyet több szedőtanfolyamunkon igen szorgalma
san gyakoroltak, kiinduló pontnak tekintve azt a 
könyvművészet nagy feladatai felé.

Szedőtanfolyamaink tanítási módszereinek részlete
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sebb ösmertetése aránytalanul megnyujtaná e jelentés 
kereteit, s különben is elég világosan és terjedelme
sen mondják el azt szakoktatóink maguk a Magyar 
Grafika hasábjain, egyszersmind egy sereg, a hallga
tóság munkái alapján készült szedéses ábrázolatban 
is ösmertetve a szedőtanfolyamok irányát és munkál
kodásuk módját. A részleteket illetőleg tehát utalunk 
e dolgozatokra.

A szedőtanfolyamokon október 14-ikéig beirat
kozottak száma 69 volt; szám szerint 15-en jelent
keztek Kun Mihály, 17-en Müller Sándor, 16-an Spitz 
Adolf, 10-en Tábor János és 11-en W anko Vilmos 
tanfolyamára. Évközben 13 hallgatót vettünk föl; 
11-et közülök Spitz Adolfhoz osztottunk be, 2-őt 
pedig Kun Mihály tanfolyamára.

Az ötödik ciklus végéig, vagyis május 10-éig meg
maradt hallgatók nevét és némely személyi adatait 
közöljük. Végig kitartottak tehát:

I. KUN MIHÁLY KÖNYVMŰVÉSZETI TANFOLYAMÁN:
Hallgató neve Hány éves? Munkaadójának cége

I. Elek Pál1 ”20 Elek
i Kettinger Antal 27 Athenaeum
3. Kiss Jenő 27 ifj. Kellner Ernő
4. Klein Dezső 35 Glóbus
5. Kolozsvári Károly 42 Glóbus
6 . Dr. Litteczky Lajos2 35 Homyánszky
7. Lombár László 21 Glóbus
8 . Kubik István 30 Glóbus
9. Millmann György 32 Glóbus

10. Paxián Péter 37 Homyánszky
1 1 . Pernyész Lajos 38 Kellner Albert
12 . Schmidt József 34 Közlekedési nyomda
13. Tóth Ferenc 26 Glóbus
14. Weintraub Jenő3 29 Pápai Ernő

II. MÜLLER SÁNDOR VÁZLATKÉSZÍTŐ KURZUSÁN :
I. Ádám Sándor 30 Schultz B. és Társa
2 . Bárdos Sándor 40 Posner
3. Holztrattner Ferenc 39 Thalia
4. Horváth János 31 Máskát
5. Kaufmann Imre 28 Thalia
6 . Kécza István 24 Pápai
7. Roltay József 31 Thalia
8 . Mojsza János 30 Papír-nyomda
9. Lantos Andor 19 Pápai Ernő

10 . Tannenbaum Lipót 26
11 . Wenhardt György 46 Pápai Ernő
12 . Zadló Mátyás 39 Tud. Társ. Sajtóváll.

III. SPITZ ADOLF KÖNYVNYOMDÁI VÁZLATKÉSZÍTŐ 
TANFOLYAMÁN:

1. Czinolter Károly 27 Légrádv Testvérek
2 . Kovács László 27 Homyánszky
3. Pollák Lajos 48 Pesti Lloyd Társ.
4. Róth Vilmos 21
5. Tragholz Dezső 43 Fejér és Glatter

IV. TÁBOR JÁNOS TIPOGRÁFUSMŰVÉSZETI 
TANFOLYAMÁN:

1. Bátor János 30 Arany János nyom
2 . Dvorszky Károly 21 Pallas
3. Mitterszky Nándor 2 2 Athenaeum
4. ifj. Novák László4 22 Pallas
5. Szabó Jenő 30 Ujságüzem
6 . Weintraub Jenő5 29 Pápai Ernő

V. WANKO VILMOS KÖNYVMŰVÉSZETI
TANFOLYAMÁN:

1. Deák József 33 Főv. Házi nyomda
2 . Frey Ferenc 20 Kellner Ernő
3. Hónát Adolf 28 Főv. Házi nyomda
4. Kun Dezső 21 Glóbus
5. Lénárt Sándor 28 Állami nyomda
6 . Mihalik Pál 26 Főv. Házi nyomda
7. Opalka Lajos 25 Állami nyomda
8 . Takács István 27 Főv. Házi nyomda
9. Ürge Kálmán 25 Állami nyomda

A tanfolyamok ciklusrendszere egyebek közt arra 
való, hogy hathetenkint véglegesen le lehessen rázni 
a tanfolyamokról a notórius mulasztókat. A tanfolyam
vezető egyébként, az e tekintetben kapott fölhatal
mazása alapján, már két-háromszori mulasztás után 
is minden esetben törölte az elmaradozókat.

E szigorúság főképpen egy tanfolyamnál volt meg
okolva: a Spitz-félénél, amelynek tanítási rendszere 
olyan volt, hogy évközben is nyitva tarthattuk a föl
vételre jelentkezők számára. Ide kerültek azok a 
hallgatók, akik a tanítási esztendő elején elmulasz
tották a beiratkozást, s csak a későbbi ciklusok kez
detekor — a kiállításokon látottak hatása alatt, s 
gyakran ötletszerűleg — szánták rá magukat a tanu
lásra. Természetes, hogy a fluktuáció itt hallatlanul 
nagy volt.

A többi tanfolyamon a folytatólagos tantervre való 
tekintettel az évközi hallgatófölvétel csak igen kivé
teles esetben engedtetett meg, amikor ugyanis a 
jelentkezőről bizonyos fölvételi vizsgálatszerű puha- 
tolódzással megállapíthattuk, hogy az illető tanfolya
mon folyó munkálkodásba tényleg beletudnak illesz
kedni. Ez is hozzájárult azután ahhoz, hogy az említett 
négy — Kun, Müller, Tábor, W anko féle — tanfolya
mon a mulasztások száma elenyészően csekély volt.

A Szervezeti Szabályzat I. § 10. pontja kimondja, 
hogy a szedőtanfolyamokon az oktató személyzeten 
kívül senkinek nincs keresnivalója. Erre az intézke
désre főleg a régebbi tapasztalatok alapján volt szük
ség. Csöndet, teljes zavartalanságot akartunk bizto
sítani hallgatóink számára, minden percnek nyugodt

Megjegyzés: * IV. ciklustól kezdve. * IV. ciklustól kezdve. 3 Tábor tan
folyamán is résztvesz. * Gépmester. 5 Kun tanfolyamán is résztvesz.
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kihasználhatását. Még az egyik tanfolyamról a másikra 
való átjárkálást — minden tanfolyamnak megvolt 
ugyanis a Gutenberg-Otthonban a maga külön he
lyisége — sem engedtük meg.

Szedőtanfolyamaink ilyenformán teljesen zártak 
voltak a külső világ számára, amelynek azonban 
hathetenkint a ciklus-záró kiállítások alkalmával bő 
alkalma volt munkamenetünkbe bepillanthatni, a 
esetleg kritikát is gyakorolni. Ilyen ciklus-záró ki
állításunk összesen öt volt: november 23-ikán, január
4-ikén, február 15-ikén, március 29-ikén és május 
10-ikén. Ez utóbbi kiállításig már közel 4000 lapra 
nőtt a hallgatóink csinálta tanulmányi anyag, úgy
hogy a Gutenberg-Otthon 3 nagy termét és 4 terje
delmes szobáját tölthettük meg véle. A kiállítást több 
mint 2000 érdeklődő tekintette meg, bőséges dicsé
rettel halmozva el a tanfolyamok résztvevőit. S itt 
köszönetét kell mondanunk a székesfőváros, a keres
kedelmi és iparkamara, az iparművészeti iskola, a 
székesfővárosi tanoncszakiskola s egyéb közintéze
tek képviselőinek azért a meleg érdeklődésükért s 
elismerő nyilatkozataikért, amelyekkel szakokta
tóinkat és tanítványainkat a további ernyedetlen mun
kára buzdították.

E nagysikerű kiállítás zárómozzanata volt az el
ismerő levelek és pénzjutalmak kiosztása, amely a 
Szakoktatási Tanács alelnökének, Braun Vilmos ve
zérigazgató úrnak lendületes berekesztő beszéde 
után történt meg. A nagyobb részükben a kiállításop 
látottak fölötti megelégedés kapcsán fölajánlott juta
lomdíjak teljes összege 9,650.000 korona volt, amely 
a következőkép oszlott föl:

I. A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Se
gélyző Egyesülete és az Országos Szervező Bizottság által 
közösen adott, összesen 4,500.000 koronányi összeg* 
Ebből a Szakoktatási Tanács kebeléből kiküldött 
szervező és szakbizottságok május 5-iki együttes 
ülésének határozata értelmében egyenkint ötszázezer 
koronás jutalmakat kaptak: Kettinger Antal, Kolozs
vári Károly, Kovács László, Mitterszky Nándor, Paxián 
Péter; kétszázezreseket: Bátor János, Horváth János, 
Koltay József, Mihalik Pál, Szabó Jenő; egyszázezre
seket: Ádám Sándor, Dvorszky Károly, Holztrattner 
Ferenc, Kécza István, Kubik István, Lénárt Sándor, 
Mojsza János, ifj. Novák László, Tóth Ferenc, Ürge K.

II. A Grafikus Művezetők Egyesülete összesen 1,500.000 
koronát tevő jutalmi összegeit az erre delegált bi
zottság a következő hallgatóknak ítélte oda: Három- 
százezer koronával jutalmaztatott: Kovács László; 
kétszázezerrel: Paxián Péter; egyszázezerrel: Bátor 
János, Horváth János, Kaufmann Imre, Kiss Jenő,

Kolozsvári Károly, Lombár László, Mihalik Pál, ifj. 
Novák László, Szabó Jenő, Ürge Kálmán.

III. Walter Ernő úrnak, a Berger és W irth  féle fes
tékgyár igazgatójának 1,200.000 koronás adományá
ból egy-egyszázezer korona jutalomdíjat kaptak: 
Ádám Sándor, Horváth János, Kettinger Antal, Ko
lozsvári Károly, Kovács László, Mitterszky Nándor, 
Paxián Péter, Pollák Lajos, Szabó Jenő, Takács István, 
Tóth Ferenc, W eintraub Jenő.

IV. A Magyar Grafika egymilliós jutalomdija öt 
egyenlő részre osztatott, s Czinolter Károly, Horváth 
Adolf, Kettinger Antal, Lantos Andor és Mitterszky 
Nándor kaptak belőle két-kétszázezer koronát.

V. A Braun Vilmos igazgató úr egymilliós jutalmi 
összegéből most esedékes 500.000 koronát Paxián 
Péter nyerte el.

VI. Wózner Ignác igazgató úr 500.000 koronás 
jutalomdíja felerészben Lantos Andornak, felerész
ben pedig W eintraub Jenőnek jutott.

VII. A Havas Mór igazgató úr által fölajánlott 100.000 
koronás jutalmat Paxián Péter kapta.

VIII. Húsz Nándor iparművész 100.000 koronás dijat 
ajánlott föl a kiállítás gyönyörűségeinek hatása alatt. 
Ez összeg felében Dvorszky Károly nak, felében W ein
traub Jenőnek jutott.

IX. A y>Nova« irodalmi intézet igazgatója Benedek 
László úr szintén 100.000 koronás összeget és ezen
felül 4 könyvdíjat tűzött ki hallgatóink jutalmazására. 
A 100.000 koronát Kolozsvári Károly kapta, a könyv- 
jutalmak Kettinger Antal, Klein Dezső, Kubik István 
és Paxián Péter közt oszoltak meg.

X. Az Újságüzem r.-t. 150.000 koronás jutalomdíját 
Szabó Jenő kapta.

A Szakoktatási Tanács és a hallgatóság nevében 
meghatva köszönjük mindezeket a — részben a ki
állításon látottak fölötti spontán elragadtatás kapcsán 
megajánlott — ösztöndíjakat. Már maga a közel tíz
milliós összeg is jelentékeny, de százannyi az erkölcsi 
értéke.

♦

A gépmesteri kurzus november 12-én, tehát egy 
hónappal a szedői tanfolyamok kezdete után indult 
meg. Hosszas tárgyalások előzték meg a tető alá ho
zatalát, amely tárgyalásokban részt vett a Gépmes
terek Köre által kiküldött bizottságon kívül a Szak- 
oktatási Tanács elnöksége, majd pedig plénuma is. 
A gyakorlati oktatás kérdése körül folytatott tanács
kozások eredményeképpen a Szakoktatási Tanács 
október 5-iki ülésén Illyésy István programtervezetét 
fogadta el, amelyet aztán elejétől végéig, kevés vál
toztatással be is tartottak.

125



1— 4. TÁBLA K U N  M IH Á L Y  ÉS W A N K O  V IL M O S  TANFOLYAMAINAK ARÁNYOSÍTÁSI GYAKORLATAIBÓL

M ingyárt a kurzus m egindultakor nyilvánvaló lett, 
hogy a tanfolyamok vezetője a szedőtanfolyamokkal 
egyidőben folyó, de azoktól térbelileg erősen el
különített gépmesterkurzus adminisztrálását nem lát
hatja el, vagyis nem lehet egyszerre többfelé. Ezért 
a Szakoktatási Tanács hozzájárult a tanfolyam vezető 
ama javaslatához, hogy a gépmesteri kurzus admi
nisztratív munkáival, az előadók esetleges helyette
sítésével stb. Illyésy István bízassék meg, ki e biza
lomnak nagy odaadással felelt meg.

A gépm esterek oktatása Illyésy Istvánnak a nyom tató
gépeket általánosságban ösm ertető,svetített képekkel 
kísért előadásával kezdődött meg novem ber 12-ikén; 
a hallgatóság száma e napon 66 volt. — Nov. 19-én 
Lakenbach Artúr tarto tt ugyancsak vetítettképes elő
adást a L iberty- és Gally-típusú tégelyes sajtókról (55 
hallgató előtt), s az ilyen sajtókon való m unkálkodást 
a kisebb csoportokra osztott hallgatóság előtt gyakor
latilag is demonstrálta novem ber 21-ikén és 28-ikán 
a Rigler Rt. nyomdájában. — Közben november
26-ikán Illyésy István vetítettképes előadása volt a 
a lapos felületről hengerrel nyom tatógépek szerke
zetéről (36 hallgatóval). — D ecem ber 3-án Zombory 
Pál előadása következett a festékező szerkezetről, 
nyomó hengerről és kapcsolószerkezetről (35 hall
gató). — D ecem ber 10-én Berkó Antalé az ívfogókról, 
illesztékekről stb. (37 hallgató). — December 17-én 
Fröhlkh Samué a kilövés lehetőségeiről (27 hallgató).
— A karácsony és újév körüli munkatorlódással szá
molva, január 14-ig szüneteltettük a gépmesteri ok
tatást; e napon Illyésy István vette föl újra a fonalat az 
alakbeosztásról, zárókészülékekről stb. szóló előadá
sával (34 hallgató előtt). — Január 21-ikén Laken
bach Artúr tartott előadást a stereotíplemezekkel való

nyomtatásról, meg az egyengetésről (24 hallgató 
előtt); febr. 4-ikén Berkó Antal az illusztrációk egyen- 
getéséről és nyomtatásáról (26 hallgatóval); február
18-ikán Illyésy István a színes nyomtatásról (30 hall
gatóval); március 4-ikén Lakenbach Artúr a dom ború 
nyomtatásról, számozásról, dobozkészítésről stb, (26 
hallgatóval); március 11-ikén Illyésy István a nyom 
tatásbeli kellemetlenségekről: spíszről, gyűrődésről 
stb. (25 hallgatóval); március 18-ikán Bauer Henrik a 
a színharmóniáról és színkeverésről (45 hallgatóval).

E 13 elméleti előadáson és Lakenbach Artúr föntebb 
említett 2 gyakorlati demonstrációs oktatóestéjén 
kívül 8 estén — csoportokra osztott 18 hallgatóval — 
gyakorlati m unka folyt a Rigler Rt. nyomdájában, 
Lakenbach Artúr és Csuvara Ferenc szakoktatóink irá
nyítása és felügyelete mellett. S itt köszönetét kell 
m ondanunk a R igler-gyár vezérigazgatójának, Tran
ger József úrnak is, aki lekötelező szívességgel bocsá
totta e tíz estén rendelkezésünkre a gépeket, eszkö
zöket, s m inden a tanításhoz szükséges anyagot. Az 
ő érdem e elsősorban, hogy gépmesteri kurzusunk
ban oly jelentős kvótával szerepelhetett a gyakorlati 
m unka is.

¥

A budapesti öt szedőtanfolyamon és egy gépmes
terkurzuson kívül voltak a szélesebbkörű nyilvános
ságnak szánt előadásaink s előadássorozataink is. 
Egyik értékesebb a másiknál. Walter Ernő festékgyári 
igazgató a festékeket és színeket ösmertette nagyszerű 
előadási sorozatában, Goldzieher Géza papírgyári igaz
gató úr pedig a papírgyártásról, Kner Imre könyv
nyom tatóm ester a tipográfus célkitűzéséről tartottak 
érdekes és nagy gyakorlati értékű előadásokat.

A rokonszakmabeli üzemlátogatásokból kettő volt
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az id é n : április 5-én, am ikor hallgatóink egy része 
Gara Amold grafikusművész m űterm ében já r t s egye- 
bekközttanúja volt arézkarc elkészítésének; s áldozó
csütörtök napján, am ikor a teljes üzem ben levő Ber- 
ger & Wirtli féle nyom dafestékgyárat látogatta meg 
tanítványaink egy csoportja, nagy figyelemmel hall
gatva Walter Ernő gyárigazgató ú r érdekes m agyará
zatait.

♦

Kiterjesztettük szakkulturális m unkánkat a vidékre 
is. D ecem ber hó 7-ikétől m árcius 29-éig D ebrecen
ben volt jóeredm ényű szaktanfolyam. Ezt részben 
innen szerveztük meg, ellátva az ottani tanfolyam
vezetőséget m intákkal, tanácsokkal, útbaigazítások
kal, sőt még cicerós beosztású vázlatpapirossal is. 
Wanko Vilmos szakoktatónk kétszer is já r t D ebrecen
ben a tanítás irányítása és ellenőrzése okáért. Kívüle 
és Várakozó Gábor debreceni tanfolyamvezetőn kívül 
előadásokat tartottak: Gulyás István dr. ipariskolai igaz
gató, s Erdélyi Károly és Gyökeres Ferenc nyomdászok.

Résztvettünk ezenfelül a húsvéti ünnepekkor tar
tott miskolci grafikai kiállításon is. Őszire e város
ban is lesz szaktanfolyam.

*

A lelkesedésen, ügybuzgalmon és kötelességtelje
sítésen kívül m inden intézménynél életbevágóan fon
tos tényező a nervus rerum , az anyagi eszközök biz
tosítása is. Minden közhasznú, nemes törekvésnek 
is szárnyát szegheti az okvetlenül szükséges, vitális 
jelentőségű anyagi eszközöknek a hiánya.

A tanfolyam ok megindulta előtt részletes költség- 
vetést nem  csináltunk. Úgy gondoltuk, egyelőre csak 
néhány milliónyi készkiadásról lesz szó, amit födöz- 
het a Könyvnyomdászok Segélyző Egyesülete.

Kezdetben így is volt. Tranger József vezérigazgató 
szép adománya mellett elköltöttünk néhány milliót 
tusra, tolira, ecsetre, papirosra meg egyéb aprólékos 
dolgokra, valamint vidéki kiküldetésre. Mindez azon
ban nem okozott bajt.

A baj másfelől köszöntött be.
A szedőtanfolyamokon m űködő szakoktatóink java 

része olyan em ber, akinél az idő pénz. Ezt az értékes 
szabad időt jelentékenyen m egkurtítja azonban a 
tanfolyami munka, ami csak látszólag három  óra 
hetenkint; az előkészítésre, m inták rajzolására, a hall
gatók m unkájának korrek túrájára legalább m ég egy
szer annyi megy rá. Sőt van olyan szakoktatónk, aki 
tíz-tizenöt órát is eldolgozik egy-egy előadási nap 
anyagának előkészítésén. Hozzájárul még egy csomó 
villamosköltség, ozsonnakiadás és egyéb aprólékos 
költekezés, ami családos em bernél mégis csak számos.

Az első ciklus lebonyolítása és a szépsikerű novem 
b er 23-iki kiállítás elmúlta után két szakoktatónk 
sürgősen kielégítendő honorárium igényekkel lépett 
föl, 250.000 korona összeget kérve egy-egy három 
órás előadásáért, s az ezekkel kapcsolatos előkészítő 
m unkáért, vagyis átlag tíz-tizenöt órai elfoglaltságáért. 
A dolognak híre ment, s az összes szakoktatók te r
mészetszerűen szolidaritást vállaltak társaikkal. A 
kalkulációra fölszólított tanfolyamvezető ilyen alapon 
113 milliós összeget kalkulált össze a költségvetésben, 
amit bizonyos megrökönyödéssel vett tudomásul mind 
a szakbizottság, m ind pedig a teljes Szakoktatási 
Tanács. Némi tárgyalás és alkudozás után leszögez- 
tetett az az elv, hogy a szakoktatókat egyform án és 
okvetlenül díjazni kell, de az előadásonkint való
250.000 korona helyett havi 500.000 korona állapítta
tott meg a szedőtanfolyamok m inden egyes oktatója
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és a tanfolyamvezető számára. A gépm esteri tan
folyam előadóit illetőleg pedig óradíjazás állapíttatott 
meg.

Ezen a bázison készítette el aztán a tanfolyamvezető 
a következő újabb költségvetését:

A N Y O M D A IP A R I T O V Á B B K É PZ Ő  SZ A K T A N FO L Y A M O K  
K Ö L T S É G E L Ő IR Á N Y Z A T A  1 9 2 4 /2 5 - R E  

Általános kiadások:
Nyomtatványokra . . . .
Portóköltségekre . . . .
Állvány berendezés kiállításokhoz 
Fűtés az előadói termekben .
Világítás ugyanott . . . .
Termek takarításáért . .

4.000.000 
800.000

2.500.000
2.800.000 
2,500.000
2.000.000

A SZEDŐK TANFOLYAMAINÁL
Dologi kiadások:

Tus, festék és tollak beszerzésére . 2,500.000
Ecsetek beszerzésére........................4,000.000
Vázlatkészítéshez papír . . . .  1,000.000
Egyéb kellékek .............................  5,000.000
Karton, előadók tábláihoz . 500.000
Kartonok megváltására . . . .  5,000.000
Előre nem látható kiadásokra . . . 4,000.000

Személyi kiadások:
Szakoktatói stb. tiszteletdíjak .

A GÉPMESTERI TANFOLYAMNÁL
Dologi kiadások:

Előre nem látható kiadások . . . 2,000.000
Személyi kiadások:

Előadói tiszteletdijak.......................  5,900.000

11,600.000 K

13,000.000 K

20,500.000 20,300.000 K

2,000.000 K

4,900.000 K

AZ Ú. N. HÉTFŐI ELŐADÁSOKNÁL 

Tiszteletdíjakra ........................................................ 4,000.000 4,000.000 K

VIDÉKI TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN

Kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások 3,000.000 
Természetbeni hozzájárulás értéke . 1,000.000 6,000.000 K

Összesen: . . . .  62,000.000 K

A Szakoktatási Tanács további tárgyalások bázisául 
alkalmasnak jelentette ki ezt a költségvetést— hason

lóan nyilatkozott egy, a szakszervezet vezetőem berei
ből ad hoc összehívott értekezlet is —, s így a költ
ségvetés decem ber 28-ikán a Könyvnyomdászok 
Segélyző Egyesületének választmánya elé volt te r
jeszthető. A választmány hosszabb és beható vita 
után úgy határozott, hogy hajlandó az összes szak
kulturális intézmények részére helyet adni, s azon
felül a készkiadások egyharm ad részét m agára vál
lalni, föltéve, hogy a további kétharm ad résszel a 
főnöki testületek járulnak hozzá a készkiadások födö- 
zéséhez.

A Segélyző Egyesület elnöksége és a Szakoktatási 
Tanács titkára még jóval a választmány e határozata 
előtt, decem ber 9-ikén átírt a Grafikai és Rokonipa
rosok Főnökegyesületének, valamint a Budapesti Sok
szorosító Ipartestületnek elnökségéhez, közölve vélük 
az eddig elért oktatásügyi eredm ényeket és egyszer
smind közös m unkára szólítva fel őket. Mert — úgy
m ond — »am ikor ez eredm ényeket tiszteletteljesen 
regisztráljuk, nem  fojthatjuk vissza am a beism eré
sünket, hogy a továbbképzés és a szakfejlesztés m un
káját nem  vindikálhatjuk kizárólagosan m agunknak. 
A szakma színvonalát emelő ilyes m unkálkodásban 
joga van részt venni a nyomdászcsalád egész egye
tem ének, m inden szakmabeli fórum nak«.

A Budapesti Sokszorosító Ipartestület decem ber
22-én tarto tt elöljárósági ülésén tárgyalta ezt az át
iratot s elhatározta, hogy »a szakoktatás fontos kér
dését állandóan napirenden kívánja tartani és e vég
ből egy állandó szakoktatási bizottságot küld  ki az 
elöljáróság kebeléből, mely bizottságnak föladata 
leend a szakoktatás ügyét állandóan figyelemmel 
kísérni és a szükségessé váló intézkedésekről az elöl
járóságnak javaslatot tenni. Ugyancsak e bizottság
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nak képezi föladatát, hogy a m ár m űködő Szakokta
tási Tanáccsal az érintkezést fölvegye®.

A Főnökegyesület január 19-én tarto tt választmányi 
ülésén elhatározta, hogy 25 millióval járul hozzá a 
szaktanfolyamok föntartási költségeihez. Egyszer
smind az Ipartestületével azonos összetételű Állandó 
Szakoktatásügyi Bizottságot küldött ki, am elynek 
tagjai egyszersmind delegálva vannak a Szakoktatási 
Tanácsba is.

A január 23-iki ülésén pedig kim ondta az Ip a r
testület, hogy a szaktanfolyamainkat m inden tekin
tetben tám ogatásra érdem esnek tartja, s e tám oga
tásból — m ihelyt a szükséges anyagi eszközök ren
delkezésére állanak — ki is fogja venni a maga részét. 
Az Állandó Szakoktatási Bizottság tagjaiul a Főnök
egyesülettel egyetértésben Löwy Salamon, Heimler Kál
mán, Kohl Ferenc, Karczag Jenő és Bakács Albert elöljáró
kat küldte ki.

Amint látható, a Főnökegyesület nem kötötte le 
magát a Segélyző Egyesület óhajtotta 1 :2  költség
viselési arányhoz, s e helyett egy m indenesetre tekin
télyes fix összeget: 25 milliót ajánlott meg. Ez a körü l
m ény a kiadások tekintetében bizonyos óvatosságra 
késztette a tanfolyamvezetőséget, ami azonban a szak
kulturális intézményeink gerincét képező szedőtan
folyamok m unkásságát m ár nem befolyásolhatta.

A Segélyző Egyesület 1925 május hó 28-ikán tar
tott választmányi ülése jelentést kért a szakkulturális 
m unka pénzügyi részéről is, m ire a tanfolyam veze
tőség az alantabb olvasható zárószámadást terjesz
tette elő. A választmány ezt tudomásul vette, köszö
netét m ondott az adom ányokért, s egyszersmind uta
sításokat adott a jövő tanesztendei m unkálkodás elő
készítésére vonatkozólag.

Az említett zárószámadást a következőkben kö
zöljük: -
A N Y O M D A IPA R I T O V Á B B K É PZ Ő  SZ A K TA N FO LY A M O K  
K IA D Á S A I AZ 1924/23- I K I  T A N ÍT Á S I E S Z T E N D Ő B E N

Általános kiadások:
Nyomtatványokra (levelezőlapok) . \  03.000
Portóköltségekre....................... 142.4 00
Állványberendezés a kiállításokra . —
Fűtés az előadói termekben . 2,800,000
Világítás ugyanott....................... 2,500.000
Termek takarításáért . . . . 2,000.000

\  ,556.530 
\  80.000

239.580 
279. G50 
688.200 

4,000.000 
978.500

7,545.100 K 

A SZEDŐK TANFOLYAMAINÁL
Dologi kiadások:

Tus, festék és tollak beszerzésére
Ecsetek beszerzésére.......................
Vázlatpapír (cicerós kockázatú ; az e 

címen való bevétel levonása után)
Egyebek (kréta, rajzszög, ragasztó stb.)
Karton, előadók tábláihoz 
Rajzminták megváltására . . . .
Előre nem látható kiadásokra (falitábla)

Személyi kiadások:
Szakoktatói stb. tiszteletdíjak

(3 ,5 0 0 .0 0 0 X 6 ).......................  21,000.000
Kiváló hallgatók jutalmazására . 9,650.000

A GÉPMESTERI TANFOLYAMNÁL
Dologi k ia d á so k ..............................................  —
Személyi kiadások (szakoktatói stb. tiszteletdíjak) 4,4 00.000

AZ Ű. N. HÉTFŐI SZAKELŐADÁSOKNÁL
T iszte le td íjak ...................................

VIDÉKI TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATBAN 
Kiküldetések

(Debrecen 2-szer, Miskolc \ -szer) \ ,896.000 
Természetbeni hozzájárulás értéke

(cicerós p a p iro s ) .......................  80.000 1,976.000 K
ö s s z e s e n : .......................  52,475.560 K

Tanfolyamaink zárószámadása jóval kisebb össze
get tüntet föl a költségvetésben foglalt előirányzat
nál, ami annak tulajdonítható, hogy a külső támogatás 
kisebb m értékű lévén a reméltnél — annál tudni-

7,902.460 K

30,650.000 K

,100.000 K
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illik,am ely a decem beri költségvetésben is kifejezésre 
jutott—,a tanfolyam vezetőség akiadásokat alegszük- 
ségesebbekre korlátozta. Elhalasztotta például az esz
tétikával kapcsolatos vetítettképes hétfői előadások  
sorozatát a jövő esztendőre, szökebbre vonta a vidéki 
szakkulturális propaganda-tervezetét, s jelentős m eg
takarításokat eszközölt a dologi kiadások legtöbb  
tételénél. A szem élyi kiadások redukciója csak rész
ben sikerült, sőt célszerűségi és erkölcsi okokból 
szükségesnek mutatkozott egy új tétel beállítása a 
legszorgalmasabb hallgatók jutalmazását illetően. E 
tétel összege a szedőtanfolyam ok nagysikerű évzáró 
kiállítása alkalmával hatalmasan m egbővült a tipo
gráfiai m űvészet barátai által megajánlott jutalom
díjakkal.

Az 52,173.560 koronányi összes kiadásból 25 m il
liót födözött a Magyarországi N yom da- és Rokon
ipari Főnökök Egyesülete, 1 milliós készpénzado
mánnyal járult hozzá a Berger & W irth  budapesti 
festékgyáros cég igazgatója W a lter  Ernő úr, kizá
róan a hallgatók jutalmazásának céljára készpénzben  
befolyt kívülről 5,150.000 korona, s 21,023.560 korona 
készkiadása volt a tanfolyamok körül a Magyarországi 
Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyző Egyesüle
tének, am ely ezenfelül az összes oktatási és kiállítási 
helyiségeket is rendelkezésünkre bocsátotta. Ezek 
bérértékét is számításba véve, megállapíthatjuk, hogy  
tanfolya maink föntartása körül a két elsősorban érde
kelt testület: a Főnökegyeeület m eg a Segélyző Egye
sület körülbelül egyforma arányban vette ki a részét.

A kiválóbb hallgatók jutalmazására az évzáró kiál
lításon fölajánlott —  a fönti számadásunkban bele
foglalt —  5,150.000 koronányi jutalmi összeg a követ
kezőképpen oszlik m e g :

a) a Grafikus M űvezetők Egyesülete adott 1,500.000 
koronát;

b) W alter  Ernő úr, a Berger & W irth  festékgyár 
igazgatója 1,200.000 koronát;

c) Biró Miklós úr, a Magyar Grafika szerkesztő
kiadója 1,000.000 koronát;

e) Braun Vilmos úr, a Grafikai Intézet igazgatója 
egym illiós alapítványt tett, am elyből a kiállítás alkal
mával lett esedékes 500.000 k orona;

f) W ózn er Ignác úr, az Athenaeum nyom daigazga
tója adott 500.000 koronát;

g) Havas Mór úr, a Glóbus Rt. műszaki igazgatója
100.000 koronát;

h) Húsz Nándor iparművész 100.000 koronát;
i) Benedek László úr, a »Nova« irodalmi intézet 

igazgatója 100.000 koronát; s végül
k) az Üjságüzem Rt. igazgatósága 150.000 koronát.
A föntebbi számadásunkban nem szerepelhetnek  

azok a term észetben való adományok, am elyek szin
tén jelentősen m egkönnyebbítették szaktanfolya
maink munkálkodását. Tekintélyes összeget képviselő  
adomány volt mingyárt a tanítási esztendő elején a 
Tranger József vezérigazgató úré, ki ellátta szedőtan
folyamainkat a kezdéshez szükséges összes rajz- m eg  
írószerszámokkal. A gépm esterek tanfolyamánál szük
séges gépábrázolatos diapozitívek közül vagy 60-at 
Tausz Sándor úrnak, a Sokszorosító Ipar Rt. igaz
gatójának, 14-et az Athenaeum Rt.-nak, illetőleg  
Divald Alfréd osztályvezető úrnak, 6 -o t Zom bory  
Pál úrnak, a Székesfővárosi Házi Nyomda nyom tató- 
osztályi m űvezetőjének köszönhetünk. G oldzieher 
Géza papírgyári igazgató úr alátétpapirost bocsájtott 
rendelkezésünkre, Braun Vilmos és W ó zn er  Ignác 
nyomdaigazgató urak pedig nyom tatványszükség-
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létünk nagy részének födözésével köteleztek bennün
ket m ély hálára. Fogadják köszönetünket.

¥•

Végére értünk jelentésünknek. Szűkre fogottan, 
szárazon ismertettük a nyomdászcsalád legújabb kul
túrtelj esi tm ény ét, hiszen pozíciónk hűvösségre és 
tárgyilagosságra kötelez. Egy végső megállapítást

azonban nem  fojthatunk magunkba: ha szakokta
tóink nemes ügyszeretete és tanítványaink buzgósága 
nem  lankad, néhány év múltán élén járhatunk majd 
minden nemzetek nyomdászatának, s akkor nem  
csupán Lipcse lesz a tipográfustudomány és tipo
gráfusművészet Mekkája, hanem talán — a mi sze
retett, Szép Budapestünk is. Savai László, lanfotyamvezetö

|U N  MIHÁLY 
SZAKELŐADÓI 
JELENTÉSE
Engedtessék meg nékem 
az,hogy mielőtt az á Italain 
vezetett csoport munka

menetéről és teljesítményéről beszámol
nék, az elmúlt tanév folyamán itt-ott el
hangzott — jóhiszemű, de nem átgon
dolt — megjegyzésekre nagy vonások
ban és általánosságban válaszoljak. Szük
séges ez azért, mert e kiszólásokat meg 
nem érdemelt honoráriumként könyvel
hetik el hallgatagon a szakelőadók fára
dozásukért, de szükséges azért is, mert 
a hallgatók bizalmatlanságát is táplálhat
ják az előadóval szemben.

*
Múlt év őszén, amikor megbíztak a 

továbbképző tanfolyam egyik csoport
jának vezetésével — most már bevallha
tom — nem nagy lelkesedéssel vállaltam 
a rámbízott feladat teljesítését. Ez ért
hető is azok előtt, akik tisztában vannak 
azzal az óriási munkával és időveszteség
gel, amit egy szaktanfolyam vezetése az 
előadótól megkövetel, különösen akkor, 
ha az a feladata magaslatán állva teljes 
tudatában van a vállalt nehézségeknek. 
Mert az a megtiszteltetés, hogy valakit

előadóvá választanak, nem nagy kitün
tetés. Nem azt jelenti, hogy a heti három 
óráját a katedrán üres, tartalmatlan fe
csegéssel töltse ki, hanem azt, hogy 
önmagának és csoportjának programot 
adva, még külön heti tíz-tizenkét órát 
szakítson drága idejéből az előkészületre.

Tudva a fent elmondottakat és — mint 
a berkekben jártas — hozzászámítva a 
fogadatlan szakpedagógusok elképesztő 
tájékozottságát, amit a ciklusvégi kiállí- 
tások részleges eredményeiből leszűrnek, 
továbbá figyelembevéve a hallgatók fel
fokozott ambícióját, mely minden szak
kurzus kezdetén megnyilvánul különö
sen a gyengébbeknél, akik már néhány 
hét után mesterek akarnak lenni, egy 
cseppet sem lelkesítő a szakelőadói meg
bízatás.

Ez a harc kezdetét jelenti azokkal 
szemben, akik mindent jobban csinálná
nak. Természetesen csak szóval. Ezek az 
álszaktudósok és a hasonló szőrűek ki
csiny, de hangos csoportja. De a hallgatók 
türelmetlensége leküzdésének harcát is 
jelenti, ami már az első órák után jelent
kezik, különösen akkor, ha az illetők 
egy másik, de szakpedagógiai szemszög
ből nézve helytelen módszer munkame
netébe betekintést nyertek.

Mert a szemfényvesztő metódus, il

letve az a módszer, mely úgy épít, hogy 
a csillogó bádogtetőt készíti el legelőbb 
anélkül, hogy az alap és az oldalfalak 
állnának, nemcsak a munkában résztve
vőkre hat következetlenségével hátrá
nyosan, hanem károsan befolyásolja a 
szomszéd gyengébb ítélőképességű mun
kásait és nagy feladatot ró ezek munka
vezetőjére, hogy az ily módon doppingolt 
embereit a rendes munkamenet betar
tására szorítsa.

Az ilyen szemfényvesztő módszerben 
látják — hogy egy új meghatározással 
éljek — a »laikus szakemberek": a jövő 
generáció továbbképzését.

Természetesen ez ellen is fel kell ven
ni a harcot azoknak a szakembereknek, 
akik a folytatólagos haladás hívei és 
azoknak, akik belátják, hogy az előadók 
által 20—25 éves prakszis alatt és az 
iskolákban összegyűjtött kincseket nem 
lehet egy ciklus, illetve egy év alatt a 
hallgatók fejébe tölcsérrel átönteni.

Az ilyen programszerűtlenség volt a 
régi "Szakköri tanfolyamok" eredmény
telenségének az oka. Egyébként minden 
elismerést megérdemelnek a volt szak
körielőadók évtizedes, fáradságot nem 
ismerő munkásságukért, de csakis ezért. 
Mert eredményeket felmutatni nem tud
tak, nincs egyetlen kolléga, akire hivat
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kozni lehetne, hogy azokon a tanfolya
m okon végzett és ma kiválik a többi 
közül. O tt a valahogyan megszerzett név 
súlya elegendő volt, hogy döntően be
folyásolja a tanm enetet. Azt m ár nem  
vizsgálták, hogy helyes-e az? Elegendő 
volt, ha X. Y. úgy akarja. És az úgy is 
tö rtén t, m ert X. Y. neve leszorított m in
den ellenvéleményt, nagyban gyártották 
»az alapnélküli tetőt®,melynek eredm é
nyét m ár fentebb vázoltam.

Ennek ma, a továbbképző tanfolya
mon, nem  szabad m egtörténnie. A régi 
m ódi tipográfiai vázlatkészítési tanfolya
m ot a háború megölte. Hagyjuk pihenni 
a holtakat és különösen azoknak ne p ró
báljuk még a szellemét sem idézni, 
amelyek még virágzásukban is m eddők
nek bizonyultak.

A szellemidézők vagy megértik a ma 
szavát és átformálódnak, illetve elejtik a 
régi varázsigét, hogy »a szedő szedjen 
és ne rajzoljon®, vagy véle buknak és 
átadják helyüket azoknak, akik azt m ond
ják: »a szedő tanuljon meg rajzolni, hogy 
így ízlését fejlesztve,minden alkalommal 
megállja a helyét, m int szedő«.

Az a jelszó, hogy a szedő szedjen és 
ne rajzoljon, tarhatatlan, m ert logikátlan, 
csakis azok találhatták ki, akiknek szük
ségük volt védőpajzsra tudatlanságuk 
leplezésére. Azoktól pedig átvették a szaj
kók, hogy csak az eddig terjedő tudo
mányukat fitogtassák. Tarthatatlan az a 
jelszó azért, m ert m inden nyomdász tudja, 
hogy azok a szedők, akiket m int elsőrendű 
szakem bereket em legettek és em leget
nek, m ind tudtak, illetve tudnak rajzolni 
és rajzbeli készségük arányában klasszi- 
fikálhatók m int szedők. Logikátlan az a 
jelszó azért, m ert annál a szedőnél, akit

veleszületett hajlama és technikai kész
sége, no meg a principálisának helyes 
érzéke a magasabb szedésbeli feladatok 
megoldására jelöli ki, előbb-utóbb be
következik az az idő, am ikor oly feladat 
elé állítja munkaadója, ami bizonyos rajz
készséget igényel. Például egy szedett 
m unka linókombinációval. Vagy tisztán 
linó-, illetve ólommetszettel előállított 
nyomtatványt kívánhat-e a principális 
szedőjétől, ha csak szedni, de rajzolni 
nem  tud?

Tehát a továbbképző tanfolyam elő
adóinak kötelessége az, hogy fokról-fok- 
ra  haladva helyesen szedni és ezzel egy
idejűleg rajzolni is megtanítsa hallgatóit. 
Term észetesen mindig szemelőtt tartva 
azt, hogy szedőket tanít és az általános 
szakismeretek átplántására, a rajzolt fel
adatok kapcsán, ismét és ism ét alkalmat 
keressen.

*

M egbízatásom átvétele után legelső 
feladatom  volt a továbbképző tanfolya
m on hozzám beiratkozott hallgatók p ro
gramjának összeállítása, m ert a tapasz
talat bizonyítja, hogy a tanterv nél
küli munka ideges ide-odakapkodást 
eredményez. Régebbi tanulmányaim 
és azok a háború előtti évek, melyeket 
a fővárosi nyomdásztanonciskolában töl
töttem  m int szakrajztanító, könnyűvé 
tették  e feladatom  megoldását. A nehe
zebb része a dolognak ott kezdődött, 
hogy a m unkam enetet oly m ódón ad
jam  le, mely m indenkit kielégít, a hallga
tót, a kívülálló szakembereket és azokat, 
akiket a szakoktatás érdekel, no meg ön
magamat. A szakmában előforduló tud
nivalók bősége és az a tudat, hogy a tan
folyam hallgatóit a rajzra is m egkell taní

tani, m ár eleve kizárja azt a gondolatot, 
hogy egy ilyen kurzust egy év vagy mint 
egyesek gondolták —  a régi szakköri 
módszer szerint —  rövidebb idő alatt 
sikeresen befejezhető lesz.

A program ban hároméves kurzust 
vettem alapul, amelyet a következőkép
pen osztottam be.:

I. tanév. Általános ismeretek. (író- 
és rajzolószerszámok. — A betűvetés. —  
Arányosítási gyakorlatok. —  A papír és 
nagyságai. —  A papír és szövegfolt vi
szonya. —  A margó. —  A könyv, a 
könyvoldal, a dúcok, az iniciálé, a cím, 
a címlap és ezek helyes beosztása. —  
A betűfokok egymáshoz való viszonya. 
— Aszedés konstrukciója.—  A szimmet
ria. —  A szedéstengely. — Az egyen
súly. —  A ritmus, az írásfajok, az egyes 
sorok, a sorcsoportok ritmikája. —  A 
hajlított sorokról. —  Klasszikus példák 
sematikus szerkesztése).

II. tanév. ÁLTALÁNOS ISMERETEK ÉS 
KÜLÖNFÉLE NYOMTATVÁNYOK MEGÖL 
DÁSA. (A monogram . —  A szignett. —  
A névjegy. —  Á cégkártya. —  A levél
fej. —  A reklámnyomtatványok. —  A 
hirdetés. —  Kis falragaszok. —  Árjegy
zék, prospektus és könyvborítékok, stb.) 
Bővebben 1. a jövő évi program  alatt.

III. tanév. SZEDÉSTECIINIKAl FOGÁ
SOK. Al a p l e m e z e k  v é s é s e . (Gyakorlati 
munkák linóleum- és ólomlemezekben.) 
SZÍNELMÉLET. (Színharmónia. — A helyes 
színezés stb.) És ha még futja az időből, 
A  TÖRTÉNELMI STÍLUSOK ISMERTETÉSE. 
(Rajzolt m intalapok után.)

Term észetesen most csak az első év
folyam m unkam enetét ism ertetem  bő
vebben, m ert ez már befejeződött és a 
fenti címszavak csak halvány sziluettjei
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Tervezte Lantos Andor (Mutter Sándor tanfolyama)

A budapesti nyomdaipari továbbképző szaktanfolyamok tanulóinak munkáiból — Arbeiten dér Schüler des Budapestet' buchgewerblichen Forlbildungskurses
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»AETNA«
Műszaki és Gépkereskedelmi RT. 
Budapest V, Pozsonyi út 2. szám

H e n g e ro la jo k , g é p s z íja k , g é p o la jo k  b á rm ily  
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CSISZOLÁSA A LEGPONTOSABB KIVI
TELEKBEN JU TÁ N  YOS ÁRON KÉSZÜL

B U D A P E S T , V. K E R Ü L E T , P O Z S O N Y I  ÚT 2 C S Z Á M
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Budapest, 192
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Tervezte Czinolter Károly (Spitz A d o lf tanfolyama)
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Arbeiten dér Schiller des Budapester buchgewerblichen Fortbildungskurses
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Mindkét példa a z eredeti nayysdg négyötödére kicsinyítve Tervezte  Kovács László  (S p itz  A d o lf tanfolyam a)
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27— 30. TÁBLA KUN MIHÁLY ÉS W ANKO VILMOS TANFOLYAMAINAK OLDALANALÍZIS-GYAKORLATAIBÓL

annak, am it hallgatóim példátlan szor
galma következtében végezhettünk.

Az alábbi bő program  végleges ösz- 
szeállítása után valami m ódot kellett ke
resnem, hogy azt a kitűzött idő alatt (30 
előadási óra) elvégezhessük olyképpen, 
hogy a tanultak m egmaradjanak hallga
tóim em lékezetében, de lefektetve is b ir
tokukban legyenek, hogy szükség esetén 
bármikor rendelkezésükre álljanak. Ezt 
úgy értem  el, hogy vissza nem  riadva a 
nagy munkától, elhatároztam falitábláim 
megrajzolását 70X100-as kartonlapokon, 
minden táblán több mintával. Az arány
gyakorlatoknál m ég külön magyarázó 
szöveggel. Ezzel a munka gyors m ene
té t biztosítottam, m ert nem  kellett óra 
alatt a táblán előrajzolnom és úgy a 
magam, valamint hallgatóim idejét el
rabolnom. Az ily m etódus lehetővé teszi 
azt is, hogy egy előadó nem  10— 15, 
hanem sokkal tö b b : 30—50 hallgatóval 
könnyedén végezheti a tanítást.

A betűvetésnek és az aránygyakorla
toknak —  m int alapism ereteknek —  
mintáról való lerajzolása kötelező volt, 
de ez nem  zárta ki azt, hogy hallgatóim 
szigorúan a tanultak alapján, de saját el
gondolásuk szerint ne készíthessenek 
szorgalmi rajzokat.

Ezek az előtanulmányok azt a célt szol
gálták, hogy hallgatóim megbarátkozza
nak a szerszámokkal, melyekkel majd a 
jövőben —  prakszisban is —  dolgozniok 
kell, tehát kézügyesítő gyakorlatok vol
tak, de azt a célt is szolgálták, hogy bár 
tipográfiát tanultak (III. ciklustól kezdve) 
lassan, fokozatosan a rajztudásuk is bő
vült. Azaz más cél felé törekedve észre
vétlenül tanultak rajzolni. Éppen ezért, 
hogy tanítványaim rajztudásának fejlesz

tését is célul tűztem ki, nem engedhet
tem  meg a díszeknek, soroknak, illetve 
a nyomtatványmintáknak, nagyon régi 
módszer szerint, a beragasztás ú tján való 
elkészítését, m ert ez hátráltatja, de nem 
fejleszti a tanítványok rajzkészségét.

A negyedik és ötödik ciklusban külső 
behatásokra kénytelen voltam progra
m om on változtatni és hogy a könyvmű
vészetnél maradjak, a II. évfolyam végé
nek anyagát vettem  át.

Falitábláim on bem utattam  az egy
szerű léniákkal és többféle régi, majd az 
újabb díszekkel való kombinációkat, a 
léniák, a díszek kifejező erejének felis
m erését és így a rendelkezésünkre álló 
anyag végtelen kihasználhatóságát, oly 
lehetőségeket, amelyek a megszokott 
kombinációkon túl is rejlenek díszítő 
anyagainkban. Az eldobott anyag (Zeug) 
újjászületését, m int nyomtatványaink ha
tásos díszítőeszközét. A klammerek, csil
lagok és egyéb alig használt, szekrényben 
heverő anyagra, m int értékes és hasz
nálható díszítésre hívtam fel tanítványaim 
figyelmét.

Term észetesen azokat a falitáblákat, 
melyeket a két utolsó ciklusra készítet
tem, m ár nem  volt szabad másolni. Ezek 
a táblák azért készültek, hogy a kezdés 
nehézségein átsegítsem hallgatóimat.

Nem volt szabad másolni a táblákat 
m ár azért sem, m ert a két utolsó ciklus
ban a tanítványaimnak önálló terveket 
kellett készíteni azzal a szigorú kötött
séggel, hogy adott papíralakra, adott 
dísszel és betűvel—  m intha csak a nyom
dában kapta volna a m unkát —  kellett 
feladatunkat megoldani.

Majd egyszerű linóalappal kombinált 
könyvborítékokat készítettek, míg rajz

beli készségük megállapítása céljából 
tisztán linómetszet útján előállítható és 
végül csak rajzolt feladattal birkóztak 
meg tanítványaim, hogy milyen sikerrel, 
arról a kiállítás látogatói meggyőződ
hettek.

*

Az alábbiakban pontosan ism ertetem  
azt a m unkam enetet, amelyet felállítot
tam a továbbképző tanfolyam első év
folyama részére és amelyet sikerült is 
keresztülvinnem.

A sorszámok a falitábláim számaival 
egyezők, míg a zárjel között levő szá
mok az egyes táblán levő m inta meny- 
nyiségét mutatják.

I. CIKLUS.
Kézügyesítő és szerszámismertető gya

korlatok kockás papiroson:
a) REDIS-TOLL

1. (4 7 minta) Pont, vízszintes és függő
leges vonalak. Egyszerű kombinációk.

%  0 -0  Ferde vonalak. Soros díszek és 
ezek, valamint az első táblán tanultak 
eredm ényei: ornamensek.

3. 06) Negyed, fél és háromnegyed 
körök. Különböző futódísz-minták az ed
dig tanultak alapján.

4. (13) ívelt csúcsok. Körök, csigavo
nalak. Vegyes, ritm ikus soros díszek.

Ezeket nyom on követte a ritmusérzék 
fejlesztő gyakorlatul szánt előzékpapiros- 
tervek, melyeket adott esetekben úgy 
lehet, sőt kell tervezni, hogy betűöntö
dei anyagból kiszedhetők legyenek.

5. 0 )  Előzék vízszintes és függőleges 
vonalakból.

6. 0 )  Előzék ferde vonalakból.
7. 0 )  Előzék ferde és függőleges 

kombinációja.
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8. 0) Körívekből tervezettfolthatásos 
előzék.

9. (0 Előzék csigavonalakból, folt
hatásos.

A fenti 9 tábla 65 mintájának elkészí
tése, valamint a hallgatóim által — a ta
nultak alapján — tervezett szorgalmi 
rajzok után megpróbálkoztunk a betű
vetéssel. Természetesen a fenti előtanul
mányok lényegesen megkönnyítették a 
még egyetlen szerszámunk, a Redis-toll 
kezelését betűírás közben.

10. (-1) Egyszerű groteszk verzálisok.
11. (2) Bravour-féle verzális és kurrens.
12. (2) Ugyanez, lendületes verzál és 

kurrens betűk.
13. (2) Bravour-féle kurzív, verzál és 

kurrens.
14. (2) Sraffirozott díszbetűk, verzál 

és kurrens.
15. (2) Gótikus betűvázak.
Így ismerkedtek meg hallgatóim egy

néhány fajta betűnek a gyors és könnyű 
írásával, amiután áttértünk a már meg
szokott szerszámunkkal a folytatólagos 
szöveg írására. Itt már a fősúlvt nem 
egyes betűk szépségére, hanem a ritmi
kus szövedékű sorokra, illetve a betűk 
közötti terület egyenlőségére helyeztük.

16. (0 Szövegírás a 11. lap verzál be
tűivel.

17. 0) Ugyanaz kurrens betűkkel.
18. (0 Kurzív szövegírás.
19. (0 Artisztikus betűminták.

II. CIKLUS 
Kézügyesitő és szerszámismertető gya

korlatok kockás papiroson:
b) LY-TOLI.

20.0 o) A helyes tolltartás (45°) a pont, 
a vastagvonal, a vékony vonal, soros dí

szek tervezése vékony ferde és vastag 
vízszintes vonalból.

21. (9 )  Különböző hullámos vonallal 
kombinált sordíszek.

22. (8) Függőleges és ferde vonalak, 
félkörök gyakorlása egyenes tolllartással. 
(Ornamensek, amelyek egyszersmind elő
tanulmányok az antikva betűírásához.)

23. (2) Verzál és kurrens betűk. Régi 
minták alapján.

24.(2) De litzsch-antikva verzál,kurrens.
25. (2) Biedermeier-betűk, verzál és 

kurrens.
26. (2) Feder-groteszk.
27. 0 6) Az antikva betűk írása. A he

lyes tolltartás. A toll forgatása.
28. (2) Verzál és kurrens gót-betűk.
29. (2) Kétféle szövegírás minta.
30. (2) Artisztikus szövegírás.
31. (2) Egyéni betűk, díszes iniciálék.

c) ECSET
32. (^) Az ecset lehelyezése a papírra, 

függőlegesen, vízszintesen, ferdén. Az 
ecset foltja,mint díszítőelem. Ahangsúly.

33. (9) Keretminták, záródíszek.
34. 0 0  Különböző virágkombinációk 

az ecset egyszerű papírra helyezése nyo
mán kapott foltokból.

Ezek kellő begyakorlása után követ
kezett az előrajzolás nélküli előzékpapi
ros tervezése, melyek adott esetekben 
könyvfedeleknek is felhasználhatók.

35. 0) Egyszerű előzék.
36. 0) Biedermayer-előzék.
37. 0) Margarétás-előzék.
38 — 39. Egyéb kombinációk.

III. CIKLUS 
A helyes arányok ismertetése. —  A pa
píralak. a szövegfolt és a betűfokok egy
máshoz való viszonya. — Oldalanalízis-

tanulmányok a könyvekhez: a könyvol
dal a pagina, leütés a kezdőoldalon, az 
iniciálé nagysága a szöveg folthoz, a kez
dőbetű és a dúcok helye, a marginális, 
a keret nagyságai stb. —  A címlap, a 
címsorok és ezek közti beosztás. A dedi- 
káció, a kolofon, a kiadói szignctt helye.

40. (3) A) Az aranymetszet formulája. 
A metszetpont. Az eredmény 3:5:8.
B) Helyes arányú papíralak szerkesztése 
az aranymetszet formulája szerint. A 
szélesség viszonya a magassághoz 4‘9:8.
C) Helyes arányú papíralak kikeresése 
hajtogatás útján. Ez utóbbinak az isme
rete azért szükséges, mert nem minden 
nyomdában áll a kollégáink rendelkezé
sére körző a szerkesztéshez, ha vala
melyik munkájához arányaiban helyes 
nagyságot kell kikeresnie.

41. (5) A) A ma használatos papiros
alakok arányai. A szélesség és magasság 
viszonya. B) A »DIN« papíralak formu
lája. Á folytonos felezés által kapott ki
sebb formátumok egyenlő aránya. C) Az 
»A« fősorozattizenhárom alakja. „B-C-D” 
kisegítő sorozatok.

Külön segédtábla az arányoknak az 
aranymetszés szerint való meghatározá
sához. —Az arányszámok a gyakorlatban.

42. (3) A helyes nagyságú szedésfelület 
megállapítása a papirosalakhoz viszo
nyítva. Á) Szerkesztés utján. B) Hajtoga
tás segélyével. C) Egy átló húzásával.

43. (3) A) A nagy margó. A szedéstest 
aránya a papiros síkjához, mint a 3:8-hoz. 
A keskeny margó tömören tartott nyom
tatványokhoz. Arány mint 5:8-hoz. B) és 
G) A szedésfolt helyes térbeállítása a 
papiros síkján egyoldalas nyomtatvá
nyokhoz.
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44. (i) A könyvoldalak elrendezése, a 
papíralak, a szedés és a margók kikere
sése az arányszámok segélyével. A) 3:8,
B) 5:8 viszonylatban a papiroshoz.
C), D) Az A—B példák szerinti papirosra 
kikeresett szöveg elhelyezése a margó 
részekre bontásának segélyével. (Például 
a margó a kötésnél 1, a fejnél l 1/2, a 
szélen 2, a lábnál 3 rész.)

45. (■*) Margómegoldások különféle 
módszerek szerint. A) Középkori írott 
könyveknél. B) A modem könyveknél.
C) William Morris szerint. D) Edward 
Johnston rendszere.

46. (5) A pagina és az oldalmagasság.
A) az oldalszám önállóan. B) a pagina 
kiegészítve sorosdísszel, vagy élőfej alkal
mazása, G) alsó és felső dísz.

47. (s) Széljegyzetek (marginális), oldal
lécek (díszek). A) Az oldal és a széljegyzet 
keretben. B) Prospektusokhoz, árjegyzé
kekhez, körlevelekhez szedett marginális, 
vagy oldaldísz helyes aránya a sorok szé
lességéhez. G) Az oldaldíszek arányos két 
részre való osztása.

48. (3) A szövegközötti illusztrációk 
helyének »pontos« megállapítása köny
veknél folyóiratoknál és egyéb művek
nél. A) A szöveg szélességével egyező 
nagyságú kép. B) Két illusztráció a szö
vegoldalon. C) A körültördelt kép helye 
és egyéb klisébeállítások.

49. (3) Szedett vagy rajzolt keretek 
nagysága a papírsíkon. Á) Tömören tartott 
könyveknél, B) díszműveknél, emlékal
bumoknál, tájékoztatóknál és ezekhez ha
sonló finomabb kivitelű nyomtatványok
nál. G) A margóra nyomott tónus, vagy 
rajz viszonya a szedéstesthez.

50.(3) Kezdőoldalak a könyvnél. A) Az 
iniciálé háromféle helyes aránya a sze

déstükörhöz. B) Helyes leütés a kezdő
oldalon. G) Szedett vagyrajzoltfejlécma- 
gasságának és a szöveg holkezdésének 
megállapítása. Fejezetcímek helye. Több 
sorból álló címek esetében a fordított 
viszonyok.

51. (3 )  Az egyszerűbb címlapok. A) Az 
egysoros cím vagy szennycím helye a pa
piros síkján. Az optikai közép. B) A több 
sorból álló cím, dedikáció vagy kolofon 
helye. G) A címlap sorainak egvmástóli 
távolsága. A sorok közti beosztás pontos 
megállapítása.

52. (3 )  Szedett keret a címlapokon, il
letve az egyszerű könyvfedelek. A) A so
rok helye a keretben; apróbb díszek a 
sorok között. B) A címsor alatt és felett 
elhelyezett díszek. G) A kiadói szignett 
helye az egyszerűbb címlapokon.

53. (9) A betűfokok egymáshoz való 
helyes arányai. A) A jól olvasható verzál 
és kurrens betűk arányai. B) Az artiszti
kus, de kevésbé jól olvasható betűk ará
nyai. C) Két különböző fokokból szedett 
sorok egymáshoz való viszonya. D-E) A 
helyes arányú sorok ritmikája. F) A betű
fokok arányai diamanttól 8 ciceróig. 
G-H-I) Ideális és arányos soresések.

54. 0 o) A szövegfolt helyes tagolásai 
akcidenciáknál. A) Ideális tagolás. B-C) 
Helytelen és D) helyes tagolás. E) A 
szövegfolt és monogram jó arányai. A 
szedéstükör arányos kétrészrebontása. 
A hangsúly felül. F) A szövegfolt és mo
nogram helytelen arányai. G) A szöveg
folt és monogram helyes arányai. A 
hangsúly alul. H) A szövegfolt, a fej és 
a záródísz ideális aránya. I) A hangsúly
foltok (slágerek) helyes elosztása. J) A 
szimmetrikus megoldás jó arányai (dísz 
a szövegfolthoz).

IV. CIKLUS
Bevezetés a betűöntödei anyaggal való 

tervezéshez.
I . f e l a d a t .  Maeterlinck »A nagy titok« 
című könyvének szöveg-, címlap- és két
színű fedőlapmegoldása. Alak nyolcas 
oktáv. A boríték feltűnő legyen, de sem
mi egyéb díszítő anyagunk nincs hozzá, 
mint szedőgépen öntött léniák 1 pontos
tól 12 pontosig. A könyv misztikus tartal
mát már a borítékon is éreztetni kell. Úgy 
annak konstrukciójával, mint a színe
zéssel.

55. (2) A-B) A könyv tartalmával 
nem korrespondáló, de a megrendelő 
által kért helytelen színválasztás esetei.

56. (2) A) Ugyanaz mint fent. A kért 
helytelen színezés a feladattól eltérő 
megoldást eredményez. B) Egyszerű ki
induló minta. A bizonytalanság kifeje
zése a vonallal. A vastag vonalból lefo
kozott átmenet a papiros színébe. A 
léniák közötti űr helytelen, a választott 
szín helyes.

57. (2) A) Az átmenet ellentétes hatása. 
A laikus szemre szép, de tartalmatlan 
kombináció. B) jó megoldás. Mindkét 
minta színezése helyes.

58. (2) A-B) Az anyag helyes alkalma
zása és a jól megválasztott szín szug
gesztív hatása.

59. (2) A) Dekoratív kombináció. A 
bizonytalanság kifejezése a formával 
(sorok foltja). B) rajzhatású megoldás.

60. (4) A), B), C), D). A feladathoz tar
tozó, kezdő szövegoldalak fejezetcím
mel, szedett iniciálékkal és fejléccel az 
előző ciklusban tanultak alapján.

2. FELADAT. Egy mesekönyvecskének 
dekoratív, esetleg a könyv tartalmából
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m erített illusztratív jellegű borítékmeg- 
oldása, előzékpapír tervezése a kiadó 
szignettjének felhasználásával és a szö
vegrész megoldása. Díszítőanyag: szedő
gépen öntött cicerós raszter- és külön
böző vastagságú léniák, Terazzo-körzet, 
továbbá az egyes írásokban található 
zárójelek, csillagok. A borítékhoz a 
Berthold-cég m odem  blokja alkalma
zandó. A boríték, az előzék és a szöveg
rész két szín. Figyelembe veendő a gyer
mek lelkét megkapó élénk színezés, de a 
bántó tarkaság kerülendő. Papíralak
10-es 16-od.

61. (4) A) Egyszerű dekoratív boríték
megoldás Terrazóból. B-C) raszterléniá
val kombinálva. D) ritm ikus lénia- és 
foltkombinációk.

62. (4) A), B), C), D). A könyv tartal
mából m erített illusztratív jellegű kom
binációk.

63. (4) Előzékpapírm egoldások: A) 
részekreosztás, B) vignettaszerű, C) rit
mikus, D) sávos, távlatos megoldás.

64. (4) Szövegelrendezés: A) kerettel, 
B) előfejjel és fejléccel, C) kéthasábos 
megoldás középdísszel, D) m odem  le
ütéssel, nagy iniciáléval, szórt dekorá
cióval.

III. f e l a d a t . írásgyakorlat azok ré 
szére, akik ebben a ciklusban m ár be
fejezték m unkájukat. Szorgalmi, tehát 
nem  kötelező feladat. M egoldása: betű
vetés. Kivitele pazar. Papíralak tetszés- 
szerinti, de feltétlen helyes arányú.

65.(4) A), B), C), D). Minták Dante Pok
lának két oldalához.

V. CIKLUS 
Folytatólagos ismertetése a ma hasz
nálatban levő díszítöanyagoknak, betűk

nek és papirosalakoknak. — A betű
öntődéi díszítőanyag hol és miként való 
alkalmazásának, illetve annak kifejező 
erejének felismerése és a leggazda
gabb variációkban való kihasználása.
— A kopott, eldobott léniák újjászüle
tése, mint a legmodernebb díszítőanyag.
— A linóleum. Szedéstervek egyszerű 
linóalappal kombinálva. — Közbevetve 
valami a színekről (rokonszínek, szín- 
ritmus és a kontraszt). — Tervek csak 
linómetszéshez. — A rajz.

IV. FELADAT. Terveztessék egy könyv- 
boríték »JackLondon: Amagasészakon* 
szöveggel. Papírnagyság: tizenhánnas 
oktáv. Anyag: a m ár eddig használtakon 
kívül: Iílaxon-, Fox-, Jazz- és B udi Feld- 
díszek. Betű: Ohio Kraft. K ét színben. 
Lehetőleg hideg, nyugodt színek alkalma
zandók.

66. (2) A-B) Egyszerű keretkom biná
ciók Rudi Féld díszekből.

67. (2) A) A könyv belső tartalmával 
összefüggő keretdísz kikeresése Fox- és 
Jazz-anyagból. B) Rajzhatású (vignetta
szerű) megoldás Klaxon-díszekkel.

68. (2) A) Szuggesztív, B) illusztratív 
jellegű megoldás Klaxon-díszekkel.

V. FELADAT. Terveztessék egy könyv
boríték »Id. Dumas Sándor: Dicsőség 
hajnalán® szöveggel. Papírnagyság: tizes 
oktáv. Anyag: az eddig használtakból a 
feladat megoldására alkalmas darabok, 
továbbá Schriftguss A.-G. F. M. sorozat 
90. számú és a Sigrist levéldíszei. Két- 
három színben, az aktív (meleg) színek 
legyenek túlsúlyban.

69. (2 ) A) Jó  konstrukciójú szimbolikus 
megoldás hajlított sorral. E  m inta sze- 
désbeni felépítése helyes, azonban egy

helytelenül alkalmazott hajlított sor a 
könyv címével ellenkező hatást vált ki 
az iskolázott ízlésű szemlélőből. B) Egy
szerű szimbólikus és erősen szuggesz
tív megoldás. (A diadal kifejezése léniák
kal és csillagocskákkal.)

70. (2) A) Felfelétörés (mozgás m eg
oldás) érzékeltetése helyesen alkalmazott 
hajlított sorokkal és Klaxon-díszek segé
lyével. B) Erősen szimbolikus megoldás 
lénia, Terazzó- és Sigrist-díszekkel.

VI. f e l a d a t . Terveztessék egy könyv
boríték »Sebők József: A virágok között
—  Versek« szöveggel, nullás kvart nagy
ságú papiroson, két-három színben. 
Anyag: lénia és a 112. számú offenbachi 
sorozat díszei, linóalappal kombinálva.

71.(2) A) Egyszerű jó  keretmegoldás, 
de rossz színritmus. B)Dekoratív, de nyug
talan keretkombináció. A nyugtalanság 
m érséklése léniával. Helyes színritmus.

72. (2) A) Hamis, a könyv tartalmával 
nem egyező megoldás. Á rokonszínek 
alkalmazása.B)Helves rajzhatású kombi
náció. Rokon színek.

73. (2) A-R) Artisztikus megoldások. 
Az ellentétes színek hatása.

VII. FELADAT, Kísérletek egy linó
metszettel előállított könyvboríték meg
oldásához 2— 4 színben. A szövegrész 
-Mihályfi D énes: A forró égőv a latt«, 

esetleg m arkáns betűkből szedendő. 
Papíralak tizenhárm as oktáv.

74.(2) A) Sziluettmegoldás. B) Fekete
fehér technika.

75. (2) A) Folthatásokban való meg
oldás. B) Ugyanaz, de e g y e s  r é s z e ib e n  
helytelen a plasztikusságra való törekvés.

76. (2 ) A-B) Mélységkeresések. A trans- 
parens szürke rányomásával elért részlet- 
dúsabb eredmények.

160
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VIII. FELADAT. K ísérletek egy tisztán 
rajz, tehát klisékről nyom andó, hajózási 
prospektus drágább kivitelben való m eg
oldására. A szövegrészben, vagy a m argón 
is alkalmazhatók rajzok, képek, díszek stb. 
A borítékon pedig a vállalat szignettje 
esetleg hajótipusai feldolgozandók. Pa
píralak : DIN. A<5.

77 .0 ) Szövegmegoldás oldal- és közép
léces tónussal.

78. (i) Szövegmegoldás a m argón toll- 
rajz-illusztrációval.

79. (■») A boríték folthatásokban való 
megoldása Cunard-hajóval.

80. ( i) Boríték-terv zászlókkal és szig- 
nettel.

IX. és X . f e l a d a t , a Magyar Grafika 
tanfolyami számának fedőlapmegoldása 
volt p r o g r a m o n  k ív ü l,  a negyedik 
oldalon az »Universal RT« hirdetésével. 
E  tervek elkészítése alkalmával tanítvá
nyaim, a papíralakon és a 2— 3 szín 
alkalmazásán kívül m inden m egkötöttség 
alól felszabadultak. Teljesen tetszésük 
szerint oldhatták m eg feladatukat szedés
ben vagy ólom m etszésben, avagy a kettő 
összekombinálásával.

Lapunk m ellékletei között egy kevés 
Ízelítőt adtam  ebből a m unkából, am e
lyet végeztünk és abból, amely felé 
törekszünk. Az arányosítási és oldalana- 
lízis-tanulmánvaimat pedig W anko kol
légám —  mivel pár tábla kivételével te l
jesen  egyezik az általa tanítottakkal —  
m utatja be a szöveg között. Azonkívül 
láthattunk belőle szemelvényeket a M. G. 
legutóbbi számában is.

*

A fenti nyolcvan tábla kétszázhetven- 
hat m intáját úgy állítottam  össze, hogy 
az m ind csupa hasznos, a prakszisban

gyakran előforduló —  de sajnos kevés 
nyom dászem ber által ism ert —  tudni
valókat tartalmazzon. Felhívtam  hallga
tóim  figyelmét a m unkaközbeni logikus 
gondolkodásra: m it szabad, mily esetek
ben és hogyan % Igyekeztem a tanítv á
nyaimmal m egszerettetni a tanulást és a 
m unkát. Iparkodtam  érdeklődésüket fel
fokozni a tananyag iránt olyannyira, hogy 
bizonyos fokú lázas türelm etlenséggel 
és kíváncsisággal várták a legközelebbi 
ó rát és annak anyagát. Egymással vetél
kedve szorgalmasan dolgoztak szabad
idejükben, nehogy valam iképpen vissza
maradjanak.

Ez előtt a végig kitartó példátlan 
energia elő tt meghajlok, m ert ennek 
köszönhetem , hogy feladatom m al sike
rü lt m egbirkóznom , és beszám olóm at e 
szavakkal átnyújtani m egbízóim nak: 
s itt Van, bíráljátok!® K un M ih á ly

fÜLLER SÁNDOR 
1 SZAKELŐADÓI 
|  JELENTÉSE
S Am időn jó l átérzett köte- 
|  lességtudással vállaltam

____ f a  Magyarországi Könyv-
nyomdászok és Betűöntők Segélyző Egye
sülete által kezdeményezett nyom daipari 
továbbképző szaktanfolyamokra je len t
kezett szedők egy részének oktatását, az 
volt az érzésem, hogy ezzel a legnagyobb 
m egtiszteltetés vált osztályrészemmé és 
ez lehetővé tette számomra azt, hogy 
hivatásom egy igen nem es cselekedetét 
gyakorolhatom.

M egtiszteltek vele, én pedig teljesí
tettem , am i tőlem  telhető volt. És most,

az első tanfolyam lezajlása után, jó l
eső érzéssel állapítom  meg —  az illeté
kes tényezők véleménye alapján — ,hogy 
sikerült a rendelkezésem re álló em ber
anyaggal, m érlegelve a rövid időt, el
éretnem  a teljesítőképesség m axim u
m át; a tanfolyam om on resztvettek szem
pontjából a legszebb rem ényekre érzem 
m agam at feljogosítva a jövő tanfolya
mon folytatandó m unkát illetőleg. Az 
elért eredm ények hatása alatt bátran 
állapíthatom  m eg azt, hogy a magyar 
nyom daipar m űvelőiben a tehetségek 
kincsesbányáját találhatjuk. N em  kell 
tehát egyéb, m int sok jóakarat és kevés 
áldozat s kifogyhatatlanok vagyunk. . .  
M egelevenednek előttem  a m últ szép 
em lékei, am elyeket az Időnek felettünk 
tom boló viharai elmostak, m i m agunk 
sem  értékeltük m agunkat eléggé, szak
m ánkat nem  m űveltük eléggé behatóan. 
M egtépázott a Lét, csonkított a Sors, 
azonfelül m agunk is csonkítottuk ön
m agunkat ahelyett, hogy gyarapítottuk 
volna szakmai javainkat; rontottuk, sor
vasztottuk saját erőinket és elvesztettük 
önbizalm unkat. A nyom dai m unkásság
nak kellett ráeszm élni arra, hogy szak
m ánk tükrébe nézve, m eglássuk igazi 
ábrázatunkat és ott m egláthassuk azt az 
erőforrást, melyet a nyom daiparban dol
gozók képviselnek: m indm egannyi elő- 
harcosai a kultúrának.

*
Rátérve referátum om  érdem i részére, 

rá kell m utatnom  arra a m inden dicsé
re te t m egérdem lő m unkára, amelyet 
tanfolyam om  hallgatói végeztek. Anyagi 
gondjaik ellenére is áldozatokat hoztak, 
hogy m unkám  m inél eredm ényesebb 
legyen. Nagv lelkesedésük, erős akará-



39—42. TÁBLA KUN MIHÁLY ÉS WANKO VILMOS TANFOLYAMAINAK OLDALANALÍZIS-GYAKOBLATAIBÓL

merített illusztratív jellegű borítékmeg
oldása, előzékpapír tervezése a kiadó 
szignettjének felhasználásával és a szö
vegrész megoldása. Díszítőanyag: szedő
gépen öntött cicerós raszter- és külön
böző vastagságú léniák, Terazzo-körzet, 
továbbá az egyes írásokban található 
zárójelek, csillagok. A borítékhoz a 
Berthold-cég modern blokja alkalma
zandó. A boríték, az előzék és a szöveg
rész két szín. Figyelembe veendő a gyer
mek lelkét megkapó élénk színezés, de a 
bántó tarkaság kerülendő. Papíralak 
10-es 16-od.

61. (4) A) Egyszerű dekoratív boríték- 
megoldás Terrazóból. B-C) raszterléniá
val kombinálva. D) ritmikus lénia- és 
foltkombinációk.

62. (4) A), B), C), D). A könyv tartal
mából merített illusztratív jellegű kom
binációk.

63. (4) Előzékpapírmegoldások: A) 
részekreosztás, B) vignettaszerű, C) rit
mikus, D) sávos, távlatos megoldás.

64. (4) Szövegelrendezés: A) kerettel,
B) előfejjel és fejléccel, G) kéthasábos 
megoldás középdísszel, D) modern le
ütéssel, nagy iniciáléval, szórt dekorá
cióval.

III. F E L A D A T .  írásgyakorlat azok ré
szére, akik ebben a ciklusban már be
fejezték munkájukat. Szorgalmi, tehát 
nem kötelező feladat. Megoldása: betű
vetés. Kivitele pazar. Papíralak tetszés
szerinti, de feltétlen helyes arányú.

65.(4) A), B), C), D). Minták Dante Pok
lának két oldalához.

V. CIKLUS 
Folytatólagos ismertetése a ma hasz
nálatban levő díszítőanyagoknak, betűk

nek és papirosalakoknak. —  A betű
öntődéi díszítőanyag hot és miként való 
alkalmazásának, illetve annak kifejező 
erejének felismerése és a leggazda
gabb variációkban való kihasznátása.
—  A kopott, eldobott léniák újjászüle
tése, mint a legmodernebb díszítőanyag.
—  A linóleum. Szedéstervek egyszerű 
linóalappal kombinálva. —  Közbevetve 
valami a színekről (rokonszínek, szín- 
ritmus és a kontraszt). —  Tervek csak 
linómetszéshez. —  A rajz.

IV. f e l a d a t . Terveztessék egy könyv- 
boríték »Jack London: A magas északon« 
szöveggel. Papímagyság: tizenhármas 
oktáv. Anyag: a már eddig használtakon 
kívül: Klaxon-, Fox-, Jazz- és Rudi Feld- 
díszek. Betű: Ohio Kraft. Két színben. 
Lehetőleg hideg,nyugodt színek alkalma
zandók.

66. (2) A-B) Egyszerű keretkombiná
ciók Rudi Féld díszekből.

67. (2) A) A könyv belső tartalmával 
összefüggő keretdísz kikeresése Fox- és 
Jazz-anyagból. B) Rajzhatású (vignetta
szerű) megoldás Klaxon-díszekkel.

68. (2) A) Szuggesztív, B) illusztratív 
jellegű megoldás Klaxon-díszekkel.

V. F E L A D A T .  Terveztessék egy könyv
boríték »Id. Dumas Sándor: Dicsőség 
hajnalán« szöveggel. Papírnagyság: tizes 
oktáv. Anyag: az eddig használtakból a 
feladat megoldására alkalmas darabok, 
továbbá Schriftguss A.-G. F. M. sorozat 
90. számú és a Sigrist levéldíszei. Két- 
három színben, az aktív (meleg) színek 
legyenek túlsúlyban.

69.(2) A) Jó konstrukciójú szimbolikus 
megoldás hajlított sorral. E minta sze- 
désbeni felépítése helyes, azonban egy

helytelenül alkalmazott hajlított sor a 
könyv címével ellenkező hatást vált ki 
az iskolázott ízlésű szemlélőből. B) Egy
szerű szimbolikus és erősen szuggesz
tív megoldás. (A diadal kifejezése léniák
kal és csillagocskákkal.)

70. (2) A) Felfelétörés (mozgás meg
oldás) érzékeltetése helyesen alkalmazott 
hajlított sorokkal és Klaxon-díszek segé
lyével. B) Erősen szimbolikus megoldás 
lénia, Terazzó- és Sigrist-díszekkel.

VI. f e l a d a t .  Terveztessék egy könyv
boríték »Sebők József: A virágok között
— Versek- szöveggel, nullás kvart nagy
ságú papiroson, két-három színben. 
Anyag: lénia és a 112. számú offenbachi 
sorozat díszei, linóalappal kombinálva.

71. (2) A) Egyszerű jó keretmegoldás, 
de rossz színritmus. B)Dekoratív, de nyug
talan keretkombináció. A nyugtalanság 
mérséklése léniával. Helyes színritmus.

72. (2) A) Hamis, a könyv tartalmával 
nem egyező megoldás. A rokonszínek 
alkalmazása. B) Helyes rajzhatású kombi
náció. Rokon színek.

73. (2) A-R) Artisztikus megoldások. 
Az ellentétes színek hatása.

VII. F E L A D A T ,  Kísérletek egy linó
metszettel előállított könyvboríték meg
oldásához 2—4 színben. A szövegrész 
“Mihályfi Dénes: A forró égőv alatt®, 
esetleg markáns betűkből szedendő. 
Papíralak tizenhármas oktáv.

74. (2) A) Sziluettmegoldás. B) Fekete
fehér technika.

75. (2) A) Folthatásokban való meg
oldás. B) Ugyanaz, de egyes részeiben 
helytelen a plasztikusságra való törekvés.

76. (2) A-B) Mélységkeresések. A trans- 
parens szürke rányomásával elért részlet- 
dúsabb eredménvek.
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VIII. FELADAT. Kísérletek egy tisztán 
rajz, tehát klisékről nyom andó, hajózási 
prospektus drágább kivitelben való m eg
oldására. A szövegrészben, vagy a m argón 
is alkalmazhatók rajzok, képek, díszek stb. 
A borítékon pedig a vállalat szignettje 
esetleg hajótipusai feldolgozandók. Pa
píralak : DIN. A<3-

77.0 ) Szövegmegoldás oldal- és közép
léces tónussal.

78. 0 )  Szövegmegoldás a m argón toll- 
rajz-illusztrációval.

79. 0 )  A boríték folthatásokban való 
megoldása Cunard-hajóval.

80. ( i) Boríték-terv zászlókkal és szig- 
nettel.

IX . és X . f e l a d a t , a M agyar Grafika 
tanfolyami számának fedőlapmegoldása 
volt p r o g r a m o n  k ív ü l,  a negyedik 
oldalon az »Universal RT« hirdetésével. 
E  tervek elkészítése alkalmával tanítvá
nyaim, a papíralakon és a 2— 3 szín 
alkalmazásán kívül m inden m egkötöttség 
alól felszabadultak. Teljesen tetszésük 
szerint oldhattákm egfeladatukat szedés
ben vagy ólom m etszésben, avagy a kettő 
összekombinálásával.

Lapunk m ellékletei között egy kevés 
Ízelítőt adtam  ebből a m unkából, am e
lyet végeztünk és abból, amely felé 
törekszünk. Az arányosítási és oldalana- 
lízis-tanulmányaimat pedig W anko  kol
légám —  mivel pár tábla kivételével te l
jesen  egyezik az általa tanítottakkal —  
m utatja be a szöveg között. Azonkívül 
láthattunk belőle szemelvényeket a M. G. 
legutóbbi számában is.

*

A fenti nyolcvan tábla kétszázhetven
hat m intáját úgy állítottam  össze, hogy 
az m ind csupa hasznos, a prakszisban

gyakran előforduló —  de sajnos kevés 
nyom dászem ber által ism ert —  tudni
valókat tartalmazzon. Felhívtam  hallga
tóim  figyelmét a m unkaközbeni logikus 
gondolkodásra: m it szabad, mily esetek
ben és hogyan ? Igyekeztem a tanítvá
nyaimmal m egszerettetni a tanulást és a 
m unkát, Iparkodtam  érdeklődésüket fel
fokozni a tananyag iránt olyannyira, hogy 
bizonyos fokú lázas türelm etlenséggel 
és kíváncsisággal várták a legközelebbi 
órát és annak anyagát. Egymással vetél
kedve szorgalmasan dolgoztak szabad
idejükben, nehogy valam iképpen vissza
maradjanak.

Ez előtt a végig kitartó példátlan 
energia előtt meghajlok, m ert ennek 
köszönhetem , hogy feladatom m al sike
rü lt m egbirkóznom , és beszám olóm at e 
szavakkal átnyújtani m egbízóim nak: 
»Itt van, b írá ljá tok!« Ktm Mihály

ÜLLER SÁNDOR 
SZAKELŐADÓI 
JELENTÉSE

S Am időn jó l átérzett köte- 
|  lességtudással vállaltam 

a M agyarországi Könyv- 
nyomdászok és Betűöntők Segélyző Egye
sülete által kezdeményezett nyom daipari 
továbbképző szaktanfolyamokra je len t
kezett szedők egy részének oktatását, az 
volt az érzésem, hogy ezzel a legnagyobb 
m egtiszteltetés vált osztályrészemmé és 
ez lehetővé te tte számom ra azt, hogy 
hivatásom egy igen nem es cselekedetét 
gyakorolhatom.

M egtiszteltek vele, én pedig teljesí
tettem , ami tőlem  telhető volt. És most,

az első tanfolyam lezajlása után, jó l
eső érzéssel állapítom  m eg —  az illeté
kes tényezők véleménye a lap ján— ,hogy 
sikerült a rendelkezésem re álló em ber
anyaggal, mérlegelve a rövid időt, el
éretnem  a teljesítőképesség m axim u
m át; a tanfolyam om on resztvettek szem
pontjából a legszebb rem ényekre érzem 
m agam at feljogosítva a jövő tanfolya
m on folytatandó m unkát illetőleg. Az 
elért eredm ények hatása alatt bátran 
állapíthatom  meg azt, hogy a magyar 
nyom daipar m űvelőiben a tehetségek 
kincsesbányáját találhatjuk. N em  kell 
tehát egyéb, m int sok jóakarat és kevés 
áldozat s kifogyhatatlanok vagyunk . . .  
M egelevenednek előttem  a m últ szép 
em lékei, am elyeket az Időnek felettünk 
tom boló viharai elmostak, mi magunk 
sem értékeltük m agunkat eléggé, szak
mánkat nem  m űveltük eléggé behatóan. 
M egtépázott a Lét, csonkított a Sors, 
azonfelül m agunk is csonkítottuk ön
m agunkat ahelyett, hogy gyarapítottuk 
volna szakmai javainkat; rontottuk , sor
vasztottuk saját erő inket és elvesztettük 
önbizalm unkat. A nyomdai m unkásság
nak kellett ráeszm élni arra, hogy szak
m ánk tükrébe nézve, m eglássuk igazi 
ábrázatunkat és o tt m egláthassuk azt az 
erőforrást, melyet a nyom daiparban dol
gozók képviselnek: m indm egannyi elő- 
harcosai a kultúrának.

*
Rátérve referátum om  érdem i részére, 

rá  kell m utatnom  arra a m inden dicsé
rete t m egérdem lő m unkára, amelyet 
tanfolyam om  hallgatói végeztek. Anyagi 
gondjaik ellenére is áldozatokat hoztak, 
hogy m unkám  minél eredm ényesebb 
legyen. Nagy lelkesedésük, erős akará-
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suk, tudnivágyásuk óráról órára foko
zódott, öröm öm m é vált a tanítás. Ezen 
a helyen is köszönöm  nekik.

A kezdet nehézségeit imm ár legyőzve, 
számbavéve az eredm ényeket, am elye
ket előttem  ism eretlen tudásfokú, a m es
term unkákhoz előképzettséggel nem  
bíró munkásokkal értem  el, nyugodtan 
m ondhatom , hogy a m unka nehezebb 
részén tú l vagyok és a teljes siker eléré
séhez vezető ú tra léptem.

Előre m egállapított szisztematikus 
tantervem  nem  volt, de nem  is lehetett, 
hiszen —  m int fentebb m ondottam  —  
nem  ism ertem  hallgatóim nak a szakmá
ban való képzettségük fokát. Fix pont 
csak egy volt előttem : a gyakorlatban 
megvalósítható, szükséges, egyelőre 
m indennapi tudnivalók és ism eretek 
tanításával hallgatóimat önállóságra ser
kenteni. Ezirányú fáradozásaim sikerrel 
jártak: kedvet, lelkesedést, önbizalm at 
ébresztettem  bennük, m inden igyekeze
tem  az volt, hogy kedvükszegetten ne 
hagyják abba a lelkesedéssel megkez
dett munkát.

Első ciklusom tanításanyaga a geo
m etriai alakok ism ertetése és szerkesz
tése volt. Ebből kiindulva, hallgatóimat 
bevezettem a tervezés, díszítés-alkotás és 
egyes geom etriai form ákból összeállított 
nyomtatványtervezés elemeibe, amely 
igyekezetemnek az lett a következménye, 
hogy a csekélyfokú kézügyességgel ren 
delkezők is am bicionálták em e fogyaté
kosságuk pótlását. Ebből a törekvésből 
eredtek: a mellékletek között található 
Pátria cégkártya, az Aetna levélfejek. 
M indez fokozta a további tanuláshoz való 
akaratot. Geometriai sorcsoportosítások 
eredm énye a Kossuth-nyomda levélfeje

stb. M inthogy a m unkák kiállításra isvol- 
tak szánva, nem  elégedhettem  m eg a te l
jesen  pongyolán való papírravetéssel, 
azért a m ásodik ciklusban a betűvetést 
tanítottam ; ezt az egész ciklust kielégítő 
eredm énnyel ezzel töltöttük.

A további ciklusokon az általam csak 
képletesen érzékeltetett, tehát nem  hatá
rozott form ákba öntött feladatok m eg
oldására törekedtem  rávezetni hallga
tóim at. Ennek eredm ényeként önma
gából adódott az, hogy dacára az egyfor
maságnak, m inden egyes hallgatóm  m un
káján mégis észlelhető abbeli törekvé
sem, amellyel azt a bizonyos, egyéniséget 
kifejező m unkát akartam  hallgatóimnál 
elérni. Ilyen irányú tevékenységből ki
folyóan készült cégkártya, levélpapír, 
boríték, reklámnyomtatvány; ennek szép 
példáját szemlélhetjük a »Magyar M ű
ipari Műhely« cégkártyáján, az alapnyo- 
mati lemez sikerült felhasználásával.

Az utolsó ciklusban a színes terveze
teket nem  festékkel dolgoztattam  ki, 
hanem  színes papirosból ragasztattam 
össze a nyomtatvány céljának m egfele
lően. Ezáltal hallgatóim kézügyessége 
óriási m értékben gyarapodott.

M indebből látható, hogy a vezetésem 
alatt állott tanfolyam nem  volt egyhangú, 
ami fontos volt előttem. Bizonyítja ezt az, 
hogy a hozzám beiratkozott hallgatók 
közül csak kettő m aradt ki és ezek is 
betegség miatt.

*

A kezdet m unkáját befejezve, ma már 
bizonyosnak látszik, hogy a közeljövő
ben iparunkban nagyobb átalakulásnak 
kell végbemennie, amelynek elérése cél
jából m inden oldalról jövő tám ogatás
ban kell részesülnie. Igyekezzünk tehát

s lelkes kitartással dolgozzunk a jövőért, 
am elynek minél szebb alakban való eli- 
bénk tám lása csak előnyös lehet szá
m unkra : a magyar nyomdaipar egyete
messége kell hogy magasabb színvonalra 
kerüljön. Tegyünk m eg a magunk részé
ről m indent, hogy ne átm enetnélküli 
forradalm i stílusváltozásokkal, hanem  a 
X X . századbeli kultúrem bem ek kifor
rottságához m éltóan szolgáljuk Guten
berg mesterségével a m űvészetet és a 
magasabb kultúrát. m ite r  sdndor

PITZ ADOLF 
SZAKELŐADÓI 
JELENTÉSE
A vezetésem alatt állott 

í tanfolyam elejétől a tan
év befejeztéig tervsze

rűen a tipográfiái vázlatkészítést gyako
rolta. Szükségesnek láttam, hogy a je len
legi, meglehetősen gyenge szedőnemze
déket a szedéstechnikára oktassam. Hogy 
a gyakorlati szempontoknak megfeleljek, 
a nyom dákban leggyakrabbanelőforduló 
nyomtatványokat tartottam  célszerű tan
anyagnak.

A tanjtás a tipográfia m inden részle
tét felölelte. így készítettem egy-és több
színűkivitelre alkalmas vázlatokat, fehér 
és színes papirosra, megtévesztő hason
lóságban előállítva.

Ezek: cégjegyek, levélfejek, levélborí
tékok, könyvcímlapok, borítékok, báli 
és alkalmi meghívók, esküvői értesíté
sek, m em orandum ok, számlák, körleve
lek, hirdetések stb. A legkülönfélébb 
nyomtatványok különböző alakban, pon
tos kivitelben.
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Különösen megemlítendő, hogy e 
munkák nagy része pontosan utánaszed
hető és két-három féle színben való nyo
másra alkalmas.

A hallgatók száma eleinte teljes volt, 
később azonban néhány közömbös hall
gató kimaradt. Ezek nemcsak szakmai 
képzettség szempontjából voltak gyen
gék, de tanulni sem akartak. A másik rész 
szorgalmasan látogatta az előadásokat.

Az oktatás már az elején is kedvezően 
folyt, úgyhogy meg tudtam állapítani, kik 
hivatottak a jobb és komplikáltabb mun
kákra. Ha egyes kezdők nem is tudták 
még a ceruzát kezelni, a többiek mégis 
már fekete és színes tusokkal hatásos és 
díszes kivitelű tervezeteket tudtak készí
teni. Rövid idő múltán azonban a sors 
különös szeszélyéből éppen a legszorgal
masabb és legtehetségesebb tanulóim 
közül hárman megbetegedtek és már 
hosszabb idő óta a kórházban vannak. 
Ezektől még nagyon sok szép munka 
került volna ki, betegségük ellenben az
zal a természetes következménnyel járt, 
hogy a hallgatók száma ezzel is csökkent.

Á megmaradó rész azonban különös 
szorgalommal és ambícióval tartott ki a 
a tanév végéig és sok szép és praktikus 
munkát produkált.

Megelégedéssel állapíthatom meg, 
hogy a tipográfiai vázlatkészítésben nagy 
haladást értünk el, amit az illetékes szak
férfiak is készségesen ismertek el a ki
állítások alkalmával.

Végül megemlítendő még, hogy a régi 
tanítványok egyhangúlag jelentették ki, 
hogy a jövő szaktanfolyamon friss erő
vel folytatják tanulmányaikat. Egyes új 
hallgatók már most jegyeztették elő ma
gukat a jövő tanfolyamra. Spiiz Adolf

s^ÁBOR JÁNOS
SZAKELŐADÓI 
JELENTÉSE
Aszaktanfolyami előadás- 
sorozatom legelején, ál
talános ismeretekkel fog

lalkoztattam szépszámú hallgatóimat. 
Ilyen általános ismeretek voltak a vonal, 
formaképzés, a folthatás, a tér viszonya, 
a fehér és fekete viszonya egymáshoz 
(kontraszt). A továbbiakban a különböző 
rajzeszközöket és azok használatát ismer
tettem meg és gyakoroltattam.

Ezeknek az általános ismereteknek 
lepergése után kézügyesítő gyakorlato
kat végeztettem hallgatóimmal, amire a 
későbbi vázlatkészítésre való tekintettel 
okvetlenül szükségük volt. Csak ezek 
után a gyakorlatok után tértem át a betű
vetésre és ezzel kapcsolatban az oma- 
mentumképzésre, amit különböző rajz
eszközökkel kultiváltunk. Négyféle betű
típust gyakoroltunk négyféle íróeszköz
zel és pedig a Redis-, Ly- és nádtollal, 
majd parafával. Ugyanezen eszközökkel 
az eszköz anyagszerűségének megfelelő 
ornamenseket terveztünk. A betűvetés 
eleinte természetszerűleg csupán egyes 
betűknek az írásával telt el és csak később 
tértünk át a folyószövegírásra. Az így 
kialakuló betűvetési gyakorlatok során 
már áttértünk kisebb tervek készítésére 
is, így levélpapírt, levelborítékot, név
jegyet és ezekhez hasonlókat terveztek 
hallgatóim nagy buzgalommal és ambí
cióval.

A szigorúan kötött feladatok megol
dása után áttértem a szabad feladatok 
megoldására, természetesen az addig ta
nultak figyelembevételével és bizonyos

kismérvű megkötöttséggel. így például 
a papíralak, szín és betűtípus megválasz
tása a legtöbb esetben nem volt a hall
gató tetszésére bízva.

Ezt a tanévet külső okoknál fogva 
lehetetlen volt teljesen programsze
rűen lebonyolítani és ezért az utolsó cik
lus a programtól teljesen eltérő fel
adatok megoldásával telt el, olyan fel
adatokéval, amelyeknek megoldására 
programom szerint csakis a harmadik 
tanfolyami év végén kerülhetne a sor.

Hangsúlyozom, kizárólag külső kény
szerítő körülmények behatása alatt vol
tam kénytelen az utolsó ciklusban a 
plakát- és reklámtervezéssel foglalkoz
tatni hallgatóimat, aminek haszna egyéb
ként letagadhatatlan, mert hallgatóim így 
a grafikai rajzzal és annak technikájával 
is megismerkedhettek. Ez egyébként is 
fokozta ambíciójukat, amit az e ciklus 
ideje alatt készített szépszámú és jól 
sikerült plakát- és reklámterv is bizonyít.

A most kiállított plakátokat csak kós
tolónak szántuk azok számára, akik talán 
türelmetlenek és bizalmatlanok voltak, 
no meg azok számára készültek, akik az 
egész tanfolyami ügy iránt indolenciával 
viseltettek.

Ügy éreztem, hogy ennek az indolen
ciának a leküzdése a feladataink közé 
tartozik, mert tapasztalataim szerint, hitet 
tehetek amellett, hogy a jövő generációt, 
ha annak nevelését a szaktanfolyamokra 
bízzák, igen használható munkásanyaggá 
tudjuk majd nevelni, olyan szakem
berekké tanítjuk ki, akik alkalmasak lesz- 
a mi munkánk folytatására: a gyomlá- 
lásra és vetőmaghintésre és a szemet-lel- 
ket gyönyörködtető munkák előállítá
sára. Tábor János
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ANKO VILMOS 
SZAKELŐADÓI 
JELENTÉSE
Tagja voltam annak a bi
zottságnak, amelyet szak- 
tanfolyam ügyében ösz- 

szehívott ankét a tanfolyami szervezeti 
szabályok kidolgozása céljából kiküldött. 
Ennek a bizottságnak semmi más célja 
és feladata nem volt, mint megvizsgálni 
az akkori körülményeket és megállapí
tani, vájjon lehetséges-e a Segélyző Egye
sület égisze alatt szaktanfolyamokat szer
vezni és kedvező esetben megkonstruálni 
ennek az intézménynek belső szerveze
tét. E bizottság tárgyalásai során arra a 
megállapodásra jutottunk, hogy miután 
a szaktanfolyam életrekeltéséhez min
den feltétel megvan, a szakkulturális 
munkát meg kell indítani, de annak a 
lehető legnagyobb mértékben gyakorla
tiasnak kell lennie. Tantervről, metodi
káról — vitatkozni eleget vitatkoztunk 
efelől — határozatot nem hoztunk, ellen
ben megegyeztünk abban, hogy miután 
a megindítandó tanfolyamok minden vo
natkozásban kísérleti tanfolyamok lesz
nek, a megbízandó előadók szabad kezet 
kapnak csoportjuk tantervének megsza
bására és lebonyolítására, hogy ekként a 
szaktanfolyamok vezetőjének és felsőbb 
felügyeleti szervének a tanév végén mód
jában legyen a tanfolyami csoportok 
eredményei alapján a jövőre nézve kö
vetkeztetést vonni és a jövő évi tanfo
lyamok egységes tanterve érdekében 
megfelelő tapasztalatokat gyűjteni.

Az adott ilyen nagymérvű szabadság 
igen súlyos feladatokat és még súlyosabb 
felelősséget rótt rá az előadókra.

Jómagam különösen súlyosnak érez
tem ezt a feladatot és felelősséget, mert 
igen jól ismerem a magyar szaktanfolya
mok történetét, hiszen évekig mint ad
minisztrátor, előadó, majd később tan
folyamvezető is közreműködtem a régi 
szakköri tanfolyamokon. Jól tudtam, 
hogy eredményes és igazán maradandó 
értékű munkát csak akkor lehet elérni, 
ha a tanfolyamok feladatait a valóságos 
élet szükségleteivel tudjuk összeegyez
tetni. Ennek hiánya okozta azt, hogy a 
korábbi szaktanfolyamok semmiféle kü
lönösebb nyomot nem hagytak a ma
gyar nyomdaiparban. Ezek a régi szak- 
tanfolyamok a vázlatkészítés kultiválá
sában merültek ki és csak ennek a szak
oktatói munkálkodásnak voltmegamaga 
megszokott közönsége, hallgatósága. Az 
nem tagadható, hogy ezeknek a tanfo

lyamoknak a működése is eredménye
ket tudott felmutatni, jó néhány szak
társunk anyagi boldogulását elősegí
tette, de bizonyos az is, hogy tehetségeket 
nem vetett felszínre és a magyar 
nyomdaipar nívóján pedig nem sokat 
lendített. Ezt a feladatot mindenkor a 
szaklapok töltötték be az akkor szép szám
ban közölt mellékleteken reprodukált 
szedéspéldákkal.

A szaktanfolyamoknak, különösen a 
mostani szaktanfolyamnak nem is lehet 
az a célja, hogy a nyomdaipar nívóját 
valamilyen szedésstílus favorizálásával 
emelje. Ezt a feladatot egyelőre ne vin
dikáljuk a tanfolyamoknak, mert ezek
nek a feladata egyelőre nem lehet más, 
mint a nyomdai munkásság ifjabb gene
rációjának a tudását arra a fokra emelni, 
amelyet a nyomdaipar mai napiszükség
lete pregnánsan megkövetel. Az utolsó 
esztendőkben nemcsak a munkaadók 
lapja, hanem a munkásság lapja is több 
ízben sajnálattal állapították meg, hogy 
az ifjabb generáció oly háborús nevelés
ben részesült, amely alkalmaztatását 
és ezzel megélhetését is kockáztatja. 
A legtöbb ifjú nyomdász valóban nincs 
tisztában a nyomdászat legelemibb is
mereteivel sem, a legegyszerűbb mun
kákat sem képes úgy megoldani, hogy 
azok a szigorúbb kritikát megbírják.

A szaktanfolyamok célját legalább a 
magam részéről éppen abban láttam és 
látom ma is, hogy az azok látogatására 
beiratkozott tanítványok a szaktudás al
fájától az Omegáig nyerjenek tovább
képző tendenciájú oktatást.

Amikor tehát a feladatot elvállaltam, 
tisztában voltam azzal, hogy a tanterv
nek a síma sorszedéssel, soroknak olda
lakká, oldalaknak könyvekké való formá
lásával kell kezdődnie és csak ennek az 
anyagnak a letárgvalása után lehetséges 
áttérni a merkantilis és akcidensszedés- 
re. A helyzet tehát az volt, hogy vállal
tam egy feladatot, amely nem sok ered
ménnyel kecsegtetett. Hiszen a múltból 
tudtam, hogy a kompresszszedés nem 
érdekli a kollégákat. Ugyan hány kolléga 
akad ma, aki elismeri önmagáról, hogy 
nem tud sort szedni, nem tud sorokból 
álló hasábokat oldalakká alakítani ? Szá
moltam is vele, hogy mihelyt abevezető 
betűvetési gyakorlatokon túlesünk és 
hallgatóim tudatára ébrednek ama tény
nek, hogy valójában a könyvszedést fog
ják tanulni, akkor elvesztik kedvüket, 
sőt sajnálni fogják azt az időt is, amit a 
betűvetéssel eltöltöttek.

Mindennek dacára vállaltam, megkoc

káztattam a dolgot azzal az erősen el
tökélt szándékkal, hogy a magam elé 
tűzött feladatot a legszigorúbb követ
kezetességgel bonyolítom le, semmiféle 
külső vagy belső befolyásnak nem en
gedek, ami szándékom megvalósításától 
eltéríteni célozna, mert egyrészt ered
ményt csakis alapjainál kezdődő építke
zéstől várhatok, másrészt pedig a magyar 
nyomdaiparnak elsősorban ilyen irányú 
szakoktatásra van szüksége.

A tananyag alapja nagyjából egyezik 
Kun Mihály kollégám előbb közölt be
számolójában teljes részletességgel ol
vasható tanmenet bevezető betűvetési és 
arányosítási gyakorlataival.

Kettőnk tananyaga között igen csekély 
az eltérés, a kivitel dolgában azonban 
eltérő utakon járunk — ugyanazon cél 
felé. Ez a megállapítás — főként az olyan 
olvasó előtt, aki az évzáró kiállítást is 
megtekintette — magyarázatra szorul, 
mert a két csoport évvégi eredményei 
között szembeszökő a különbség.

Erre a magyarázatra alább visszatérek, 
addig is szabadjon leszögeznem, hogy 
Kun Mihály beszámolójában felsorolt 
tanmenetből csak az alapgyakorlatokat 
vettem át. így mellőztem a Redis- és Ly- 
tollal való betűvetésneknemesebb nívójú 
gyakorlását, teljes egészében kihagytam 
az ecsetgyakorlatokat és mind a három 
eszközzel való előzékpapírtervezést. Az 
aranymetszet tanításával kapcsolatos tan
menetemet a 150—153. oldalakon ábrák
kal illusztrálom. Ezek teljesen azonosak 
Kun Mihály tananyagával, e tekintetben 
lényegesebb eltérésnek nem is lehet 
helye,merteztegyetértésben állapítottuk 
meg. Az oldalanalízis (1. a 154—163. ol
dalakon elhelyezett táblákat) dolgában 
sincs eltérés közöttünk. A két anyag között 
csupán annyi a különbség, hogy az én 
tananyagom dúsabb, amennyiben három 
példa helyett négyet mutat be. Ez a tan
anyag az én tanfolyamom négy ciklusát 
töltötte ki, míg Kun Mihálvnál három 
ciklust igényelt, aminek okára ugyancsak 
alább fogok kitérni. A végkifejlődés te
kintetében azután utaink eltérnek. Míg 
a Kun-tanfolyamon a könyvtervezés 
maga lényegtelen időt köt le, s nyomon 
követi a könyvfedéltervezés a lehető 
legszélesebb alapokon és legmagasabb 
nívón, addig nálam az egész ötödik cik
lust a könyvtervezés tölti ki, a fedélcím
oldal megoldásának úgyszólván teljes 
kikapcsolásával.

Áttérve a fentebb jelzett magyarázatra, 
elsősorban azt kívánom megjegyezni, 
hogy a rámbízott tanítványcsoport és a



Kun-tanfolyam hallgatói között is olyan 
lényeges kvalitásbeli különbségek álltak 
fenn, amelyek már eleve kizárták a le
hetőségét annak, hogy teljesen ugyanazt 
a tananyagot adjam le, mint Kun Mihály. 
Csoportom hallgatói között akcidens- 
szedő nem volt, a Kun-csoportban vi
szont a hallgatók egy része mégis inkább 
e téren dolgozott a gyakorlati életben, 
ami már magában rejtette azt a nagy 
előnyt is, hogy ez utóbbiak rajzbeli kész
sége sokkal jobban volt kifejlődve, mint 
az én hallgatóimé. Ez a jelenség mit sem 
változtatott az én programomon, vi
szont Kun Mihály tanfolyamának egész 
más irányt szabott, s lehetővé tette szá
mára, hogy csoportját a magasabbrendű 
akcidencia terére is elvezesse, ami nekem 
viszont csak később lesz lehetséges.

A betűvetésben én csak eszközt lát
tam, amellyel a kézügyességet fejleszt
hetem és a vázlatkészítést megkönnyít- 
hetem. Ezért nem is törekedtem arra, 
hogy hallgatóimmal a betűvetést fejlet
tebb formában gyakoroltassam és őket a 
művészi betűvetésre oktassam. Ugyan
ebből a szempontból hagytam el az ecset
gyakorlatokat is,"noha azoknak hasznos
ságát és szükségét nem tagadom. A ma
gasabb fokú betűvetést, valamint az 
ecsettel való munkát azonban már sok
kal inkább az akcidencia terére való
nak tartom, semhogy szükségét láttam 
volna annak magasabbrendű kultivá
lását a könyvtervezést megelőzőleg. 
Tapasztalataim szerint a betűvetésnek 
magasabbfokú tanítása is elegendő arra, 
hogy a hallgatókat excentrikus feladat- 
megoldásokra ragadtassa akkor is, ha ez 
a feladat kizárólag betűöntödei anyag 
alkalmazását írja elő,aminektermészetes 
következménye, hogy a feladat nyomdai 
anyaggal azután nem is oldható meg. 
Már pedig egyelőre nem lehetett másra 
gondolnom, mint a betűöntödei anyagok 
alkalmazására, mert a könyvmegoldások
nál elsősorban csak ez jöhet számításba.

Tanfolyamom kezdettől fogva könyv- 
művészeti tanfolyamként indult és így a 
programhoz szigorúan alkalmazkodva 
minden olyan ténykedéstől és munkál
tatástól tartózkodtam, amely hallgatóim 
gondolatmenetét a kitűzött feladattól el
téríthette volna. Nem tartottam szüksé
gesnek, hogy a hallgatókat izgatóbb és ér
dekesebb feladatok kitűzésével dopin- 
goljam, tartottam tő le, hogy egy-egy ilyen 
feladat beleszövésével a későbbi szára
zabb feladatoktól veszem el a kedvüket.

Amint látható, a tananyag maga túlsá
gosan sivárnak látszik, valójában azon

ban igen érdekes és változatos. Ezt — 
igaz — csak azok tudják a maga valójában 
átérezni, akik meg is ismerkedtek azzal a 
módszerrel, amelyet könyvtervezés tekin
tetében Kun Mihály kollégámmal egyet 
értőlegzsinórmértékülmegállapítottunk. 
Hogy mennyire igaz ez,mi sem bizonyítja 
jobban,mint a hallgatók kitartása és buz
galma, amelyet nem lohasztott le a lát
szólagos egyhangúság. Ez a tény külön
ben megdöntötte azt a tévhitet is, hogy 
a kompressz szedés nem praktikus tan
folyami tananyag, s nem alkalmas az 
érdeklődés ébrentartására.

A másik magyarázat, amellyel e helyütt 
tartozom, a tananyag feldolgozásában 
való előrehaladásra vonatkozik. Mint 
említettem, az aránvosítási gyakorlatok 
és a könyvoldalanalízis Kun Mihálynál 
egy ciklust, csoportomnál pedig két tel
jes ciklust igényelt, dacára annak, hogy 
kihagytam ebből is a betűknek, illetve a 
címsorok fokozatainak egymáshoz való 
arányos viszonyára vonatkozó példákat, 
miután ezeket is már inkább akcidenciá- 
val kapcsolatos tananyaghoz számítom. 
Ez az egy teljes ciklusra terjedő idővesz
teség — mert ez az — a tanfolyam töké
letlen felszerelésére és a hallgatók rajz
beli készségének alacsonyabb fokára 
vezethető vissza. Hallgatóimnak nem állt 
módjában megfelelő tökéletes taneszkö
zöket: körzőt, kihúzótollat, rajztáblát stb. 
beszerezni és főként nem állt módjában 
otthoni feladatokat vállalni. A munka az 
aránvosítási gyakorlatoknál bizony ala
posan megakadt, mert a tanfolyam ren
delkezésére álló rajzeszközök tökéletle
nek voltak, nem is szólva arról, hogy 
nem is volt több mint hat darab egyből- 
egyből, úgyhogy a hallgatók egymásra 
vártak, míg körzőhöz vagy vonalzóhoz 
juthattak. Hátráltatta az előrehaladást az 
erre az időszakra esett államnyomdai és 
fővárosi házinyomdai különórázás is, 
amely sok mulasztást okozott és amellett 
az otthoni munkát is kizárta. Ha ez az 
egy ciklusra terjedő időveszteség nem 
ért volna, úgy a végső eredmény minden
esetre dúsabb és változatosabb lett volna, 
mert ez esetben a könyvtervezésre két 
teljes ciklus állt volna rendelkezésre.

A tanfolyam végső kifejlődésének 
eredménye úgy, ahogy akiállításon szere
pelt, ha számbelileg nem is kielégítő, 
minőség dolgában mindenesetre helyt
álló. Ez mindenképpen megnyugtatásul 
szolgált nekem is, meg hallgatóimnak is, 
akik bizonyítékát adták tanulnivágyásuk- 
nak és bizalmuknak a komoly és szakszerű 
tanfolyammal szemben. Wanko Vilmos

ÉPMESTERI 
TANFOLYAM 
BESZÁMOLÓJA
A gépmesteri szaktanfo
lyam előadásainovember 
12-én vették kezdetüket 

egy előre megállapított előadási tervezet 
alapján, amely 18 pontban foglalta ma
gában mindazokat a szaktechnikai és 
elméleti kérdéseket, aminek ismerete 
elsőrendű szükségletét képezi a gép
mesteri munkakörnek.

A 18 pont természetesen 18 részre 
tagolt előadássorozatot jelent, amely 18 
elméleti előadást — a tervezet szerint — 
megfelelő gyakorlati előadásnak kellett 
volna kísérni, ami lehetőségét adta volna 
annak, hogy most szemléltetően is be
mutathatnánk egy tökéletesen megvaló
sított munkaprogramot.

Sajnos, ehhez hiányzottak a föltétien 
szükséges eszközök — melyeknek leg
fontosabb alkotóeleme a tűrhetően fel
szereltkísérleti nyomda —, így majdnem 
kizárólag az élő szó volt tolmácsolója a 
szakmabeli ismereteknek. Ez a körül
mény meghagyta bélyegét az eredmé
nyen is, és érdekes bizonyságul szolgál 
arra, hogy miként foglaltak állást a 
különböző oktatási módszerekhez a hall
gatók. Az előadások kezdetén a beirat
kozottak száma 38 volt, ez a létszám a 
vetítettképes előadások hatása alatt föl
szaporodott 62-re, akik közül később az 
elméleti előadásokról éppen azok mara- 
doztak ki, akik a szakmai továbbképzésre 
leginkább rá voltak szorulva, és éppen 
azok voltak a legszorgalmasabb és leg
kitartóbb látogatók, akiknek szakmai 
tudásuk amúgy is közismert; akiknek 
tehát az előadások látogatásával csak 
szakmai tudásuk felfrissítése lehetett 
a cél.

Ennek a visszásnak tetsző állapotnak 
eredő oka az volt, hogy a csak kezdetle
ges szaktudású, még az alapismeretek
ben is szűkölködő fiatal kollégáinknak 
annyira újszerű volt az előadás tartalma, 
hogy annak helyes átértéséhez csakis a 
gyakorlatilag bemutatott, szemléltető és 
a hallgatóval egyénileg is lefolytatott, ok
tatási módszerre lett volna szükség, hogy 
az előadások állandó vonzóerőt képez
hettek volna számukra.

Mindezekből pedig nem szabad azt az 
ítéletet meríteni, hogy talán az előadási 
tervezet nem volt a helyes célnak szabva. 
Ennek bizonyítására itt teljes egészében 
leközöljük az előadássorozatunk pro
gramját :



A GÉPM ESTERI TANFOLYAM ELŐADÁSI 
T E R V E :

1. A nyomógépekről általában. A nyomógépek 
fejlődéséről és pedig: a laposfelületekkel nyomó gé
pek összes válfajainak ismertetése; a laposfelületrol 
hengerrel nyomó gépek minden változatainak, vala
mint a körforgó rendszerű gépek ismertetése, egy 
elméleti előadás keretében.

2. A leginkább használatban lévő Liberty- és 
Gally-rendszerű laposfelületekkel nyomó gépek szer
kezeti ismertetése főleg a kezelés szempontjából, 
különös hangsúllyal e gépek mechanizmusában elő
forduló rendellenességekre, amelyek eredő okai a 
smicnek, a festéksávképződésnek, a hengerszék 
helytelen működésének. A feladóhengerek állítható
sága és az e célra szolgáló szerkezet ismertetése stb. 
Egy elméleti előadás keretében és külön egy gyakor
lati előadáson.

5. Laposfelületrol hengerrel nyomó gépek szer
kezeteinek ismertetése, különös tekintettel a külön
böző változatokra és azoknak a célszerűség, illetőleg 
a tökéletesség szempontjából való méltatása, ú. m. 
könyökhajtó; körhajtó; Miehle-rend szerű hajtószer
kezet. Továbbá: kerekeken járó; csúszós- és görgő- 
járatú nyomóalap-pályák. Az időlegesen megálló 
nyomóhengerű; a lendülő-nyomóhengerű és a foly
ton forgó nvomóhengerű gépekről; a kettős gyors- 
sajtókról; két színt nyomó-, egy- és kéttúrás gépek
ről, egy elméleti és egy gyakorlati előadás keretében.

4. A különböző festékezőhenger-elrendezésről; a 
festékeldörzsölés jelentőségéről; a festékezőhengerek 
állításáról; a hengeranyag minőségéről. Továbbá 
a nyomóhenger viszonya a nyomóalaphoz és a for
mához, az önsúlyú nehézkedés szempontjából; a 
magasság- (smic) lécekről és azok jelentőségéről; 
a fogasrúd és fogaskoszorú egymáshozi viszonyáról. 
A kapcsolószerkezetről. Egy elméleti és egy gyakor 
lati előadás keretében.

5. A gyorssajtó előkészítése a nyomáshoz. Az 
ívfogókról és azok elrendezéséről; az illesztékekről 
és azok elrendezéséről; a kivezető szalagokról és azok 
elrendezéséről és mindezek jelentőségéről a jó sor
egyen szempontjából. Az ívkivezetésről, a fülek ke
letkezéséről, az ívnek beszakadásáról. A zsinórok, ki
rakópálcák elrendezéséről egy gyakorlattal egybe
kötött elméleti előadás keretében.

6. A kilövés különböző változatairól, az íveknek 
egymásba, avagy egymás mellé osztott rendszere sze
rint. Általában minden kilövési lehetőség gyakorlati 
ismertetése egy előadás keretiben.

7. Az alakbeoszlásról; a mesterarány (aranymet
szés) szabályairól. A könyvekhez használatos szok
ványosabb papíralakok ismertetése, a térelosztás el
nevezése és aránya a szedésoldal és papír nagyságá
hoz. A forma alkotóelemeiről és azok helyes elren
dezéséről ú. m.: a zárókeretről; az űrpótlókról; a 
különféle zárókészülékekről éspedig: fa-ésvasékzáró, 
Marinoni-, Hölzl- és Krausz-féle zárókészülékekről, 
azoknak egymás feletti előnyéről, egy elméleti és 
egy gyakorlati előadás keretében.

8. A tömönlvénylcmezekről általában. A töm- 
öntvénylemezek kellősítéséről (fazettálásáról) zárá
sáról, soregyenbe állításáról, egy elmélettel egybe
kötött gyakorlati előadáson.

9. Az egvengetés főbb szabályairól, a/, egyengetés 
céljáról, a különböző egyengetési eljárásokról. A 
művek, táblázatok, lemezek, plakátok egyengetésé-

ről, egy elméleti és amennyiben lehetséges 2 5
gyakorlati előadás keretében.

10. Illusztrációk egyengetéséről és nyomásáról. 
A különböző nemű klisékről, azok kezelési mód
járól; a klisék kellősítéséről. A kézi kivágásról és 
a mechanikai kivágásról és e munkakör minden 
teendőiről egy elméleti és ha lehetséges 2 3 gya
korlati előadáson.

\ \ . Színes illusztrációk és színes akcidenciák 
nyomásáról. A 5- és -4-színnyomatú klisékről, a 
normálfestékekről, a különböző színárnyalatoknak 
elérése, illetve befolyásolása két normálszínnek egy- 
mássali keverése által. A soregyenről hangsúlyozot
tan. Az akcidenciák nyomásáról általában, az irisz- 
nyomásról, egy elméleti és ha lehetséges 2 5 gya
korlati előadáson.

4 2. Különböző nyomtatási eljárások. A magas-, 
mély- és síknvomás elmélete. A mélynyomású gé
pekről, a Mertens-féle eljárásról, a síknyomású gé
pekről s az offset-nyomásról.

-13. A dombornyomásról; a szárazbélyegzőről; a 
dobozgyártásról, a Ivukasztóléniával való nyomásról; a 
számozásról egy, esetleg két elméleti előadáson, és 
ha lehetséges 2— 5 gyakorlati előadás keretében.

14. A különböző nyomtatásbeli tünetekről, ú. m. 
maszatolódásról (smic), a spíszekről; a gyűrődések
ről (falc), a rossz soregvenről, a betűknek és sorok
nak nyomásközbeni megdőléséről és időelőtti kopá
sáról stb., egy elméleti előadás keretében.

4 5. A festék anyaga és gyártása. A múlt ciklusé
hoz hasonlatos sorozatos előadás keretében. (Festék- 
gyár.)

10. A másolható festék anyaga és felhasználási 
módja. A bronz, szatin, autochrom, fénytelen mű
nyomó és duplex-festékek anyaga és felhasználási 
módjáról, egy elméleti előadás keretében.

I 7. A festék viszonya a papírhoz. A lehúzódásról, 
a felszívódás és gyors száradás előfeltételei, a szárító- 
kence előnye és hátránya. A színtartó festékekről, 
az áttetsző és fedőfeslékekről egy elméleti előadás 
keretében.

\ 8. Színharmónia. A különböző színek egymás- 
melletti hatása. Az alapszínekről, a másod- és har
madrendű színekről. A kiegészítő színekről. Szín
keverésről. Mind e témák a gyakorlatnak leginkább 
megfelelő módon, több elméleti és gyakorlati elő
adáson tárgyalandók.

Eme kitűzött munkaterviinket — egy 
előadás kivételével — teljes egészében 
megvalósítottuk. Változás csak annyiban 
történt, hogy a 8-ikés9-ik számú előadást 
egybefoglalva tárgyaltuk, a 12-ik számú 
előadást pedig — amely a különböző 
nyomtatási eljárásokat tárgyalta volna — 
az előadó, Braun igazgató úr közbejött 
súlyos megbetegedése miatt nem tarthat
tuk meg. Az előadók sorában tisztelhettük 
Walter Ernő igazgató urat is, akinek 
három igen szép előadást köszönhetünk 
és pedig: a IS., 16. és 17-ik számú elő
adást. Előadók voltak még: Bauer Henrik, 
Berkó Antal, Csuvara Ferenc, Fröhlich 
Samu, Illyésy István, Lakenbach Artúr 
és Zombori Pál szaktársak.

Az 1., 2., 3. és 4-ik számú előadást

számos, közel 70 vetített képpel kísértük, 
melyeknek keretében tárgyaltuk a nyomó
gépek fejlődését előbb történeti, aztán 
pedig technikai szempontból, továbbá a 
különböző rendszerű gyorssajtók szerke
zetét és kezelését, jól magyarázó részlet- 
felvételű képekkel, igen nagyszámú hall
gatóság jelenlétében, akiknek egy része 
nem beiratkozott hallgató volt.

Az előadási tervezet további részleteit 
tisztán szóbelileg tárgyaltuk. Gyakorlati 
előadással csak a 2., 8. és 9-ik egybe
kapcsolt előadást kísértük és pedig a 2. 
számú elméleti előadáshoz a Kigler 
nyomdában két szemléltető, a 8. és 9. 
számú elméleti előadáshoz pedig 8 gya
korlati előadást tartottunk ugyancsak a 
Kigler nyomdában Tranger József vezér- 
igazgató úr szíves jóvoltából. A gyakor
lati előadásokon csak a beiratkozott szak
társak vehettek részt és azok is csak kor
látolt számmal, egy-egy előadáson 5 sze
mély vett részt. Minden turnus 2 külön 
előadássorozaton nyert oktatást. A részt
vevők száma 20, az oktatás időtartama 
5-től 8-ig =  3—3 óra. A gyakorlati elő
adásokon megnyilatkozott nagy buzga
lom és lankadatlan ügyszeretet bizony
sága annak, hogy a hallgatók komoly 
életcélnak tekintik, szinte szomjazzák a 
rájuk nézve kedvező tanulási alkalmat.

Az elméleti előadásokon résztvevő 
hallgatók átlagszáma 35 volt. Eltekintve 
attól, hogy az előadások látogatását gyak
ran gátolták a különórázások, a magam 
részéről ezt az érdeklődést kielégítőnek 
nem találom. Mert az ilyen érdeklődés 
mellett nem találom meg az ellenérté
két annak a munkabefektetésnek, ame
lyet az előkészület az előadó részéről 
megkövetel. Elméleti előadásaink anyaga 
az előadók közt előzetesen külön meg
beszélés tárgyát képezte, hogy azok min
den részletre kiterjedően kimerítsék a 
szóban forgó tárgyat

Előadásainkat írásban fektettük le, 
hogy rendszeres és minél értelmesebb 
magyarázatátadjuk a dolgok lényegének. 
Az egyes előadási */s= 2 órai időtartamú 
volt, azután pedig a felhívásunkra a hall
gatók intéztek hozzánk kérdéseket, vagy 
vetettek fel szakkérdéseket, amelyekre 
kimerítő magyarázatokkal szolgáltunk. 
Általában véve elméleti előadásaink nívó
sak voltak.

A lefolyt előadássorozat újabb bizony
ságát adta annak az igen sokszor hangoz
tatott felfogásom igazságának, hogy a 
gépmesteri szakban elengedhetetlen kel
lék a gyakorlati oktatás. Ázelméleti okta
tásnak nálunk már több évtizedes múltja
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van és így, mint jól kipróbált módszer, 
önmaga felett mond bírálatot. Ez a bírá
lat pedig közmegismerés szerint nem 
kedvező. Nincs tehát szükség különöseb
ben hangsúlyozni, hogy az anyagi befek
tetést nem igénylő »előny«, még nem 
emeli az egyedül üdvözítő oktatási mód
szerek közé az elméleti oktatást. A jó 
elméleti oktatás foganatos lehet haladot
tabb szakképzettségű kollégáknál, akik 
tudják és megértik, miről van szó, bár 
jó lélekkel mondható, hogy itt sem szül 
egész eredményt. Még kevesebb, sőt alig 
van termékenyítő hatással azokra, akik
nek képzettségük alig van megalapozva, 
már pedig ezeknek a szaktársaknak van 
szükségük elsősorban segítő kezekre.

Ha tehát most a jövő év oktatási mód
szeréről kell szólnom, nézetemet a már 
sokszor hangoztatott jelszóban foglalha
tom össze: Csak az elmélettel kapcsola
tos gyakorlati előadások bírnak teljes 
értékkel a gépmesteri szakoktatásban. 
Meg kell teremteni az ehhez szükséges 
kísérleti nyomdát! A jövő évre pedig 
megfelelőnek találnám az itt leközölt 
tanmenetet — némi módosítással — a 
megfelelő gyakorlati előadások kísére
tében. Illyésy István

DEBRECENI 
TANFOLYAM
Debrecenben az elmúlt év hús
vétiján rendezett nagyszabású 
nyomtatványkiállítás utón a deb
receni szaktársak körében fel- 
mcrUltazóhaj egy széles alapokra 

Fektetett szaktanfolyam létrehozása iránt. A Segélyző 
Kgyestllet választmánya a hozzáértők bevonásával 
kereste tehát az utat-módot arra, hogy az óhaj valóra 
váltassák. Szakelőadások sorozatával, felolvasások ren
dezésével próbálta megoldani a kérdést, azonban ezek 
a kísérletek (talán a kellő előkészítés hiányában) nem 
bizonyultak megfelelőknek. Re kellett látni, hogy 
ezzel az üggyel nagyobb körültekintéssel, alaposab
ban kidolgozott munkaprogram alapján lehet meg
birkózni, ezért aztán az I 924 november 5-án tartott 
nyomdászgyűlésen úgynevezett »önképzési bizottság« 
választatott meg. A megválasztott bizottság föladatává 
pedig a szakmai továbbképzés ügyének a rendezése, 
egy továbbképző tanfolyam életrehívása tétetett.

Az önképzési bizottság kidolgozott egy teljes okta
tási tervet s helyiséget keresett a tanfolyam számára. 
K célra sikerült megszerezni a városi Ipariskola egyik 
termét 8 héten át heti 2— 2 esti előadás megtartá
sára, teljesen díjmentesen, fűtéssel és világítással. 
Dr. Gulyás István úr, az iskola igazgatója nagy meg
értéssel fáradozott kérésünk teljesíthetése körül s 
azért e helyen is tartozunk szívességét megköszönni.

Az oktatási tervezet szerint az oktatás alapjául a 
vázlatkészítési tanfolyam tétetett meg, szedők részére, 
míg az általános tudnivalókkal önálló előadások kere
tében foglalkoztak az előadók.

A vázlatkészítési tanfolyam vezetésével, illetve az 
azt célzó előadások tartásával Várakozó Gábor bíza
tott meg, egyes előadásokra pedig Erdélyi Károly, 
dr. Gulyás István és Gyökeres Ferenc vállalkoztak, 
illetve azokat meg is tartották.

A vázlatkészítési tanfolyamon az előadásokat I 924 
december 9-én kezdettük meg, 36 jelentkező rész
vételével. Az oktatás alapjául az úgynevezett ipar
művészeti módszer szolgált. Rajzolási gyakorlatokkal 
kezdettük tehát a munkánkat, természetesen szem 
előtt tartva azt, hogy ezeket a gyakorlatokat nyom
dászok végzik s a cél a vázlatkészítés lesz. A Redis- 
toll segítségével rajzolgatott díszítmények után a 
betűvetési gyakorlatok kerültek sorra, majd a Ronde- 
tollal rajzolgattunk díszeket, később betűket. A betű- 
vetési gyakorlatok végeztével úgy találtuk, hogy 
most már megkezdhetjük a szorosabban vett tipo
gráfiai munkálkodásokat. Az aranymetszet, a margó
viszonyok, a különböző tipográfiai stílusok ismerte
tése után a könyvtervezésre tértünk át. Sajnos, nem 
foglalkozhattunk ezzel a tárgykörrel azzal a kimerítő 
tárgyilagossággal, amit az megkívánt volna, és pedig 
rajtunk kívül álló okok miatt. (Nevezetesen a terem 
használatára engedélyezett terminus lejárta, 1925 
február 8 után újra kértük a további engedélyezést. 
Az igazgató előbb egy hetet engedélyezett, majd 
sikerült még egyhavi terminust megszereznünk.) 
így tehát szűkre kellett szorítanunk az előadás anya
gát, a tanítási órákat bár megpróbáltuk szaporítani, 
de ennek káros hatását tapasztaltuk s így áttértünk 
kisebb nyomtatványok tervezésére. A tanfolyam be
zárásakor pedig a hallgatók között levélfej pályázatot 
írtunk ki. Hogy ez a pályázat nem sikerült a kíván
ságoknak megfelelően, annak okát a fentemlített 
körülményekben kell megtalálnunk.

★
I 92 i december I I -én az Ipariskola rajztermében 

az 1925-ös Évkönyvpályázat és a Magyar Grafika 
levél fejpályázatának anyagával együtt Wanko Vilmos 
kolléga bemutatta a fővárosi továbbképző tanfolyamok
I. ciklusának a munkáit s egyben útmutatást adott 
az oktatás menetének betartására is. A kiállítást meg
tekintették úgyszólván az összes debreceni kollégák 
s annak tanulságai maradandó emléket hagytak.

*

A vázlatkészítési tanfolyamra jelentkezettek száma 
36 volt. Ez a szám a békeidőben tartott tanfolya
mok résztvevőinek számát meghaladta s az önképzési 
bizottság a hallgatók két csoportra osztásával foglal
kozott, miután egy előadónak ily túlságos igénybe
vételét nem gondolta helyesnek, azonban a bizott
ság pesszimista tagjainak felfogása valóra vált mi
hamar, úgyhogy a megosztást nem kellett végrehaj
tani. December vége felé, amikor már a rajzolási 
gyakorlatok kezdettek nehezebbé válni s több-több 
önállóságra volt szükség a résztvevők részéről, meg
indult a kiválasztási folyamat, elmaradoztak azok, 
akik az iramot nem bírták, még előbb az elégedet
lenek. Voltak ugyanis olyanok egypáran, akik nem 
voltak megelégedve a tanfolyam menetével, többet, 
vagy egészen mást várlak, hogy mit, azt ők talán 
maguk sem tudták volna megmagyarázni. A hallgatók 
száma 20-ra, majd -18-ra csökkent. A betűvetési 
gyakorlatok során újabb kiválasztási folyamat indult 
meg, úgyhogy annak vége felé a hallgatók száma 
14-re csökkent. Most már csak a komolyan érdek
lődők, az ügy iránt teljes odaadást tanúsítók marad
tak meg s úgy találtuk, elérkezett az ideje annak,

hogy ezúttal fokozottabb mértékben már a szorosab
ban tipográfiai munkának tekinthető gyakorlatokhoz 
kezdjünk. De az idő is szorított most már bennünket. 
Pedig éppen itt volt legnagyobb szükség az alapos 
munkára. Megpróbáltuk tehát az előadásokat szapo
rítani. Eddig ugyanis hetenként egyszer, szerdán 
este V27-től 8-ig, tehát \ és fél órán át tartottuk az 
előadásokat.

Előbb meghosszabbítottuk ezt az időt még 1 órá
val. p /a 7— 9.) Ez az idő is kevésnek bizonyult, úgy
hogy megkíséreltük a csütörtök estéket is igénybe
venni, hiszen a termet úgyis két estére, a szerdai és 
csütörtöki estékre kaptuk meg. Ám ez a próbálko
zás majdnem csődöt mondott. A csütörtöki előadásra 
6— 7 hallgató jött el, a következő szerdán sem vol
tak többen, úgyhogy a második csütörtök estét már 
nem mertük igénybevenni.

Az aranymetszet s a vele összefüggő munkálko
dások különben is nagy figyelmet, több önállóságot 
s nagyobb szakmai intelligenciát kívántak meg s ez a 
körülmény ismét befolyással volt a hallgatók számá
nak redukálódására. Miután ismét a rendes mederbe 
tereltük az előadások megtartásának idejét, úgy ta
pasztaltuk, hogy a hallgatóink megfogyatkoztak s 
csak \ I hallgató maradt meg, akik aztán a tanfolyam 
végéig kitartottak. *

A tanfolyam megindulásakor jelentkezeti 36 
résztvevőnek közel 60 százalékos redukciójáról van 
tehát itt szó. Első pillanatra megdöbbentőnek látszik 
ez, mert a szakkultúra fejlesztése iránti akciónak a 
csődjét, a vidéki szakoktatás fentartásának további 
meddő voltát láthatnék ezek után. Ha tekintetbe 
vesszük azonban azt, hogy pl. Debrecenben a kézi
szedők száma körülbelül 40— 50, ebből 15— 20 
kifejezetten kompressz-, illetve lapszedő (a gépsze
dőket s a más, nem kifejezetten kéziszedéssel fog
lalkozókat nem vehetjük számításba), úgy azt talál
juk, hogy a tanfolyamra jelentkezettek száma kb. 
80 százalékot mutat. Erősen optimista felfogás mel
lett sem lehetett tehát ezt a százalékos arányt egész
ségesnek tekinteni, mert hiszen erre a szakoktatás 
tekintetében sehol példa nem mutatkozott.

Ha vizsgáljuk az okokat, melyek ezt a csodálatos 
jelenséget létrehozták, hogy egy tanfolyamra a kol
légáknak körülbelül 80 százaléka jelentkezett, meg
találjuk, ha megfigyeltük azt a hatást, melyet az 
1924 husvétján rendezett nagyarányú nyomtatvány
kiállítás gyakorolt. Ez tehát az ilyen irányú kiállítá
sok szakkulturális jelentőségét húzza alá s egyben 
útmutatást ad arra, hogy a vidéken a szakmai kul
túra iránti érdeklődést miképpen lehet kihívni. 
Hogy a hallgatók számának közel 60 százalékos 
apadását megérthessük, el kell fogadnunk tehát 
azt a fölfogást, hogy a kollégák 80 százalékának a 
jelentkezése nem volt normális állapot, így nagyarányú 
kiválásnak okvetlenül be kellett következnie. Hogy 
ez a kiválás fokozatosan ment végbe, az pedig éppen 
az előbbi magyarázat mellett érvel.

A vázlatkészítési tanfolyamon végig kitartó I \ 
hallgató a debreceni kollégák (csak a kifejezetten 
kéziszedőket számolva) körülbelül 20*5°/o-át jelenti 
ez pedig a szakoktatási munkálkodás további fenn
tartása mellett bizonyít. *

A tanterem engedélyezésekor adott csütörtöki 
estéket önálló előadások tartására használtuk fel. 
Ezekre az előadásokra nem kellett előzetes beirat



kozás a látogatók részéről, azért azokon átlag 28-36 
főre volt tehető a hallgatóság száma.

4 925 január 7-én és 4 5-én Erdélyi Károly 
kolléga tartott előadást a »síma szedésről«. Január 
22-én dr. Gulyás István a »Magyar helyesírás törté
netéről^ január 29-én ugyancsak dr. Gulyás István 
tartott előadást a wMagyar helyesírásról«. Február
5-én Erdélyi Károly a fontosabb tipográfiai tudni
valókról tartott értekezését a hallgatók és az előadó 
között élénk vita zárta le. Február 4 2-én erősen 
csökkent számú hallgatók előtt dr. Gulyás István 
tartott előadást a » Magyar nyelv és a helyesírás« 
címen. Március 5-én Gyökeres Ferenc tartotta meg 
előadását a papirosról. A hallgatók kívánságára elő
adását megtoldotta a tömöntéssel kapcsolatos tudni
valók ismertetésével.

Az előadók alapos készültséggel jöttek hallgatóik 
elé, természetesen feltételezve bizonyos szakmai 
intelligenciát a hallgatókról s ezért előadásaik ní
vóját is a megfelelő fokon tartották.

A hallgatók száma a fentebb említett 28— 50 főre 
volt tehető s az előadásokra legtöbbször ugyanazok 
a kollégák jöttek el. Az érdeklődés tehát igen nagy
fokú volt, kivéve egy esetet, a február 4 2-én tartott 
előadást, amelyen körülbelül 45— 17 kolléga jelent 
meg.

A terv bevett, gépmesterek részére rendezendő 
előadásokat teljesen rajtunk kívül álló okok miatt az 
idei ciklus keretében nem rendezhettük meg s így 
annak megvalósítása a jövő feladatát fogja képezni.

*
Wanko Vilmos kolléga 4 924 december II  -én 

Debrecenben tartózkodását felhasználta, hogy érint
kezésbe lépve a debreceni nyomdák vezetőivel, meg
teremtse a tanfolyamok anyagi alapját is. Fáradozá
sának eredményeül a debreceni nyomdatulajdonosok
2,650.000 koronát adományoztak a tanfolyamaink 
céljaira, ezenkívül biztosították annak a lehetőségét, 
hogy ha erre szükség lesz, a technikai bemutatá
sokra bármelyik nyomdaüzem megnyerhető legyen. 
Ez utóbbira azonban még nem igen volt alkalmunk 
szívességüket igénybevenni, miután a vázlatozási tan
folyamon annak szükségessége még nem mutat
kozott, a gépmesterek számára rendezni tervezett elő
adások pedig megtarthatók nem voltak. Anyagi támo
gatásukat e helyen is köszönettel nyugtázzuk s remél
jük azt is, hogy e támogatást a következő ciklus 
folyamán is élvezni fogjuk.

Tekintve azt, hogy a hallgatók számára a rajzeszkö
zöket: papirost, raj/.tol lakat, fekete tintát, festékeket, 
az előadók részére a szükséges anyagot: papirost, 
festékeket, krétát stb. az önképzési bizottság szerezte 
be, úgyszintén a kiállításokkal kapcsolatos kiadások 
is tekintélyes összeget emésztettek föl, jóval túl kellett 
lépnünk a 2.650,000 korona keretét s azt az egye
sület vagyonából is pótolnunk kellett.

A tanfolyamok első ciklusának lezárása után tehát 
a következő ciklusköltségvetésétmódunkban van meg
állapítani s azt közel 5 millió koronára tehetjük. Ez 
összegbe nem számítottuk bele a jövőben sem a te
rem használati díját, sem a fűtést és világítást, re
mélve, hogy az ipariskola felügyelőbizottsága a jövő
ben is a teljes megértés alapján a termet díjmentesen 
bocsátja rendelkezésünkre.

★

A vázlatkészítési tanfolyamon résztvett hallgatóink 
szorgalmáról, elhaladásáról a ciklus végén, március 
29-én a hallgatók munkáiból rendezett kiállítás volt

hivatott beszámolni. 340 lapot állítottunk ki ez alka
lommal, szemléltetően a tanfolyam menetét s a 
résztvevők szorgalmát. Ezek tanúsága szerint a hallga
tók 70 százaléka elvégezte a feladatokat többé-ke- 
vésbé kielégítően, 50 százaléka a szorgalmi munkák 
tömegét produkálta, tehát az iskolai előadásokon 
kívül otthoni munkálkodást is teljesített, a hallgatók 
közül pedig különösen háiman, névszerint Doró 
József, Fehér Sándor és Kállai János a legodaadóbb, 
legprecízebb buzgalmat tanúsították. Ha a tanfolyam 
teljesítménye e három hallgatónk munkásságában 
lemérhető, úgy a tanfolyam létrehozói, fentartói, 
meg lehetnek az eredménnyel elégedve.

A kiállításra Wanko Vilmos 24 hatalmas méretű, 
az aranymetszést és a margóviszonyok szemléltetését 
célzó, pontos számítások alapján rajzolt táblát hozott 
magával, hangsúlyozásául annak, hogy az alapos ti
pográfiai tudás az aranymetszési ismeretek megszer
zésével fokozható.

A kiállításnak igen szépszámú látogatóközönsége 
volt, amely nagyrészt a kollégák s a debreceni nyom
dák vezetői köréből rekrutálódott s megjelent a kiál
lításon dr. Csűrös Ferenc városi kultúrtanácsnok, egy
ben a városi ipariskola fentartó hatósága képviseleté
ben s a jövőbeni támogatásáról is biztosította a tan
folyam vezetőségét.

*
Háromhavi szakkulturális munkálkodásunk ered

ményéről, menetéről, annak mozzanatairól s az ott 
tapasztaltakról álljon tehát itt ez a beszámoló s ha a 
vidéki kollégák kedvet kapnak ahhoz is, hogy utánunk 
csinálják ezeket s okulva az itt tapasztaltakon, mun
kálkodásukat talán nagyobb siker is fogja koronázni.

Várakozó Gábor

MISKOLCI 
GRAFIKAI 
K ÁLLÍTÁSRÓL
Egy háborús emlék elevenedik 
meg előttem. Valamelyik isme

retlen osztrák határvidéki kórházba kerültem sebe
sülten egy napra. A sebesültek tömegét öntötte 
oda a közel fronton folyó »küzdelem«. A népek 
és fajok keveréke torlódott ott össze. Volt magyar, 
német, olasz, román, szerb, dalmát, cseh, orosz, 
bosnyák, lengyel, török, örmény, kaukázusi katona. 
Micsoda konglomerátuma egy háborús népvándor
lásnak ! A beszélni és mozogni tudók az odaérkezés 
második órájában már nyelv és nyelvrokonság után 
csoportosulva beszélgettek a háború várható végéről 
és az azután jövő kultúréletről. Én szellemi társam 
egy osztrákban találtam m eg ... Népekről, kultúráról 
folyt a disputa. —  »II]a ! kedves barátom, önöknél 
nagyon sok a kanász és jogász, de a kultúra<( —  
mondotta a vita hevében. Sértődötten tiltakoztam az 
elbírálás ellen és felsoroltam hirtelenében egy pár 
nevet : Petőfi, Arany, Jókai, Madách, Liszt Ferenc, 
Munkácsy,Vámbéry, Kövesligethy stb., bizonyságául 
annak, hogy a népek kultúrájának, művészetének 
mily értéket adtunk mi, magyarok. »Az igaz !« —  
volt az ellenérv—, »de az önök nagyjait legtöbb eset
ben a külföld levegője erjesztette ki nagyságukban, 
mert az önök hivatalos kultúraszeretete nagyon 
mérsékelt volt mindig és különben egyes szellemi 
nagyságok képességei csak akkor jelentenek igazi

kullúrértéket, ha azok élvezetében a széles tömegek 
is részesülhetnek. Ilyen kultúra —  tömegkultúra —  
pedig önöknél nincs!«

A vitatkozó társam egy osztrák —  kolléga volt.
*

Ez a túlzott, de részben mégis helytálló bírálat jut 
eszembe, amikor arra vállalkoztam, hogy a vidék 
ízlésében és nívójában visszamaradt grafikai iparának 
a múltjáról, jelenéről, jövőjéről írok egyet-mást. 
Abból a megállapításból indulok ki, hogy a grafikai 
ipar szerves életet él a kultúrával. Ma már a népek 
kultúrfokát nem a Liebig-féle szappanelmélet, de 
inkább az elfogyasztott könyv- és ujságmennyiség 
mutatja.

A háborúelőtti Magyarország grafikai ipara és mű
vészete hatalmas előretörést mutatott. Sajnos, a Bá
rányok, Aignerek, Muhitsok és társaik magvetését a 
háború vérzivatara elmosta és háború után az ugar- 
törés nehéz munkáját kellett újból kezdeni, hogy a 
magyar grafikai ipart és művészetet életrekeltsük 
kábultságából. Ez pedig nehéz feladat volt. Magyar- 
országon a könyv- és ujságfogyasztás, de általában 
a nyomtatványfogyasztás szempontjából az ipari mun
kásság, a kereskedelemmel foglalkozók és az intel
lektuális osztály jöhet számításba. De nagy baj ám, 
hogy e rétegek a háború óta a gazdasági krízis min
den nyomorát nyögik. A lakosság tekintélyesebb 
része, az agrártermeléssel foglalkozók kiesnek mint 
fogyasztó rétegek, mert ezeknek igénye —  éppen 
kulturális elmaradottságuknál fogva —  nem terjed 
túl ma sem az ima- és álmoskönyv használatánál. Ez 
volna tehát az a bázis, amelyre a grafikai ipar fejlő
dését gazdaságilag föl lehetne építeni. Bizony, ez 
elég gyönge alap és keskeny terület. Csak a határ
talan szakmaszeretet, a legnemesebb idealizmus és 
igazi kultúrarajongás a megmagyarázója, hogy ily 
szomorú állapotok mellett is akadnak Kun Mihálvok, 
Wankók, Táborok, Birók és társaik, akik e kilátás
talan szituációban is a nyugat nagy nemzeteivel ver- 
senvképes grafikai nívót akarnak, sőt —  horribile 
dictu —  tempót is diktálnak. . .

*

A tempódiktálásnak a hullámverése jutott el a 
fővárosból vidékre, ezúttal már Miskolcra is. Miskolc 
nyomdai munkássága már az elmúlt télen megtette 
az első lépéseket a szakmai továbbképzés ügyében. 
Bernardt Mór szaktárs «Korrektori asztal mellől«, 
Márkus Lajos »Nyomdászattörténelem«, míg koráb
ban e sorok írója »Az írás keletkezése és fejlődései 
címmel tartottak szakmai előadásokat. Gyönge, kez
detnek való lépés volt ez az előadásciklus, melyet 
egy erőteljesebb és hatásában messze kiható esemény, 
a miskolci grafikai kiállítás követett.

Valójában szerénység a husvét két napján rende
zett kiállítást miskolci grafikai kiállításnak nevezni, 
mert az Európa minden országából, sőt Amerikából 
is bemutatott nyomtatványok sokaságánál fogva, egy 
szfikebb keretek között mozgó nemzetközi kiállításnak 
is beillett. így a kiállításnak elsősorban éppen az 
adott érdekességet, hogy Miskolcon első ízben került 
bemutatásra Európa sokszorosítóipara.

De értékes művészi tartalmat jelentett a kiállítás
ban a képzőművészet részvétele. Az Országos Képző
művészeti Főiskola miskolci művésztelepének Muhits 
Sándor úr, az ismert grafikusművész a vezetője. 
Igazi megértője a nyomdai munkásság azon törek
vésének, hogy a grafikusművészet csak akkor tölt
heti be hivatalát, ha nem egypár, pénzfölösleggel
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rendelkező dilettáns művészetet majmoló szórakozása 
a % hanem a széles néprétegek közkincse és amely
ben az arra hivatottaknak a pénz joga nélkül is ér
v é n y e sü ln i lehet, míg az átlagképesség gyönyörköd
hessen benne. Röviden: népszerűsíteni és hozzá
férhetővé tenni a mfivészetet a tömegek számára.

A kiállított rézkarc- és linómetszetek reprodukciói 
azt bizonyítják, hogy a képzőművészetek népszerűsí
tésében a nyomtatónak mily nagy szerepe van, hisz 
a művész rajza csak jól képzett nyomtató munkája 
után vélik grafikai művészetté.

A kiállítás anyagáról egy cikk keretében részlete
sen írni lehetetlenség. Még csak egy összefoglaló 
kritikai méltatást sem írhatunk. Nemzetek grafikai 
nívóját kellene taglalni, összehasonlítani, hogy a 
kul- és belföldi anyag közötti különbséget érzékel
tetni lehessen. Kifejlesztett, letűnő és ismét felkapott 
grafikai stílusokról, régi és új szedésirányról kellene 
írni* Hacsak dióhéjban is, ismertetni kellene a klasz- 
szikus, szabad, kubista, expresszionista és konstruk
tivista irányzatokat, amelyeknek tömege vonult fel 
előttünk a kiállításon, jelezve az ezermérföldes távol- 
ságkülönbözeteket. Budapest, Prága, Bukarest, Belg- 
rád, Róma, Milánó, Zürich, Berlin, Lipcse,München, 
Párizs, Lüttich, Brüsszel, London, Hága, Utrecht, 
Lisszabon, Madrid, New York, Detroit stb. városok 
könyv nyomtatóinak láttuk igazi ábrázatát.

De van két megállapításunk, melyeket le kell rög

zítenünk. Az egyik az, hogy a Magyar Grafika 
által kifejlesztett tipográfiai stílus a kiállítás egész 
anyagát uralta. Bizonyára nem véletlen, hogy a kör
nyező utódállamok, sőt a nagy nyugati nemzetek 
nyomtatványai is a Magyar Grafika által kultivált 
tipográfiai irányzat hatása alatt készültek. Inkább 
hisszük azt, hogy az új szedésirány —  a fattyúhajtá
sok lenyesegetése után —  már túlesett a stílusku- 
talás periódusán és győzelmet aratott abban küzde
lemben, amely a tipográfiai stílus aránytalansága és 
a Magyar Grafika között folyt több mint fél év
tizeden át. Ismétlem, a Magyar Grafika szedés
iránya nemzetközi viszonylatban is kétségtelen győ
zelmet aratott.

Szinte csodálattal látta a szemlélő, miképpen le
het e holt betűöntödei anyagból egy kis továbbképzés 
útján mesterit alkotni. Egy hajózási iroda levélpapír
ján a tenger pompás látképét látjuk —  illusztráció 
nélkül. Egy pár vonalból álló hajóklisé, a ködbe
vesző horizont körzetdarabokból a tenger hullámai 
hajlított sorokból szedve, alkotják, a tengeri tájat és 
aki ily szép munkákban gyönyörködik, önkéntelenül 
is rágondol arra a fejlődési lehetőségre, amely előtt 
a nyomdászat áll.

A másik megállapításom pedig az, hogy a magyar 
nyomdaipar a nemzetek nagy olimpiászán első helyen 
küzd. Ezt jóleső érzéssel és büszkeséggel állapíthat
juk meg ilyenkor, amikor összehasonlításra mód van.

A kiállítás fénypontja a nyomtatástechnika bemu
tatása volt. A három- és négyszínnyomás különféle 
változatainak, de különösen gyönyörű össznyomatai- 
nak állandó nézőközönsége volt, úgyhogy e cso
portot tehetjük meg —  különösen laikusok szem
pontjából —  a ))legérdekesebb« résznek. De még 
e csoportban is a legújabb nyomtatástechnikai eljá
rások : az offset- és mélynyomás váltotta ki a csodála
tot. A kiállításnak e részében bemutatott anyag sej
teni engedi azt a forradalmi átalakulást, amely a 
sokszorosító iparokban a nyomtatástechnika előtt áll.

A miskolci nyomdák is kitettek magukért. Hogy 
nagyobb sikert nem tudtak felmutatni Európa 
nyomdaiparával szemben, annak oka a szakmai neve
lés hiánya egyrészt, de különösen a nyomdák hiányos 
fölszerelése. Helyenként 20— 30 éves betűanyaggal 
küszködik a szedő, persze nem kielégítő eredménnyel. 
És itt alkalomszerű megemlíteni, hogy ha a vidék 
nyomdai munkássága szaktanfolyamokon tanulni fog, 
a munkaadók pedig modern anyaggal frissítik föl 
készletüket, akkor Budapest nem lehet félelmetes 
ellenfél többé.

A kiállítás plakátja országos pályázat útján készült. 
Ez még a fővárosban is ritka esemény. A 60 darab 
pályamunka eredménye azt mutatja, hogy az ifjabb 
tipográfusok között több olyan fejlődésben lévő erő 
van, akiknek neveivel még nemzetközi grafikai ese
ményeknél is találkozunk majd. Fülöp József

NYOMDÁSZ (i) 
w. ÖNKÉPZÉSÉNEK 
m ÚTJAI ÉS ESZKÖZEI

Akit a sors erre a mi mesterségünkre 
vetett és akinek leikébe elültette azt 
a törekvést, hogy a napi roboton túl
emelkedve, akár mint munkás, akár 
mint munkaadó, előre jusson, annak 
bizony nagyon sok és sokféle tudás
sal, ismerettel kell rendelkeznie.

A mi mesterségünket sok jellemző tulajdonsága emeli ki a 
többi ipari foglalkozások sorából. Egyik ilyen jellemző tulaj
donsága a termelési folyamat erősen differenciált volta, — 
az, hogy természeténél fogva fokozottan érvényesül benne a 
munkamegosztásnak modern elve. A mesterség sok külön
féle ágra oszlik és az egyes kategóriák között nem egyszerűen 
minőségbeli fokozatok vannak, mint pl. más szakmákban. Ha 
más szakmában valaki specializálni akarja magát, akkor mes
tersége egy szűk területét választja ki, s annak minél kisebb 
számú és minél szűkebb körre szorítkozó műveleteit igyekszik 
a gépszerű egyenletességű és gyorsaságú tempóig felfokozni. 
Nálunk ez éppen ellenkezőleg áll. Ha a mi mesterségünkben 
valaki specializálni akarja magát, akkor ezt azért kell megtennie, 
mert egy-egy ilyen speciális munkakör tudásanyaga is olyan 
nagy, olyan komplikált, hogy az átlagból való kiemelkedés, az 
előrejutás, a siker csak egy-egy ilyen speciális munkaterület 
anyagának nagyon is alapos elsajátítása útján lehetséges.

A szakma ennyire komplikált volta és a műveletek ter
mészetszerű megosztása, több, csak egymás után lebonyolít
ható és egymástól elütő jellegű folyamatra való eloszlása 
már az egészen kis üzemekben is felvet olyan problémákat, 
amilyeneket más szakmákban csak az egészen nagy üzemek 
ismernek. Ilyenek például a racionális üzemkihasználás, a

céltudatos üzemterv, a munkakör specializációjának a prob
lémái. Ilyen például a munkatársak megválasztásának pszicho
lógiai szempontja. Nálunk nem elég azt néznie az üzemveze
tőnek, még egészen kis, két-három embert alkalmazó üze
mekben sem, mint más szakmákban, hogy ugyanis mennyit 
tud az egyes munkás dolgozni, hanem aztkell amegválogatásnál 
elsősorban tekintetbe venni, hogy mit és hogyan tud végezni 
az illető. Egyik rokonszakmánkban, a könyvkötészetben (ame
lyet csak azért nevezünk rokonszakmának, mert a termelés 
anyaga és tárgya ugyanaz, de a szakma természete egyáltalá
ban nem rokon) már kisebb üzemekben is kialakul az úgy
nevezett partie-munka. Itt például lehetséges egy vagy két 
nagyon jól képzett munkás mellé több gyengébb képzettségű 
munkást beállítani és a kézről-kézre járó Werkstückön mind
egyik csak egy-egy mozdulatot, egy-egy csekélyke munka- 
részletet végez. Az ilyen partiekban jobb munkások diktálják 
a tempót és lehetséges a tempót megakasztó munkások ki- 
selejtezése, vagy lehetséges az, hogy a munkás ellenőrizze az 
előző mozzanatot végző munkás munkájának minőségét és 
mennyiségét. Már ez az egy példa, amely pedig az ipari szak
mák legtöbbjére alkalmazható, mihelyt azok a kisipar kere
teiből kiemelkedtek, megmutatja, hogy mennyire elütő a mi 
iparunk természete a többiekétől. Ilyen természetű munka- 
megosztás nálunk csak a nagy werknyomdákban, vagy pedig 
a szedőgépek és lapok körül alkalmazható. De mert itt is 
folyton változó a Werkstück, még az alárendelt munkát végző 
munkásnak is sokkal messzebbmenő önállóságra van szüksége, 
mint más szakmákban. A gépies és gépszerű munkatempó ki- 
fejlesztése itt majdnem teljesen lehetetlen. Hát még meny
nyire lehetetlen ez a merkantilüzemekben, ahol a szedő és a 
gépmester minden egyes esetben elejétől végig újra meg
oldandó feladatot kapnak! Az üzemek maguk igyekeznek 
ugyan mentői inkább gépiesíteni a munkát, már munkakörük 
megválasztása által is, igyekeznek a speciális felkészültségből 
eredő gazdasági előnyök segítségével megállani helyüket a
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versenyben, de a más szakmákban alkalmazott gépies termelési 
mód mégsem lehetséges. Mert mentül előbbre sikerül vinni 
egy üzem specializálódását, annál magasabbrendű feladatok 
szoktak felmerülni és annál nagyobb szükség van a munkás 
önálló szellemi erőkifejtésére.

Ha már az egyes, tisztán végrehajtó munkaerőnek ekkora 
önállóságra van szüksége, elképzelhető, hogy mekkora önálló
ságra van szüksége annak, akinek magasabbrendű munkakört 
kell betöltenie! Hiszen például a tördelőnek olyan nagy tech
nikai, gazdasági, organizációs és pszichológiai ismeretmeny- 
nyiségre van szüksége, amelyet kívülálló el sem képzelne, s 
ezekhez még bizonyos általános műveltségre, ízlésre, s ren
geteg, a szakma körein kívül álló tudásanyagra is, amelyet az 
iparban nem sok más munkakör követel meg. Egy nagyobb 
és előkelőbb — tudományos vagy magasabb rendű szépiro
dalmi munkákat, vagy folyóiratokat előállító — vverknyomda 
tördelője olyan színvonalú munkát végez, amilyent a régi 
nyomdaipari tradíció és a nyomdászok közismert művelődni 
törekvése alapján rábíznak ugyan, de amilyen színvonalú 
munkát bizony más szakmában csak jelentős iskolai képzett
séggel bíró egyénekre szoktak bízni.

A szakma komplikáltságát csak fokozza a sokféle nemes 
anyag, amellyel dolgozunk és amelynek ismeretét ma még 
nem a rendszeres tudomány, hanem tisztára a sok éves 
tapasztalat segítségével lehet megszerezni. Fokozza ezt még a 
sok és nagyon modem gép, amelyek nagy súlyuk és hatalmas 
tömegük mellett is minuciózus pontossággal dolgoznak fel 
hihetetlenül vékony papirosokon elképzelhetetlenül minimális 
festékrétegeket, és amelyek szinte az emberi idegek érzékeny
ségével hangolnak össze műalkotásokká érzéketlen tényezőket.

A szakma ilyen komplikált szerkezete érvényesül az üzem 
minden, még olyan jelentéktelen alkalmazottjával szemben is. 
Más szakmákban kiki csak a maga szerény, vagy szélesebb 
munkaterületére kell, hogy irányítsa tekintetét. Többször lát
tam például nagy külföldi gyárakban, hogyan esztergálnak 
tízezer számra csavarokat, vagy más apróbb gépelemeket. 
A munkásnak csak arra van gondja, hogy a reábízott gép 
zavartalanul ontsa a neki kiosztott, tízezerszámra egyforma 
darabokat. Azt, hogy a kocsira rakott tízezernyi darab hová 
kerül, neki nem kell látnia. Az ellenőr, aki elé a kocsi gördül 
és aki egymás után vizsgálja meg a darabokat és dobja félre 
azokat, amelyek az anyag valamely tökéletlensége folytán nem 
pontosak, szintén nem lát túl a maga ketrecén, a kezébe ke
rülő Werkstückök méretein és a mintán, amelyekhez azokat 
hasonlítania kell. Nem is lenne talán jó, ha tovább látna, mert 
akkor nem volna képes figyelmét kellően koncentrálni. Még 
azoknak a munkásoknak, akik e darabokat összeillesztik, azok
nak sem kell sokkal többet tudniok, mint az összeillesztés 
bizonyos, mások által kidolgozott és számukra megállapított 
egymásutánját, Csak három ember van az épülő gép körül, 
akinek önálló szellemi munkaköre van. Az egyik az üzem 
kereskedelmi vezetője, aki a folyamat zavartalansága fölött 
őrködik és megszerzi annak gazdasági támasztékát, a másik a 
tervező mérnök, akinek agyában a gép végső formái kialakul
tak s akinek keze a terveket papírra vetette, a harmadik az a 
szerelést vezető főszerelő, aki a végtelenül pontos terveken 
túl is érzi és tudja, hogy minden egyes gép egv-egy egyén, 
aki tudja, hogy a mikrométeres ellenőrzésen túl is vannak még 
ellenőrizhetetlen differenciák s akit éppen roppant tapaszta
lata, a feladat iránti speciális érzékenysége folytán választottak 
ki arra, hogy a szerelést, a gép összeállítását vezesse s segítsen

ott, ahol a tisztán mechanikai és matematikai eszközök már 
nem hatásosak. Ő képviseli ebben a folyamatban azt a mun
kást, akinek többet kell tudnia és éreznie, mint amennyi a 
táblázatokban elő van írva, és aki ebben a ridegen pontos 
nagyüzemben a régi mesterembertípus ideges és művészi ér
zékenységével dolgozik. Mindnyájan ismerünk ilyen világot- 
járt és nagvtapasztalatú szerelőket, akiknek sok minden szabad, 
amit a modern gépgyár falanszterében más munkás nem en
gedhet meg magának, és méltán. Mert ezek a szerelők a leg
nagyobb kincsei közé tartoznak a nagy gyáraknak. Külön 
iskolákban nevelik őket, a gyár munkásainak gyermekei közül 
a legtehetségesebbeket válogatják ki és nevelik erre a pályára, 
mert ők azok, akik egy-egv üzem legértékesebb tradícióit, a 
könyvben le nem írható, a számokban ki nem fejezhető ta
pasztalatokat gyűjtik össze értelmes és nyilt agyukban, érzé
keny idegrendszerükben. Ők azok, akik a legridegebb Taylor- 
rendszerrel sem pótolhatók és akik minden uniformizálásnak 
ellen tudnak állani.

Hát bizony a mi szakmánkban nem lehet ezt a művészi 
érzékenységet ennyire csak egy-két emberre korlátozni. A mi 
szakmánkban még a legszűkebb körben dolgozó munkásnak 
is sokkal többféle anyaggal kell dolgoznia és sokkal többféle 
fogást kell végeznie, semhogy a gépies termelés egyszerű 
eszközévé süllyedhetne. A mi szakmánkban a munka végső 
eredményére irányuló figyelem eloszlik mindenkire, aki a 
munkában komoly részt vesz. Itt mindenkinek sokkal jobban 
ki kell vennie részét a teremtés, az alkotás lázából, mindenki 
sokkal jobban kell, hogy izguljon és alkalmazkodjék, és itt 
bizony a drukk, az idegesség is átterjed mindenkire, ha külö
nösen szépet, különösen érdekeset, különösen jót, vagy külö
nösen gyorsan kell csinálni.

Ebben különbözik egyrészt a mi szakmánk az ipari termelés 
többi ágaitól, s ezek a tényezők azok, amelyek a nyomdászt 
egy egészen speciális tulajdonságokkal ékes lénnyé alakítják, 
ha a szekrény, vagy a gép mellett adatik megöregednie. Sok
sok ipari szakmában a szomorú eltompulás, a végleges szel
lemi lemaradás példáit mutatják a megöregedett munkások. 
A mienkben nem így van ez, mert a szakmában megöregedett, 
sajnos, olyan kevés munkás között igen sok értékes, nagy- 
tapasztalatú és komoly tudással ékes egyéniség akad, aki 
hosszú életének eseményeit érdeklődéssel kísérte végig és 
akinek előadását, írásait érdeklődéssel és haszonnal fogad
hatják a fiatalok. És itt elérkeztem ahoz a ponthoz, ahol a 
mesterség másik legjellemzőbb sajátosságát ismertethetem.

A mi mesterségünk valahogyan nem elsődleges tagja a 
termelés hatalmas gépezetének, mert az egyetemes és egy
mással szenesen egybeépített termelési gépezet egyik kerekébe 
sem kapcsolódik bele közvetlenül. A termelési folyamat nem 
rajta keresztül bonyolódik le. Ellenben nincsen egyetlen 
olyan fázisa ennek a folyamatnak, amelybe ne kapcsolódna 
bele közvetve, de döntő módon a maga finom eszközeivel. 
Az egész termelés szervezete az ő segítségével működik és 
főként ő táplálja a hatalmas gépezet centrumát, azt a hatal
mas agyvelőt, amely a gépezetet irányítja. Ő szállítja a gépe
zet idegrendszerének anyagát is és amellett ő tölti be azt a 
legfontosabb szerepet, amely a tapasztalatok összegyűjtésére, 
feldolgozására vonatkozik s amely tehát a jövőt szolgálja. Ő 
világítja be a jövőt a tudás és tapasztalás eszközeivel és ha a 
társadalom a maga útján valamely váratlan akadály, egy-egy 
sötét és bizonytalan útszakasz elé érkezik, ahol az útmutatás 
rendes eszközei már nem elegendők, ő gyújt szikrákat, ő
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bocsátja fel azokat a rakétákat, amelyek az ismeretlen tájat 
is be tudják világítani.

Megállapíthatjuk, hogy a mi mesterségünk szállítja a társa
dalmi munkaszervezésének, vezetésének, a gépezet egyes részei 
érintkezésének eszközeit, ő nyújtja a jövő generáció tanításá
nak és nevelésének eszközeit és a jövőn munkáló erők, a tu
domány, a művészet és az irodalom is az ő általa nyújtott esz
közökkel dolgoznak. Ha tehát szervesen és döntő módon nem 
is kapcsolódunk be egy bizonyos termelési vagy munkamoz
zanatba, mindenütt ott vagyunk, ahol a gépezetnek magasabb
rendű funkciókat kell végeznie, és mindezeken apontokon nél
külözhetetlenek vagyunk. Akik azt hiszik, hogy nincs reánk 
szükség, azoknak igazuk van, amíg a jelent tekintik. De múljon 
el egy perc, egy óra, egy nap, már ki kell derülnie, hogy nélkü
lünk a túlnépesedés és a kultúra mai fokain az élet lehetetlen.

E sorok tulajdonképpeni célja, hogy az egyén haladásának és 
érvényesülésénekútjátés eszközeit világítsam meg, nem akarom 
tehát a most felvett fonalat nagyon messzire követni. Csak azt 
állapítom meg, hogy a mi mesterségünknek köze van az ipari 
és a mezőgazdasági termeléshez, az állami, községi, egyesületi 
és üzleti organizációhoz és adminisztrációhoz, a tudományhoz, 
a művészethez, az irodalomhoz, a nevelés, a tanítás, felvilágosítás 
munkájához, a hírszolgálat ügyéhez, és végül a társadalomszer
vezés, a jövőn való munkálkodás legmagasabb formájához, a 
politikához.

Még pedig annyira köze van, hogy mindezekkel a tényezők
kel a kisebb üzemek is állandó és szerves érintkezést és kap
csolatot tartanak fenn. Aki ezt nem hiszi el, vagy nem is veszi 
észre, az is tudja és érzi azt, hogy egyetlen szakmában sem 
változik olyan nagyot és olyan hirtelen a konjunktúra, mint 
nálunk és aki ezeket nem figyeli meg, vagy nem ad róla számot 
magának, az bizony ezeket a sűrű konjunktúraváltozásokat 
nem is tudja megérteni.

A szakma ezernyi ezer különféle érdek találkozási pontján 
áll. Függ a társadalom minden életmegnyilvánulásától és a 
közállapotok minden kis változását megérzi tagjaiban. Az üze
mek nagyon nagy száma úgy épült fel, hogy nemcsak tisztán 
üzleti érdekeket, illetve nem önálló üzleti érdekeket szolgál, 
hanem más, a fent érintett területeken kitűzött célokra irá
nyuló érdekeket Hány olyan nyomda van például, amelynek 
mint nyomdának a fennállása és racionális vezetése önmagá
ban lehetetlen, de fentartják egy-egy lap vagy kiadóvállalat 
kedvéért! Hány olyan nagy nyomda van, amely egy-egy mögötte 
álló hatalmas pénzcsoport érdekkörében felmerülő érdekeket 
elégít ki, tekintet nélkül saját jövedelmezőségére, és hány olyan 
műhely működik, amely valamely község, vagy közösség gaz
dasági vagy kulturális céljainak szolgálatában létesült, s nem 
tisztán pénzkeresési célból.

De az a sok tendencia, amely a nyomdaajtóban találkozik, nem 
áll meg ottan, s nem szüntetik meg kölcsönösen egymást. Sőt! 
A nyomdán áthaladva öltenek igazán testet s színezik, módo
sítják, befolyásolják az egyes üzemek életét és termelési vi
szonyait, nyomot hagynak a bennük dolgozó munkások lel
kében is és módosítják, befolyásolják gondolatvilágukat. Most 
nem arra gondolok, hogy a nyomdász átolvassa azt a szöveget, 
amit szednie kell. Nem! Ennek kisebb a jelentősége, mint 
általában hiszik. Hanem inkább arra gondolok, hogy a nyom
dász valahogy részesévé válik az eseményeknek. Változatos, 
nagy időkben sok-sok érdekes munka és sok-sok érdekes egyéni
ség fordul meg a nyomdákban és kerül közvetlen érintkezésbe 
a nyomdászokkal. Az események hullámverése átcsap az üze

meken, a külső élet idegeinek feszültsége felfokozza a tempót, 
a feszültséget az üzemekben is. Nemcsak a lapok útján, de a 
többi munkák útján is sokféle tudomás, sokféle szempont, 
sokféle áramlat talál hozzánk utat, mert vagy a minőség, vagy 
a mennyiség, vagy a szállítási határidő, vagy a tartalom szem
pontjából mindezek erősen befolyásolják termelésünket.

így aztán persze a szakmában való érvényesülés feltételei 
is egészen mások, mint más szakmákban. Az előbb arról 
beszéltem, mennyi mindent kell tudnia és hogyan kell tudnia 
annak a dolgát, aki mint szakember a nyomdaipar mai 
komplikált gépezetében akar érvényesülni. Most megmutattam 
azt is, hogy a jó nyomdásznak még sok minden másnak is 
kell lennie. Egy kicsit írónak, egy kicsit tudósnak, egy kicsit szo
ciológusnak, meglehetősen nagy fokban művésznek, valameny- 
nvire pedagógusnak, sokkal nagyobb fokban közgazdásznak 
és üzletembernek s talán legnagyobb fokban — politikusnak. 
Más szakmákban is kell ma mindezekből a tulajdonságokból 
valami, de ezek a tendenciák többé-kevésbé megállanak a 
főnöki iroda párnázott ajtajánál. Nálunk azonban áthatják az 
üzemet, s lejutnak majdnem minden egyes a termelésben 
részes egyénig, legalább is annyira, hogy — érzéketlen irántuk 
nem maradhat senkisem.

Sok mindenre mutattam rá az eddig elmondottakban, és 
ezért mindent csak futólag érinthettem. De el kellett mindezt 
mondanom, mert nem térhetek rá tulajdonképpeni mondani
valóimra, amíg át nem tekintettük azt a széles területet, 
amelyen céljainkat meg kell keresnünk, útunkat ki kell 
tűznünk.

Az önképzés kétféle célt szolgálhat életünkben. Az egyik 
cél az, hogy kielégítse önkéntelen és velünkszületett tudás
vágyunkat, és ezzel részeseivé tegyen bennünket a megismerés 
örömének, a jelenségek megértéséből fakadó tiszta gyönyörű
ségnek. A másik célja pedig az, hogy felfegvvezrezen ben
nünket az életküzdelemre, hogy eszközökhöz juttasson ben
nünket, amelyek segítségével életmunkánkat jobban, tökéle
tesebben, a társadalom és önmagunk számára eredménye
sebben végezhessük el.

Lehetnek közöttünk idealisták, akiknek az előbbi célkitűzés 
szépnek és nemesnek tűnik, és akik fájlalni fogják, hogy 
egoista motívumokat is kevertem bele. De bizonyosan vannak 
sokan olyanok is, akiknek éppen ez a szempont a legfon
tosabb, akiknek az önképzés azért fontos, mert előrejutásukhoz, 
fokozott érvényesülésükhöz keresik az eszközöket. Nekik is 
igazuk van, sőt nekik fokozottabban van igazuk. Az ő törek
vésük talán még hasznosabb a társadalomra nézve, mert 
bizonyára kitartóbbak lesznek, akaratuk nem olyan könnyen 
torpan meg az akadályok előtt, és inkább rászánják magukat 
azok leküzdésére.

A szakmai kiképzésre végre intézményes formában vállal
koztak a szakma legjobb erői, s súlyos időkben, súlyos 
helyzetben keresi a régi nyomdászszolidaritás és nyomdász
idealizmus egy szakiskola régen óhajtott megvalósítását.

Talán különösnek találhatják egyesek, hogy ezzel szemben 
én éppen az önképzés útjairól és eszközeiről beszélek. Pedig 
én ennek nagyon is erős szükségét érzem.

Mert ezek a tanfolyamok — és a világ minden iskolája — 
csak nagyon keveset nyújthat a hallgatónak, és a nyomdász
képzés munkájának legnagyobb részét még beláthatatlan ideig 
az önképzés erőinek kell elvállalnia.

Ennek oka éppen azokban a jelenségekben és tényezőkben 
rejlik, amelyeket eddig vázoltam. A nyomdásznak annyit és
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olyan sokfélét kell tudnia, és annyira könyvbe, tantervbe 
foglalhatatlan anyagot kell tudnia, hogy azt semmiféle tan
folyam, szakiskola vagy grafikai akadémia nem taníthatja.

A tanfolyam, a szakiskolák, s a — sajnos nagyon kevés és 
ritka — jó szakkönyv csak egy-egv kis részletterület töredék
anyagát nyújthatja. Amellett a nyomdászattudomány még ma 
is gyermekcipőben jár s még ma sincsenek megírva alapvető 
tankönyvei sein.

És ennek is az anyag roppant széles területe és roppant 
mennyisége az oka. Ha a jobb összefoglaló külföldi tan
könyveket elővesszük és átvizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy 
vagy használhatatlanul csekély, töredékes anyagot adnak, 
vagy olyan hatalmas kötetekké dagadnak, amelyeket meg
tanulni, amelyeken átrágódni a termelő munkában elfoglalt 
egyéniségnek képtelenség. És még ezek a hatalmas anyaggyüj- 
temények is a legtöbb problémát csak felszínesen érintik.

Ma már nem éljük a polihisztorok korát. Az egyetemes, 
átfogó műveltségű emberek ma már a történelmi korok 
legendás alakjaivá lettek, s azok, akik ma is még erre az 
egyetemességre törekszenek s annak bizonyos fokát el tudták 
érni, hivatásos tudósok vagy írók, akik az eleven élettől igen 
messze élnek és nincsenek belekapcsolódva úgy a termelésbe, 
mint mi. És ennek nemcsak az a jelentősége, hogy tisztán 
elméleti téren mozognak. Hanem az, hogy elveszítik azt a 
főtulajdonságukat, ami a régi nagy polihisztorokat jellemezte. 
Amíg az emberiség tudásanyaga akkora volt, hogy azt egyetlen 
ember megszerezhette, illetve áttekinthette, addig az is lehet
séges volt, hogy ezek a kivételes képességű egyéniségek nagy 
és átfogó tudásuk birtokában mégis valamely mesterség vagy 
hivatás gyakorlói is legyenek. így aztán nem szakadt el 
egyetemes világismeretük, az élettel, az emberekkel, és főként 
az anyaggal, a technikával való kapcsolatuk sohasem, s azt, 
amit tudtak, alkalmazták és gyakorolták is ! És ez olyan 
kivételes és nagy dolog, amit a modern polihosztorok minden 
nagy elméleti tudása sem fog pótolni.

Az a tény, hogy az általános, az egész emberi kultúrát 
átfogó tudás és műveltség megszerzése lehetetlenséggé vált, 
igen mélyreható következményeket hozott magával. A tudás

az egyetemes kultúra és az egyes szakmáknak az egyéni 
képességek határán való túlfejlődése volt a túlnépesedés 
mellett a munkamegosztás egyik megteremtője, és a munka- 
megosztás egyre fokozottabb érvényesülése vezetett oda, 
hogy elszakította a munkást a munka tárgyának egészével 
való közösségtől. A mesterség addig volt művészet, amíg a 
munkás egy egész házat, egy egész asztalt, egy egész széket 
vagy akár egy egész cipőt maga kezdett el és maga csinált 
végig. Addig részese volt a munkás a teremtésnek, érezhette 
az alkotás lázát. Amíg a munkamegosztás olyan volt, hogy 
egy-egy kisebb vagy nagyobb Werkstück egy kis csoport 
közös alkotása maradt, nem vált még veszedelmessé, de 
amikor elérkeztek az idők, amelyekben az egész Werkstück 
eltűnik a munkában részes munkás elől, amikor már azt 
sem tudja sokszor, hogy az alkatrész, amelyet évszámra kell 
készítenie, minek a része lesz, átváltozik a munka alkotásból 
lélekölő robottá. A mi mesterségünknek egyik szerencséje és 
magasrendűségének egyik alapja, hogy ennyire lealacsonyodnia 
sohasem lehet. A nyomdai munkás mindig tudja, hogy mit 
milyen célra csinál, és még a segédmunkás is látja készülni 
a munkát, érdeklődése, ha ennek lelki feltételei benne 
megvannak, belekapcsolódhat a folyamatba, érezheti saját 
munkájának érdekességét és fontosságát. Innen van az, hogy 
a nyomdászmunkás, aki pedig a munkásmozgalmak úttörője 
és magasabb intelligenciája, fokozottabb érdeklődése bele
kapcsolja őt a szociális problémába, mégis megőrizte még a 
nyomait a műhelyszellemnek, amely pedig sok más, kevésbé 
»megszervezett« szakmából, dacára kevésbé »szociális« ten
denciájának, régen kiveszett. Ez a műhelyszellem, a munka 
egészével, a munka szellemével, a munka céljaival való 
közösség, az anyagában és technikájában, hogy úgy mondjam: 
a munka ritmusában való felolvadás az, amit a csak elmélet
ben élő polihosztorok nem érezhetnek és nem tanulhatnak 
meg. De ez az, ami viszont erőinket nagyon is leköti, ez az, 
ami miatt a nyomdász nem tud munkaközben énekelni vagy 
diskurálni (ha igazán és lélekkel dolgozik) és ami miatt 
szellemi energiáit is állandóan meg kell feszítenie.
(Folytatjuk a jövő számban) Kner Imre, Gyoma

JÖVŐ ÉVI SZ VKK ULTÚ KÁLI S MŰKÖDÉSÜNK MEGSZERVEZÉSE
nem  kis gondot fog okozni az arra hivatott tényezőknek. A m ost lezárult tanfolyamok, amint azt más helyütt 
megem lítettük, kísérleti tanfolyamok voltak, m elyeknek eredm ényéből kell majd leszűrni a jövő tanévi 
.szakkult urális munkálkodás irányának megállapításához szükséges tanulságokat. A tanfolyamok jelentéseinek  
kiegészítéseként alább néhány olyan közlem ényt is hozunk, am elyekben lefektetett eszmék és ötletek m érle
gelése a program  megállapításánál sem m iesetre sem válik kárára a m agyar szakoktatás fejlesztésének.

ELL-E MŰVÉSZETI ELMÉLET 
A NYOMDÁSZNAK?

] Huszonöt-harminc évvel ezelőtt kezdődött a 
i nagy angol ipari centrumokban a munkások- 
: nak esti tanfolyamokon való képzése. Az angol 

»idealista szociológusok«, Ruskin és társai azóta 
példaadó hatással voltak az egész kontinens munkásnevelésére 
is, mert mindenfelé, de kivált Németországban, Ausztriában 
és Belgiumban igen magasra lángolt fel a háború előtt az a 
buzgalom, mely a műhelymunka után a rajzolás és a művé
szet frissítő és nevelő hatásával igyekezett a munkásság szel
lemi kapacitását fokozni. E gyakorlati művészettevékenység

gel kapcsolatban minduntalan kiújult a »mitésmennyitadjunk 
a művészeti elméletből" problémája. Mert az egyáltalában 
nem lehetett vitás, hogy a rajzolás, a festés, a tervezés, az 
egyes anyagok megmunkálása, mint a papíré, az agyagé, a fáé 
stb. az általános forma- és színérzés nevelésére igen üdvös. 
Az sem provokálhatott vitákat, hogy minden művészeti séta, 
melyet ily csoportok, múzeumok, képkiállítások városi épületek 
között töltenek megfelelő magyarázó szavak kíséretében, 
ugyancsak megteremti a fogékonyságot a szép iránt. De már 
ennél sokkal több vélemény és ellenvélemény zajlott le a 
művészetnek tanítása körül. Legfőképpen azért, mert általában 
is vitás az, hogy a művészi ízlés kifejlődéséhez van-e és ha 
igen, mekkora mértékben van szükség tárgyi ismeretekre. Volt
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idő, amikor a művészi oktatásban a szavak, fogalmak, nevek 
és adatok túlzott adagolása uralkodott Később, kiváltképpen 
a háború előtt a másik irány hívei vergődtek túlsúlyra: nézni, 
látni, élvezni kell tudni a művészetet, a nevek nem fontosak. 
Az előző irány szülte az akadémikus elméletrágókat, a második 
a művészet vad zsenijeit és rajongóit. A mi felfogásunk sze
rint a művészeti elmélet minden gyakorlati művészetnevelés
sel, sőt minden ízlésképző szakoktatással kapcsolatban fontos. 
De elsősorban oly módon kell nyújtani, hogy a művészi élve
zés ősi ösztönszerűségét ne fékezze, sőt inkább ennek eleven 
energiáját táplálja. Másfelől azonban a munkásnak is, az úgy
nevezett »intelligenciá«-nak is szüksége van bizonyos alap
vető ismeretekre. Ezeket pedig nem lehet ötletszerűleg, kis 
lexikonokból s egyéb ismeretterjesztő művekből kiragadni s 
csakis akkor rendeződnek el helyesen az elme képzetkincsei 
közt, ha egységes keretbe foglalva mind a maga helyére kerül.

A címbeli kérdésre tehát az a felelet, hogy a nyomdásznak 
szüksége van a művészet elméletéből is ismeretekre. Nem túl
sók és nem túlságosan elvont ismeretekre. Tehát nem a képző, 
művészetek egész történetére (ami, ha megvan, nem baj). És 
nem a szépetélvezés lelki boncolására. Hanem szüksége van 
arra, hogy egy-két éven át, továbbképzésének gyakorlati mű
vésztárgyaihoz kapcsolódjék egy rendszeres, nem túlfárasztó, 
inkább gyakorlati és bemutatásokkal kísért előadássorozat, 
amely szinte csevegő formában közöljön vele egynéhány pozi
tív ismeretet és egynéhány olyan szempontot, melyek a 
látásérzet világából a lélek élményvilágába emeljék a mű
vészi szemlélet anyagát.

Szabatosabban szólva: egyelőre tizenöt-húsz olyan előadásra 
gondolok, melyek magva: a művészet, eszköze: a szó és a 
vetített kép, időtartama: kéthetenként 1—IV2 óra. A témák 
köre a már jelzett célból és a nyomdászélet gyakorlati igé
nyeiből adódik.

Kezdetnek mindenesetre az a kérdés tárgyalandó, hogy 
milyen testi és lelki szükség hozta létre az első művészetnyil- 
vánulásokat. Erre az ősember, a primitív ember (gyermekek 
és vadak), továbbá a megrendült lélek expressziójából fakadó 
művészetek párhuzama kínálkozik. Ezután a látás különféle 
formáiról kell beszélni: a természet meglátásáról, a helyes és 
helytelen látásról, a látottak szellemi feldolgozásáról. Itt persze 
igen fontos a természet és művészet közt levő éles ellentét 
megvilágítása és annak bemutatása, hogy a természet pontos 
ábrázolása, az exakt naturalizmus nem művészet Mi hát a 
természet megszépítése, mi szerepe van benne a képzeteknek 
és milyen úton-módon jutunk el a »stílus«-hoz, ez a követ
kező előadásnak a tárgya. S azt, hogy itt párhuzamot kell vonni, 
akként értse az előadó, hogy csakugyan mindig két képet 
exponáljon hallgatói elé s azokon mutassa meg, mit ért a 
lényegbevágó különbségen.

Ézek után az anyagok szerepéről eshetik szó. Arról, hogy az 
ó-kori népeknél a különféle építőanyagok és díszítőanyagok 
miként okozták más és másfajta iparművészeti ágak virágzá
sát Itt nyílik alkalom a babilon-asszír, az egyiptomi és a görög 
műveltségek különféle típusainak megismertetésére. Termé
szetes azonban, hogy az előadás itt époly kevéssé lehet tisztán 
materialista, mint az előzőkben sem tisztán lelki tényezők fel
sorolója. Az építészet mint stílushordozó lehet a következő 
eszmekör gerince. S itt világosan, a római, a keresztény közép
kori és a renesszánsz-építés legjellegzetesebb alkotásain kell 
megmutatni, mi a tektonikus elv. S mikor már a legegyszerűbb 
fogalmak: arányok, ritmus, harmónia, tektónika, dinamika,

szimmetria így a szemléletből leszűrődtek,akkoregy ezt követő 
előadás az iparművészetben való érvényesülésükre mutathat 
rá. Arra, hogy az ötvösségben, a könyvkötésben, az üvegfes
tésben mint érvényesülnek. Most a szerkezeti elv ellentéte 
következik: a díszítőelv. Az ornamentum keletkeztetése az 
emberi ösztön-életből. Az ornamentum szerepe a misztikus, a 
vallásos, a népművészeti alkotásokon. És az ornamentum a 
középkori kultúrákban: az egyházi művészetekben és a gra
fikában. Csak természetes, hogy itt a miniatűrök, az iniciálék, 
a régi klastromi írásművészet és könyvkötés példái kapcsán 
a középkori ember sokrétű lelki életébe is be kell pillantani. 
A következő előadás anyaga: a festőiség problémája. Mit csi
nál a festő ? Mi a szín? Milyen módon tudja festői látásérzeteit 
kifejezni? Hányféle anyaga, eszköze, festőeljárása van a festé
szetnek? Itt nyílik alkalom azután a renesszánsz legfontosabb 
festőkorszakainak és egyéniségeinek megemlítésére, alkotásaik 
néhány legszebbjének bemutatására. Utána a forma problé
májáról és a szobrász tevékenységeiről kell beszélni. A szob
rászati alkotásnál is rá lehet mutatni az anyagok sokféleségére, 
a kisplasztika és a monumentális szobrászat különbségeire s 
egynéhány nagy renesszánsz-szobrászra.

A következőkben az állami és gazdasági formák szerepéről 
lehet beszélni a művészetben. Itt önként kínálkozik a két 
párhuzam: a főúri világ ízlése a barokk és rokokó pompával 
átitatott művészetében és a nyugodtabb polgári ízlés meg
nyilvánulása a tizenkilencedik század elejének művészetében. 
Itt a kétféle életstílust kell szembeállítani egymással és a két
féle művészi szemléletet: a tizennyolcadik század festői-díszítő 
ábrázolásait (metszetek, könyvillusztrációk, kötések, francia 
és olasz könyvcsináló-dinasztiák), továbbá a másik oldalon a 
németek egyszerűbb, litográfiailag és logikailag ható könyv- 
művészetét. Ezután a klasszicizmus és romantika különböző
ségeire lehet utalni. Itt két nagy festőegyéniség: Ingres és 
Delacroix példája állítható szembe. Mint koreszme: az egyik 
empire, a másik a Biedermeier kultúrájában éleződik ki. A 
polgári iparművészetek világában, a múlt század közepének 
jellemzésénél bőséges alkalom van a lakás, a textilművesség, 
a síkdíszítő művészetek, a tapéta, a kerámia, az üveg, a fa 
művészi feldolgozására utalni.

Most egy új előadáscsoportozat következhet: a gyári ter
melés és a művészet kölcsönhatásairól. Itt módja van az elő
adónak szembeállítani a gépi termelés jó és rossz oldalait. 
Itt beszélhet az úgynevezett szurrogátumokról, a Makart- 
stílusról, a hamis látszatokról, az esztergályozott, szervetlen 
bútorokról, a cikornyásságról. Itt szólhat a cinkográfia rossz 
munkájáról, az olajnyomatokról, a sokféle galvanoeljárások- 
ról, a papírmasé- és egyéb művészethamisító technikákról. 
Itt lehet szó a dilettantizmusról. De ugyanitt lehet szólni az 
angol preraffaeliták (Ruskin, Morris) tevékenységéről is, mint 
ellenhatásról. A jó könyvről, bibliofiliáról, a kézisajtókról, a 
rézkarcról és a modern grafikai tevékenységről. Itt terjesz- 
kedhetik ki a következő előadás azokra a mozgalmakra, melyek 
célja a művészet demokratizálása: tehát a kertvárosokra, 
munkáslakásokra, típusbútorokra, művészi tömegkönyvekre, 
litográfiákra, iskolai művészi nevelésre. Ami után szükségkép 
a modern nagyváros művészi életjelenségeiről kell szólni. 
Ide tartozik: a városkép, a közlekedés esztétikája, az áruház, 
a reklám, az ucca esztétikája, a színház művészete, a hirdető
függöny, a mozgókép, a kirakatművészet és a kiállítások mű
vészete.

A legutolsó előadásokban ama nagy eszmeáramlatokra kell
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utalni, melyek a háború utáni Európára szakadtak a művészet 
zsilipjein át. így: a keresztény gótika miszticizmusára, a bud
dhizmus és általában a távoli Kelet művészi hatásaira, a lelkek 
elmélyült kontemplációjára, a művészeti forradalmakra, me
lyek az expresszionizmust az előző korszak impresszioniz
musának utódává avatták és végül a stílusszomjúságra, mely 
a megcsömörlött naturalista természetfilozófia ellenlábasa
ként jelentkezett 

Bizonyos, hogy amit itt sebtében felvázoltam, bő anyag és 
húsz előadásban csak vázlatosan foglalható össze. De helyes 
és gazdaságos beosztással, előrelátással, észszerűséggel úrrá

MÚLT
TÖREKVÉSEI
Egész életünk nem más, 
mint hosszabb rövidebb 
ideig tartó tanulási idő, 
azzala hozzáadással, hogy 

az a gyakorlati életben csak akkor bír 
reánk nézve értékkel, ha az iskolából 
magunkkal hozott előkészültségünket, 
egyéni tulajdonságunkat, esztétikai érzé
künket az életben hasznosítani, azaz a 
műhelyi, száz irány felé is elágazó, sze
met és agyat foglalkoztató munkával 
szorosan összekapcsolni tudjuk.

Kérdés azonban, miképpen lehetne 
ezt az alapgondolatot a gyakorlatban nép
szerűvé tenni, különösen manapság, ami
kor a továbbképzés, mint a műhelyi mun
kán kívül eső magasabb kiképzés ügye, 
még ez újabb, sok szeretettel előidézett 
fázisában sem mondható kielégítőnek, 
hanem inkább rendszer nélkül valónak.

A szakmai továbbképzés körüli tapasz
talataink bennünk azt a meggyőződést 
érlelték, hogy valamely úgyszólván az 
örökkévalóságnak szánt intézményt még 
a legnemesebb gondolatokból is táplált 
impressziók, vagy elvont felfogások alap
ján sem lehet egészségesen alapozni és 
korszerűen fejleszteni.

Nem először szólunk ehhez az eminens 
ipari érdeket jelentő kérdéshez s ma is 
csak minden fontoskodás nélkül, sem 
pedig szemrehányó szándékkal szólunk 
hozzá e nem mai keletű, bizony velünk 
együtt öregedett témához, hogy a múlt 
nem tárgyi — mondjuk — tévedéseit, a 
jelen komoly törekvéseitől jó távol tart
hassuk. Régen elhangzott szavak ismét
léséhez folyamodunk, ha a szakoktatás 
kérdéséről elmélkedünk, mert ami felé 
mi egynéhányan 25—30 esztendőn át 
önzetlenül, s bár magunkra hagyatva, aka
dályt nem ismerő kitartással — igaz hogy 
hiábavalóan—törekedtünk, annak mély
reható lényegét most már az egész vona
lon végre komolyan fölismerték és élet- 
szükségletnek tekintik.

lehet ezen a tárgyon is az az előadó, aki — egyébként is ura. 
Más lapra tartozik annak részletezése, hogy módszertanilag 
minő elveket kövessen az előadó. Bizonyos, hogy itt csak 
évekig tartó kísérlet mutathat meg pozitív eredményeket De 
hogy a beszélgető (szemináriumi) módszer mellett a tiszta 
előadó és az élőszó mellett a táblával és a jegyzőkönyvvel 
dolgozó didaxis is fontos, azt kétségkívül mindenki tapasz
talhatta, akinek hasonló feladat jutott már osztályrészéül. S a 
továbbképzés e részben nemcsak a nyomdai munkásság elit
jének válhatik megbecsülhetetlen hasznára. Az előadónak is 
gazdag tanulságokat nyújthat. Nádai Pál

kezünben, küzdöttünk a mindenkoron 
szívósan kapaszkodó—sajna, úgy érzem, 
soha ki nem haló — törtetők légiója 
ellen egy akkor még erős test érdekében.

Azóta azonban, amióta mi a harcot 
feladtuk, azóta nagyot változott az egész 
világ, de különösen kis hazánknak az 
ábrázata. Ma egy teljesen elnyűtt testnek 
a regenerálását látjuk e törekvésekben, 
melyek most már minden oldalról, a 
tágabb értelemben vett szakoktatás felé 
irányulnak a mi hanyatlott, szűkebb 
körre szorított iparunk érdekében.

Azért nagy tévedés volna, ha ma is 
olyképpen vennők, és ha ugyanarra a 
sablónra húznók a szakoktatás ügyét, 
mintha az emberanyag a régi alapon 
mozogna, mintha az elmúlt tizenegy év 
az emberek lelkületét érintetlenül hagyta 
volna, mintha a materiális élet a régi 
volna, mintha a munkakedv és a tanu
lásra szoruló ivadék lelkivilága semilyen 
depresszió alatt nem állna, mintha az 
azóta felnőtt generáció a régi erkölcsök
ben nevelkedett volna.

Es itt megismétlődik egy tipikus vi
szony a múlthoz; azért kérjük, ne akad
janak fönn az analízis érzelmi méretein, 
hanem inkább reális boncolással az ez- 
időszerint várható eredmény után kutas
sunk.

Az ipari szakoktatás, továbbképzés 
mint iparfejlesztő eszköz, csak ott érez
teti hatását, ahol annak talaját nem im
presszionista módon, hanem megfontol
tan, számolva a meglevő helyzettel, ok
szerűen előkészítették. Itt a jövőre vo
natkozólag úgy a Szakoktatási Tanácsra, 
vagy akárhogy is nevezzük majd el a 
jövő ciklus irányító fórumát, mint a 
szakoktatókra nagy és felelősségteljes fel
adat vár, mert mindkét, de különösen az 
utóbbi tényezőnek »vigyáznia kell«,hogy 
a tanulók individualitása és intellektua- 
litása szempontjából a tananyag terv
szerűen elosztódjék, s főképpen az ok
tató egyénisége kidomborodjék. Minél 
behatóbban mindenben a lényeget ke
resik, annál mélyebb lesz a hatás a ta-

Hogy mi táplálta ezt a dícséretreméltó 
újabb nekilendülést most e válságos idő
ben, arra kitérni teljesen felesleges, de 
meg akarjuk állapítani: ha a tavábbkép- 
zés, vagy általában a szakoktatás körül 
való majdnem 30 esztendei munkálko
dásunk alatt csak fele annyi szeretettel, 
buzgósággal, áldozatkészséggel találkoz
tunk volna, ha a szakoktatás kérdését 
majdnem minden egyes feltámadásánál, 
nem a rivalitás, vagy — ami elítélen- 
dőbb — amolyan ugródeszka ügyének 
tekintették volna, akkor ez ma, a stagná- 
ció tetőpontján álló iparunkban már nem 
szerepelne napirendi pont gyanánt.

De mélvedjünk — minden technikai 
és adminisztratív vonatkozást mellőzve 
— egy kicsit a tárgyba, ma, amikor mint
egy jelszóra minden szerv megmozdult 
az érdekében. Mérlegeljük tárgyilagosan, 
miért akarja a magyar nyomdászság 
egyeteme, bár ezerszerte súlyosabb 
viszonyok közt, a szakoktatás terén el
mulasztottakat most már komolyan 
pótolni?

Idealizmust, önzetlenséget, munka- 
kedvet, érett tapasztalatokat vittünk e 
kérdés megoldása körül évtizedeken át 
kitartással vívott harcba, mert csak a 
tágabb értelemben vett szakmai okta
tásban láttuk az egyén és vele együtt 
szakmánk fejlődésének egyetlen biztos 
garanciáját. Tanulság céljából ide iktat
juk még, hogy késhegyre menő harcban 
állottunk egyes kollégákkal, meg egyéni 
érdekből hozzánk simult idegen, jó össze
köttetésekkel rendelkező törtetőkkel 
egyaránt. Ha most mindehhez a tulajdon
képpeni érdekeltségnek közömbösségét 
is hozzávesszük, akkor tisztán áll előt
tünk, hogy mi hátráltatta és nyomorította 
el ennek a ma már felismert eminens 
ipari ügynek, a legnemesebb értelemben 
vett szakoktatásnak a lényegét.

E harcból — nem minden keserűség, 
de szubjektivitás nélkül mondjuk — 
mint legyőzöttek kerültünk ki, sőt 
buknunk kellett, mert mi ez ügvben csak 
erkölcsi alapon állva, ideális fegyverrel a
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nulnivágyókra is. Nem fölényességgel, 
hanem közvetlenséggel lehet szakem
bereket nevelni.

Hogy mindez e kérdés körül már 
tapasztaltak után mit jelent, annak körül
írásától ezidőszerint már azért is tartóz
kodunk, mert most már teljesen meg
győződtünk róla, hogy a jelenlegi egyéni 
és tárgyi viszonyok emelkedettebb, tisz- 
tultabb, az ügyhöz teljesen méltó irányt 
mutat. Legfeljebb azok, akik eddig is 
csak akademice foglalkoztak a kérdéssel, 
vagy más nézőszögből nyúltak ez ügy
höz, nincsenek ezzel tisztában.

A SZARTANFOLYAM EL
első évi beszámolóm bevezeté- 

f i )  | W s é b e n  említettem volt, hogy a har- 
ciklus után »kulső behatá- 

sokra« megváltoztattam a progra- 
momat és pedig úgy, hogy a má- 
sodik évfolyam végének anya- 
gát, a könyvborítékok tervezését 
vettem át a negyedik és ötödik 

ciklus anyagául. Tettem ezt azért, mert voltak, akik 
a cíklusvégi bevezető munkák kiállításán látottakból 
hamis következtetéseket vontak le a tananyagot ille
tőleg és mintegy tanácsot adva, úgy vélték, hogy az az 
egyedül helyes és célravezető út, ha tanítványaimmal 
levélfej, cégkártya, reklámlapok és ilyenfélék terve
zését végeztetem. Természetesen ez lett volna a 
könnyebb út, melynek eredményével a kiállításokon 
brillirozni is lehetett volna, de csak a gyengébb ítélő
képességű szakemberek előtt, mert az ilyenféle munkák, 
melyek minden előtanulmány, illetve alapismeretek 
nélkül készülnek, »véletlenUl« lehetnek talán szemre 
szépek, de egyetlen esetben sem a tudatos munka 
eredményei és így konstrukciójukban helytelenek.

Már most, ha az én csoportomban folytatom még a 
harmadik és negyedik ciklusban az »Általános isme
re tek e t sematikus ábrákkal, mint ahogy'a programom
ban lefektettem volt, akkor azok előtt, kik nem látják 
be annak feltétlenül szükséges voltát —  elbukom.

Hogy ez be ne következzék, fordítottam egy lapot 
programomban és átvettem a könyvfedelek terve
zését, mint látszólagos logikus folytatását a könyv
oldal és címlap-tanulmányainknak. Azért mondom 
látszólag, mert a kiállításon ténlyeg úgy festett ez a 
rész, mintha szerves folytatása lett volna az előbb 
tanultaknak. Valóban pedig nem úgy van, de 
ezzel a programváltoztatással kapcsolatosan megmu
tathattam azt az utat, melyen haladni kell tanítvá
nyainkkal tovább, célunk: az nabszolut tipográfus- 
mű vészét u felé.

Természetesen ez a programváltoztatás nem jelenti 
azt, hogy most már így is marad a jövő tanév 
alatt, mert ezek az ugrások a folyatólagos haladás 
kerékkötői és később megbosszulják magukat. 11a 
tanítványaink nem elég fegyelmezettek, kellő ítélő
képesség Inányában könnyen ambíciójukat vesztik, 
ha a magasabb feladatok után, melyet már végeztek, 
ismét visszatérünk, illetve folytatjuk az alapvető tanul
mányokat: a szedéskonstrukciót.

Éppen ezért, no meg mert a legközelebbi tanév 
végén már tisztán látható lesz az első és másodévesek

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a szak
mai továbbképzésterén erős akaratra, két
szeres energiára, az ügy iránti határtalan 
szeretetre és ambícióra van szükség, nem 
pedig úgy, mint a múltban kellett tapasz
talnunk: disztingváló, rivalizáló csopor
tokra. Mindenek fölött azonban önzetlen, 
áldozatkész nyomdászokra van szükség, 
ha azt a nagyszerű célt, amely felé mi 
már évtizedek előtt, csöndes, nyugodt 
mederben folyó élet- és ipari viszonyok 
között törekedtünk: a szakoktatás uni
verzitását komolyan akarjuk termékeny 
életre kelteni. Fuchs zsigmond

ŐADÓINAK JAVASLATAI
közölt lévő logikus kapcsolat, minden ugrás nélkül 
végig kell vezetni új hallgatóinkat az elsőéves pro
gramon, azt a tanmenetet véve alapul, melvet részükre 
felállítottam. A könyvfed éltervezés, amely magasabb 
előtanulmányokat igényel, csak a másodévesek anyaga 
lehet. És viszont az alább bemutatott másodévesek 
tanmenétéből átjön a szedéskonstrukció gyűjtőcím 
alatt lévő anyag, mint olyan, amely az elsőévesekéhez 
tartozik, de múlt évben, a fentemlített okok miatt 
kihagytam.

Azonban ez a rész oly fontos tudnivalókat tartal
maz, hogy most a másodévesekkel nem ugorhatom 
át, mert ez az alapja az akcidenciák tervezésének. 

■k
Mielőtt a második tanév programját ismertetném, 

hivatkozom az elmúlt évi beszámolómra, melynek 
bevezetőrészében pontosan meghatároztam az elsőéve
sek programját, tehát ezzel itt nem foglalkozom, mert 
ebből már eredményeket is láthattunk és valószínű
leg ez lesz az újonnan beiratkozott hallgatók tan
anyaga is.

A MÁSODIK ÉV PROGRAMJA az én csoportom
ban a kővetkező:

Általános ismeretek. 1. A szedés konstrukciója. (A 
szimmetriális tengely. Szimmetrikus és asszimmetrikus 
szedéssémák. —  A szedéstengely megállapítása. A 
díszítés, a szignett stb. helye a szedéstengelyben. —  
Az egyensúly. A szimmetrikus szedéstestek egyen
súlya. Az eltolt foltcsoportok kiegyensúlyozása. —  
A ritmus. A betűnemek: antikva-kurzív-félkövér 
stb. ritmikája a szedésben. Az egyes sorok és a 
sorközti beosztás ritmikája. Ritmusos sortömbök. —  
A fekete-fehér folt. —  Kontraszt a szedésben. —  A 
hajlított sorokról. Hol alkalmazhatók a görbe sorok? 
Az ívelt sorok aktivitása. Érzéskifejezések a hajlí
tott sorokkal és szövegfoltokkal és azok észszerű ki
használása. A kontrabeállítás ereje. —  Klasszikus 
nyomtatványok szerkesztése a fenti tanulmányok alap
ján. (Klasszikus sematikus példák.)

II. Egyszerű szedésdekorációk fedezése, melyek 
etőállíthatók szedésben, linó- vagy ólommetszetben. 
(Iniciálék. Díszesebb kezdőbetűk. —  A monogram. 
A helyes, a helytelen monogrammegoldások. —  A 
szignett. Mire kell figyelemmel lenni a szignettmeg- 
oldásoknál a rajzban és a szedésben. —  A védjegy.
—  Egyéb egyszerű mütyürkék tervezése.)

III. Különféle nyomtatványok lei'vezése összekap
csolva a papíratakok és a betűöntődéi anyagok (írások

és díszek) ismertetésével. (A névjegy szedése. A rajzolt 
névjegyek. A névjegyszerű cégkártyák. —  A cég- 
kártya. Mi a fontos a cégkártyánál ? A monogram, a 
szignett és egvéb dísz alkalmazása az üzleti kártyákon
—  A levélfej. Különböző lehetőségek a levélfej 
szedésénél, a szignettek, esetleges alaplemezek al
kalmazása régi felfogásban és újabb megoldások).
—  Reklámnyomtatványok tervezése. (A hirdetés. Mi 
a fontos a hirdetésszedésnél? Mit kell kiemelnünk? 
Hogyan szedjük a hirdetéseket a napilapok, a heti 
lapok, a folyóiratok és naptárak részére? A könyvek
ben előforduló hirdetések. —  Falragaszok szedésbeni 
megoldása. Plakátok linólemezzel kombinálva. —  Vil
lamosplakátok szedése. Artisztikusmegoldások. Egyéb 
reklámnyomtatványok tervezése). —  Árjegyzékek, 
prospektusok és a könyv borítékainak különböző meg
oldásai. (Mire kell figyelmünket összpontosítani a 
fedőlap tervezésénél? A rendelkezésünkre álló betű
öntödei anyag kihasználása. A rajzolt terv és a szedés. 
A könyv tartalmával vonatkozásban lévő megoldá
sok. Dekoratív elgondolások. Szimbolikus és illusz
tratív szedéspéldák. —  Linó- vagy ólommetszettel 
kombinált szedéstervek. —  Tisztán linó- vagy ólom
metszetről nyomható megoldások. A sziluett-tech
nika. Fekete-fehér metszet. Folthatásos megoldás. 
Részletdúsabb tervek egy szürke szín alkalmazásával. 
Fametszettechnika a linóban és az ólomban. —  A rajz. 
Egyszerű, rajzolt könyvfedelek megoldása. Lehető
ségek figyelembevétele az egy-két színű rajzolt 
munkánál. A tangirozás kihasználása stb.)

*
Az tagadhatatlan, hogy ez a program époly dús, 

mint az első éveseké volt, illetve lesz, az újonnan 
beiratkozottaké, ha azt fogadják el az arra illetékesek. 
De tagadhatatlan az is, hogy itt oly súlyos értékű 
tudnivalók vannak összeválogatva, melyek elkerül
hetetlenül szükségesek azok részére, akik azért irat
koztak be a továbbképző tanfolyamra, hogy tanul
janak és majdan a prakszisban megállják a helyüket.

A gyors iram is szükséges, hacsak nem akarunk 
öt-hatéves kurzusokat nyitni, ami egyenlő volna —  
jelentkező híján —  továbbképző tanfolyam meg
szűntével. De hasznos ez az iram már azért is, 
mert tanítványaink gyors felfogóképessége fejlődik, 
ami viszont hatással van a prakszisban végzett munka 
előállítási idejére is és ez nem megvetendő előny 
azok felett, akik magukat távoltartva az iskolától, keser
vesen izzadnak ?gy-egy félig sikerült munka meg
oldásán, de megfizethetetlen előny ez még munka
adói szempontból is.

Ezt az iramot mérsékelni addig nem lehet, míg a 
fővárosi tanonciskolák illetékes faktorai be nem lát
ják, hogy csakis úgy oldható meg a nyomdásztanon- 
cok szakrajzoktatása, ha oda szakembereket nevez
nek ki, akik majd átviszik a mi elsőéves programun
kat, melyet négyéves anyaggá bővíthetnek ki, ami 
nagyon könnyű feladat különösen akkor, ha az ille
tékesek még mindig szükségesnek vélik a régi sza
badkézi rajz tanítását a tanonciskolákban, amelyet 
valahogy a nyomdásztanulókra hasznos tárggyá kel
lene átreformálni. Például úgy gondolnám, hogy 
geometriai alakzatokba meglévő betűöntödei díszt 
rajzolnának.

És majd ha ily tanonciskolát végzett ifjak iratkoz
nak be a továbbképzőtanfolyamra, akik az általános 
alapismeretekkel tisztában vannak, akkor —  de csakis 
akkor —  lehet beszélni e program módosításáról és 
lassúbb tempójáról. Kun Mihály
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TANFOLYAM évzáró kiállítása 
után több oldalról nyilvánul 
meg a jóindulatú bírálat. Ezeket 
a kritikákat összegezve, meg lehet 
immár állapítani azokat az elve
ket, amelyek szerint a tanfolyam 
további folytatása fel volna épí
tendő. Én természetszerűen más 

szemüvegen át nézem az eseményeket mint a kívül
állók, már csak azért is, mert elsősorban nekünk 
előadóknak nem állanak rendelkezésünkre azok az 
eszközök, amelyek munkán!: teljes sikerét biztosítanák.

Sikeresen megoldani olyan kérdéseket, amelyek
hez a szükséges anyagiak nem állanak rendelkezé
sünkre: a lehetetlenséggel határos. A mi munkánk 
egy háborúnak döntő csatája, amelyet ennek azország- 
nak nyomdaipara érdekében indítottunk meg ; ennek 
a csatának győzedelmes kivívásához pedig pénz k e ll! 
Hogy honnan teremtsük elő ezt ? Erre is egyszerű a 
fe le le t: minden főnök a nála alkalmazásban levő 
mindegyik szakmunkás után fizessen erre az alapra 
hetenként -1000 koronát, ugyanennyit fizessenek 
személyenkinl a dolgozó szakmunkások is. Ez igazán 
csekélyke összeg a kérdés nagy horderejéhez képest. 
Az így befolyó összegekkel biztosíthatjuk mindazo
kat a költségeket, amelyek előállhatnak. Erős a re
ménységem, hogy amennyiben ennek a technikai 
keresztülvitele nem ütközik semmiféle nehézségbe, 
ez a javaslatom testet is fog ölteni.

Feltétlen szükségesnek tartom a kísérleti nyomda 
megvalósítását és a szaktanfolyam érdekeit szolgáló 
szaklap megindítását.

Az első pillanatban e két kérdés megoldása talán 
nehéznek látszik, de legott nem nehéz, ha erősen 
akarjuk megvalósítását. Már pedig ezt okvetlenül kell 
akarnunk, mert az említett két tényező híján akár 
tíz évig is dolgozhatunk meddően, s csak rajz
papíron mutathatjuk fel a szép eredményeket. Ámde 
nekünk gyakorlatban is demonstrálnunk kell hall
gatóink előtt a rajzban tervezett szedések megoldási 
lehetőségét.

E kísérleti nyomdának felállítási lehetőségét úgy 
képzelem el. hogy a hozzávaló szükséges anyagokat rész
ben ajándékozás útján, részben pedig a nyomdaipar 
mindkét érdekeltségének, továbbá a főváros, az állam 
és az iparkamarák anyagi támogatása útján kellene 
beszereznünk. Négyszáz-ötszáz millióval már igen 
szép és céljának teljesen megfelelő üzemet lehetne 
létesíteni. Ide kapcsolódhatna be azután a szaklap 
kérdése is, amelyet saját üzemünkben állíthatnánk 
elő, magától értetődően az érdekeltségek kellő támo
gatásával.

A többi, megoldásra váró kérdések olyanok, hogy 
azokat az egyöntetűségre törekvő jóindulattal el lehetne 
intézni; ezek alatt értem magát a tanfolyamok menetét, 
azoknak elméleti és gyakorlati részét, a tanítási órák 
beosztását, az előadók tiszteletdíjait, a tanfolyamok 
felügyeletével megbízott személyeknek lehetőleg kis
számú kijelölését.

De ha nem is valósulnának meg a fentemlített 
kérdések, ez még nem kell hogy azt vonja maga 
után, hogy most ismét álljunk meg. Bizonyos azon
ban az, hogy azok megoldása nélkül nem tudjuk 
azt a tempót követni, amely egyedül lehet csak kéz
zelfogható eredmények előidézője.

Ami engem illet, ott akarom folytatni a tanításom 
menetének anyagát, ahol ezt abbahagytam. Elgondo
lásom szerint ugyanis a mai körülmények között

még legalább két tanévre volna szükségem, hogy 
értékesíthető eredményeket érhessünk el, annál is 
inkább, mert —  mint már felfogásomat volt alkal
mam ismeretessé tenni —  én a fősúlyt hallgatóim 
tudásának növelésére, nem pedig külső látszatered
ményekre helyezem. Mindig szívesebben látom, ha 
egyik-másik hallgatóm a nyomdában elkészített mun
káját mutatja be nekem, mintha bármilyen szépen 
megrajzolt munkát tárna elém.

Végezetül a Szaktanácsnak ügyvitelét is igen aján
latosnak tartanám leegyszerűsíteni, még pedig olyan 
értelemben, hogy az intézkedő fórumok tagjai minél 
szűkebb körben tanácskozhassanak. Főként újból 
szervezendő dolgokról lévén szó, nem igen szükséges 
a széleskörű megvitatás; néhány tettrekész szakember 
egy-kettőre meg tudja valósítani mindazt, amire szük
ség van. Müller Sándor

}!|Z 1924 október 24-én megnyílt 
szaktanfolyam első évi tevékeny
ségét nem régen fejezte be ün- 
nepies keretekben. A tanfolya
mon végzett munkák sokoldalú
sága csodálatot keltett és az 
eredmény minden várakozáson 
felül volt. Most a továbbfejlődés 

útját kell megjelölnünk. Ezért kívánatos volna, hogy 
a jövő tanév hatáskörét kiterjesztenék úgy, hogy a 
hallgatóknak mód adassék szakmai képzettségüknek 
a szedéstechnikában való tökéletesítésére is.

Ez a szükségesség megköveteli mindazoknak az 
eszközöknek az igénybevételét, amelyek a jövő tan
folyamra egy kis házinyomda létesítését lehetővé ten
nék. Ez lenne az az alap, melyet nyomdászszakisko
lánknak magáévá kell tennie.

Egyes kérdéseket is föl kellene, tenni amelyek
ből megállapítható volna, vájjon az a hallgató, aki 
rajzkészségéről már tanúságot tett, saját tervezetét 
ki is tudja-e szedni. De ezúttal erről ne legyen szó.

Valóban vannak ellentétek, amelyekből következ
tetni lehet, hogy éppen a jó rajzoló egyben nem 
mindig jó szedő is. Bár hangsúlyozni kell, hogy egy 
jó rajzoló rendszerint jó szedő is szokott lenni.

Tehát beható szakmai képzésre van szükség és egy 
német mintaszerinti kisebb tan-és kísérleti intézetre, 
amely úgy szedőket, mint gépmestereket volna hivatva 
minden szedési és nyomási ágazatban kiképezni.

Ezekre a tanfolyamokra csak olyan hallgatókat 
szabadna fölvenni, akik arra kötelezik magukat, hogy 
a tanítási órákat minden megszakítás nélkül pontosan 
betartják. Spitz Adolf

TO V Á BB K ÉPZŐ  szaktanfolya
maink jövő évi programjának, 
illetve tantervezetének a megálla
pítása előtt elsősorban elenged
hetetlenül szükséges dolog, hogy 
tisztába jöjjünk a majd rendel
kezésünkre álló anyagi erő nagy
ságával. Ezt a tanévet úgy kez

deni, mint ahogyan a múlt tanévet kezdtük —  hogy 
halvány sejtelmünk sem volt, mennyi az az összeg, 
amelynek keretén belül meg kell valósítanunk az 
elfogadott tervezetet —  ugrás a sötétbe. Az egy év 
tanulságai mutatják, hogy milyen fontos szerepe van 
az anyagi erőnek egy tanfolyam lebonyolításánál, 
milyen kerékkötője a jó ügynek egy olyan bizony

talan helyzet, amilyennel nekünk kellett számolnunk. 
Nem mertünk hat darab vonalzónál, körzőnél, néhány 
tucat betűvetőeszkőznél többet beszerezni, mert nem 
tudtuk, hogy a tanfolyamvezetőség varázsvesszője segít
ségével milyen bő forrásokat fog feltárni, amelyekből 
meríthetünk és öntözhetjük a már bevetett termő
földet, hogy buja színekben pompázó termést produ
kálhassunk. E pontnál első sorban tehát a tanfolya
mokat létesítő egyesület választmányának a határozatára 
van szükség. Figyelembe véve, hogy ez idén fejlesz
tett, nagyobb működési területen mozgó tanfolyamot 
kell lebonyolítani, meg kell szabnia: mennyi azaz 
Összeg, amelyet az egyesület erre a célra áldozhat ? 
Másodsorban a Főnökegyesület és az Ipartestületnek 
kell inegállapítaniok a hozzájárulás mértékét. Ha ezt 
a 2-5  tételt ismerjük, úgy megállapíthatjuk, milyen 
keretek között mozoghatunk, s ha azt találjuk, hogy 
ezek a keretek még mindig szűkek, úgy már most 
kell gondeskodnunk azoknak az akcióknak a meg
szervezéséről, amelyek révén a még hiányzó anyagi 
erőt előteremthetjük.

★
Hivatkozva az elmúlt év tanulságaira, a szakkul

turális munkálkodás vezetésének teljes átszervezését 
is javasolom. A nagy, 45 tagból álló Szakoktatási 
Tanács, az általa kiküldött és jórészt meg sem ala
kult bizottságok egy túlságosan decentralizált szerve
zet képét mutatják. A Szakoktatási Tanács feladata 
túlságosan kevés volt, a bizottságoké túlságosan el
aprózódott, úgyhogy a szakbizottság, amely még a 
legtevékenyebb lett volna, sem tudott eredményes 
munkálkodást produkálni, mert tiszteletben tartotta 
a más bizottságok hatáskörét. Ennek a visszás hely
zetnek meg kell szűnni. Ám tartsuk fenn a Szak- 
oktatási Tanácsot — noha sokan vannak, akik létjo
gosultságát is kétségbevonják —  de ezenkívül csupán 
egyetlen egy 8 — -10 tagból álló tanfolyamvezető 
bizottságot alakítsunk, amely a tanfolyam minden 
dolgának intézésére hivatott legyen. A Szakoktatási 
Tanácsot —  véleményem szerint —  nem lehet meg
szüntetni, mert ebben a gyülekezetben foglalnak he
lyet a Segélyző Egyesület által felkért szakférfiakon 
kívül mindazoknak az egyesületeknek a megbízottai is, 
amely egyesületeknek az erkölcsi vagy anyagi támo
gatására rászorulunk. Feladata azonban —  szerintem
—  nem lehet más, mint legfőbb felügyeleti jogokat 
gyakorolni és a tanfolyamot kifelé, harmadik szemé
lyekkel szemben képviselni. A tanfolyamvezető bi
zottságban azután tömöríteni kell mindazokat a szak
férfiakat, akik e bizottság nevében rejlő feladatkör 
betöltésére alkalmasak. S ez a bizottság ruháztassék 
fel mindazon jogokkal és köteleségekkel, amelyek 
az elmúlt évben a szakbizottság, szervező, gazdasági, 
rokonszakmabeli stb. bizottságokra voltak ruházva.

*
A tanterv és tanmenet megállapítására nézve kü

lönleges javaslatom nincsen. Ez automatice ki fog 
alakulni annak a bizottságnak a tárgyalásain, amelyik 
ennek kidolgozásával megbizatik. Ebben a bizottság
ban nyilván elhangzanak olyan őszinte kritikák, ame
lyeknek tanulságait gyümölcsöztethetjük. Felfokozott 
szerénytelenség volna előadótársaim eredményeit bí
rálni, ha sor kerül rá, meg tudom és meg fogom 
védeni a magam álláspontját és nézetét, amely nem 
más, mint hogy e tanfolyamokon a gyakorlati köve
telményeknek megfelelő munkának kell folynia, amely 
alapos, rendszeres, megokolt és a gyakorlati élettel 
szorosan összefüggő kell hogy legyen.
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Csupán tájékoztatásul közlöm a múlt évben lebo
nyolított tantervemnek folytatását. Ez idén a bevezető 
gyakorlatokon kívül a könyvtervezést gyakoroltuk, 
amelv munkának logikus folytatása az ujságszedés, 
ujságtervezés: lapfej, oldalfejek megtervezése, cím
szedés-tervezések, rovatcímek megoldása, szóval az 
ujságszedéssel kapcsolatos mindennemű szedői munka 
gyakorlása. Ezeknek a gyakorlatoknak a folyamán ismé
telnék tavalyi hallgatóim az elmúlt tanévben tanult 
alapismercteket, aminek folytatásaként a hirdetéssze
dés következne. Ezt viszont megelőznék a térelosztás, 
foltkiképzés a múltban tanult aránvosítási gyakorla
tokon nyugvó tanítása, a betűfokozatoknak egymás
hoz való arányosítása ugyanazon az alapon. Hirdetések
—  és amennyiben maradna időnk, úgy az egyszerűbb 
színes reklámoknak —• tervezésével fejezném be a 
tanévet, amely előgyakorlatsorozata volna a harma
dik tanévre tervezett akcidensszedési tanfolyamnak. 
Ez a program is egyszerűnek és eléggé szürkének 
látszik, de viszont sokkal érdekesebbnek és változato
sabbnak van tervezve a tavalyi programomnál. Ez 
a tanmenet logikus, sőt egyedül logikus folytatása a 
tavalyi tanmenetemnek. *

A tanfolyam menetének biztosítása is elsőrangú 
fontosságú ügy és nemcsak az anyagi javak előterem
tésében kell megnyilvánulnia, hanem a tanfolyamnak 
taneszközökkel való célszerű felszerelésében. Lehe
tetlen eredményes munkát végezni, ha a hallgatóknak 
nem állanak mindazok az eszközök a rendelkezésükre, 
amelyekre a tanulásnál, illetve tanításnál mullia- 
tatlanul szükségük van. Legcélszerűbb volna a hall
gatókat kötelezni a szükséges tanszerek beszerzésére, 
de viszont számolnunk kell azzal is, hogy egyeseknek 
nem áll módjukban nagyobb értéket képviselő tan
szereket beszerezni, úgyhogy ezeket a tanfolyamnak 
kell ilyenekkel ellátnia. Ezeknek a tanszereknek a 
mennyisége elegendő kell hogy legyen, mert a tan
szereket a tanfolyamnak egész tanévre kell adnia 
minden egyes hallgatónak, természetesen a vissza
szolgáltatás kötelezettségével. Ilyen módon tudnók 
biztosítani az egész vonalon az otthoni munkálkodást 
is, ami ez idén éppen a taneszközökben való hiány 
miatt nem volt mindig lehetséges. A tanfolyam 
menetének biztosításához hozzátartozik még egy olyan 
akció is, amely azt célozná, hogy a hallgatók főnökeit, 
az érdekelt nyomdákat a tanfolyamvezetőség hiva
talosan értesítené alkalmazottaik beiratkozásáról és 
egyben felkérné, hogy az illetőnek mindenkor tegyék 
lehetővé a tanfolyamokon való megjelenést. Ennek 
óriási fontossága van a tanítás folytonossága tekinteté
ben, mert a különórázások nem egy ízben veszélyez
tették a tanfolyam menetét, nem is szólva arról, 
hogy gondos munkálkodás mellett egy-egy előadás 
elmulasztása is zavarokat és hibákat okozhat.

*
A ciklusos rendszer fentartását is meg kell fontolni. 

Az elmúlt évben helyénvaló volt a hathetes ciklusok 
rendszeresítése, mert szükség volt arra, hogy rövidebb 
időközönkint egy-egy kiállítással dokumentáljuk a tan
folyamok menetét, inspiráljuk az arra illetékes fóru
mokat, hogy a tanfolyamokat anyagilag támogassák. 
Szóval ezekkel a kilátásokkal kellett bizonyítanunk, 
hogy megérdemeljük a támogatást. Ezt bebizonyítot
tuk s így a jövő esztendőben ciklusokra és ciklus
kiállításokra semmi szükség nincs. Az előadók tapasz
talhatták, miszerint a hathetenkint ismétlődő kiállítás 
lázas munkát, tempót diktált az oktatásnak, ami

nem vált a tanítás előnyére. Egyetlen évközi kiállí
tás —  a tanév közepén —  teljesen elegendő volna, 
hogy az arra illetékeseket a jó előrehaladásról meg
győzze. Az előhaladást egyébként lehetséges évköz
ben is ellenőrizni.

A ciklusos rendszer megszüntetésével kapcsolatban 
javasolnám azt is, hogy a tanévet szeptember \ 5-én 
kezdjük meg és április 15-én fejezzük be. A szep
temberi hónap másik fele már alkalmas idő a taní
tás megkezdésére, de az április hó másik fele már 
túlságosan belenyúlik a tavaszi időbe, amikor a ter
mészet szépségei inkább vonzzák a hallgatóságot a 
kirándulásokra és a szabadban való tartózkodásra, 
mint a tanfolyam nem éppen egészséges helyiségei
nek fülledt levegőjében való tanulás. Ez 52 előadás 
volna, amiből \ 6 a folyó, 16 a jövő évre esne, s így 
a félévi kiállítást újévkor tartanók meg.

*
Nyomtatványkiállítások gyakori rendezésére szük

ség van. Ezt a kiváló oktatási tényezőt nem szabad 
elhanyagolnunk. A ciklus-záró kiállítások helyett más 
tárgyú kiállításoknak a programba való beiktatása 
tehát kívánatos. A Magyar Grafika és a magam gyűj
teményeiből könnyűszerrel tudnánk három-négy ki
állítást is megrendezni, amelyeknek tárgya vala
mennyire összefüggésben is lenne a tanfolyamon 
folyó munkával. De megszerezhetjük a külföldi szak
körök kiállítási anyagait is, amelyek igen értékes és 
tanulságos tanulmányokra adnának alkalmat a tanfo
lyam hallgatóinak, általában a nyomdászoknak.

Ezzel kapcsolatban kénytelen vagyok egy céljának 
megfelelő kiállítási berendezés beszerzését is sürgetni. 
Jövőben a kiállításokat nagyon üdvös volna egy 
praktikus állványfelszerelés igénybevételével meg
rendezni, mert ezáltal a kiállítások külső képét is 
hatványozottan emelnők, másrészt az egyébként szűk 
segélyző egyesül éti nagyteremben igen hatalmas anya
gokat tudnánk közszemlére állítani.★

Essék szó az elméleti oktatásról is. Ezt az elmúlt 
évben nagyon nélkülöztük, holott már akkor is olyan 
oktatás folyt a tanfolyamokon, amelynek kísérete
ként szükség lett volna a gyakorlati munkával kap
csolatos elméleti oktatásra. Erről is kell tárgyalnunk 
és ezt nem szabad elhanyagolnunk, bármennyire is 
fölébe helyezzük a gyakorlati oktatást az elméletinek.*

A kísérleti nyomda ügye immár napirenden van 
és azt onnan levenni aligha lesz lehetséges. Nemcsak 
azért, mert arra szükség van, hanem azért is, mert 
annak létesítéséhez az illetékes körökben megvan a 
teljes jóakarat és a hajlandóság. Igaz, hogy nagy dolog 
ma egy kísérleti tanműhelyt berendezni, de nem 
olyan nehéz és súlyos feladat, amint azt egyesek gon
dolják. Igaz az is, hogy addig, míg a tanfolyamok 
anyagi bázisát meg nem szilárdítjuk, nem szabad 
ennek az eszmének a megvalósítását erőszakolni. Osz
tom azok véleményét, akik a tanfolyamok fejlesztését 
elébe helyezik a kísérleti tanműhelynek és rámutat
nak azokra a horribilis költségekre, amelyeket egy 
kisebb kísérleti műhely rendben és üzemben tartása 
okoz De viszont az is tény, hogy a tanfolyamok fej
lesztése megköveteli a kísérleti műhelyt, mert nagyon 
megkönnyíti a tanítást.

Nehogy félreértésekre adjak alkalmat, sietek ki
jelenteni, hogy a kísérleti nyomdát sohasem gon
doltam olyan tanítási eszközként felhasználni, hogy 
ott a betűszedést tanítsák és gyakorolják. Ehhez

nagyon gazdag és drága berendezésű nyomdára volna 
szükségünk. A kísérleti nyomda valóban csak elő
segíteni volna hivatva a gyakorlatokat. Hogy azután 
bizonyos előadási csoportok végeredményeiből kiválo
gatott vázlatokat kiszedetnők és a gépmesteri tan
folyam kísérleteihez nyomás céljából kiadnók, az ter
mészetes, de ez a módszer egyben biztosítéka volna 
annak is, hogy a nyomda szedőanyagát célszerűen és 
okszerűen használnék fel és kizárnék annak a lehető
ségét, miszerint a kísérleti műhelyben nagyobb számú 
szedő dolgozzon és az anyagban rendetlenséget idéz
zen elő, amint azt a tavaszmezőuccai kísérleti nyomda 
esetében, sajnos, tapasztalhattuk.

A kísérleti nyomdával kapcsolatban messzemenő 
javaslataim is volnának, de ezek megpendítése most 
még céltalan volna, dacára annak, hogy ezekben a 
javaslatokban benne vannak a nyomda üzemben- 
tartásának anyagi fedezetére vonatkozó eszmék is.

*•

Hátra volna méj* néhány szó a szaktanfoly ami köz
löny eszméjéről. Nem tartom összeférhetetlennek, 
hogy ehhez a felvetett és eléggé erősen lanszirozott 
tervhez hozzászóljak. Elvégre szaklapot szerkesztek, 
adminisztrálok és így belülről ismerem egy szaklap 
kiadásának előfeltételeit és életbentartásának lehető
ségeit. Ezeknek az ismereteknek a birtokában állítom, 
hogy az eszmét ma még nem lehetséges megvalósí
tani. A lap előllítási költségeit a lap eladási árából 
nálunk nem lehet fedezni, a hirdetésekből befolyó 
jövedelemre kellene a fősúlyt helyezni és erre pedig 
ma tökéletesen alkalmatlan az idő és még sok víz fog 
lefolyni a Dunán, míg visszatérnek azok az idők, ami
kor a külföldi cégeknek érdemes és így érdekük lesz 
a magyar szaklapokban hirdetni. Megfontolandó még, 
hogy pusztán Magyarországra szánt lapnál a hirdeté
sekből nem várhatunk nagyobb jövedelmet, a volt 
magyar területeken való elterjesztés —  ami egyedüli 
módja az új lap erőteljesebb hirdetési orgánummá 
fejlődésének, —  pedig olyan sokáig elhúzódik, hogy 
amíg ez sikerül, addig az itthon elvérzik.*

Amint látható, javaslataim és ötleteim, eszmemeg- 
pendítéseim inkább általános vonatkozásúak, in
kább a tanfolyam általános irányban való fejlesz
tésére vonatkoznak. De ilyenekre is szükség van,mert 
a tanfolyami szervezet megalapozása a mi esetünkben 
egyelőre fontosabb kérdés, mint a tanmenet részlete
zése. Véglegesen kiforrott tanmenetet és tantervet 
csak a harmadik tanév után lehet megállapítani, 
addig az alapszervezetet kell tökéletesen kiépítenünk 
és megerősítenünk. Wanko Vilmos

*
A fővárosi szaktanfolyam előadóinak javaslatai 

után következzenek alább a már működő debreceni 
és az alakulóban levő miskolci tanfolyamok vezetői
nek eszmependitései is :

DEBRECENI továbbképző tan
folyam első, háromhónapos cik
lusának lezárásakor láttuk csak be 
azt a tényt, hogy még mennyi mon
danivaló, befejezetlen és meg
oldatlan probléma maradt adós
ságképpen a következő ciklusra. 
Pedig, ha már a nagy fába bele

vágtuk a fejszénket, azt nem hagyhatjuk benne; amit 
megkezdettünk, befejezésre vár. A tapasztalatok, 
amelyeket a háromhavi munkálkodás alatt egy, a
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kívánalmakat kielégítő tanfolyam létrehozására nézve 
megszereztünk, mindenesetre nagyértékűek s ha a/, 
első próbálkozások semmi más eredményt nem hoz
tak volna, mint egyedül csak azt, hogy megmutatták 
az utat, már akkor is megelégedéssel tekinthetünk 
az eddigi munkálkodásainkra s bizalommal indulha
tunk a folytatás felé.

A tanfolyami munkát ezek szerint háromhónapi 
ciklus keretében elvégezni nem lehet. Azonban szem 
előtt kell tartanunk azt is, hogy a tanfolyamok ideje 
a késői márciusba nem nyúlhat bele.

Kívánatos, hogy az ősz beálltával, október végén 
már megkezdhessük a tanfolyamokat s azok a téli 
hónapok alatt tartassanak. Tanfolyamokról beszélek 
azért, mert az magától értetődő, hogy az újonnan 
jelentkezőket nem zárhatjuk ki az önképzés lehető
ségéből s ezért a kezdők részére természetesen újra 
kell kezdeni a már lefolytatott anyagot. A most le
zárt ciklus résztvevői pedig joggal tartanak számot 
arra, hogy a megkezdett úton tovább haladhassanak. 
Az ősszel megnyíló I-ső ciklus részére a tennivalók 
már adva vannak, azzal a hozzáadással, hogy a ren
delkezésre álló hosszabb időhöz mérten kimerítőb
ben kell foglalkozni a betűvetéssel s az aranymetszet 
és a vele kapcsolt részek hangsúlyozását emelni, azt 
bővebben kiaknázni. A most márciusban lezárt I-ső 
ciklus hallgatói részére meg kell nyitni a Il-ik cik
lust. Ennek a tananyaga önként adódik. Minden
esetre legelső sorban recitálni kell az aranymetszet 
körüli ismereteket, sőt azt tágítandó, alaposabb gya
korlatokat kell végezni a könyvtervezés terén. Wanko 
kolléga tanfolyamán e célra rajzolt táblái nagy segít
ségül fognak szolgálni. Túlmessze szaladni termé
szetesen nem szabad, inkább az alaposabb munkára 
kell a súlyt helyezni.

És most már nem szabad megfeledkezni a gép
mester kollégákról sem. ígéretet kaptak erre nézve, 
s ha tanfolyamot részükre nem is állíthatunk, egy
két előadást okvetlenül megkövetelhetnek ők is.

S ha más előadásokról —  a tanfolyam menetétől 
függetlenül — beszélünk, a tapasztalt nagyarányú 
érdeklődés után okvetlenül kell legalább is kétheten
ként egy-egy estét szakirányú előadások tartására be
illesztenünk.

önképzési bizottságunk részére a tanfolyammal 
kapcsolatban szerzett tapasztalatok még egyéb tenni
valót is diktálnak. És pedig elsősorban azt, hogy 
adminisztratív teendőket végezni és a tanfolyami elő
adást is vezetni egy embernek nagy túlterhelése. 
Függetleníteni kell a szakoktatót, a tanfolyami veze
tőket az adminisztratív teendőktől, be kell vezetni 
a munkamegosztást.

Beszélni kell azonban még az anyagi kérdésekről 
is. Egyesületünk helyi csoportja az e célra fordítható 
összegnek bizony csak nagyon kis hányadát adhatja, 
miután az önképzési alap céljaira visszatartott járulék 
nagyon kevés és még ezt a keveset is egyrészt a 
csoport adminisztrációs kiadásai, másrészt az egyesület 
könyvtárának fentartási s egyéb költségei terhelik. A 
márciusban lezárt tanfolyami ciklus közel negyedfél
milliót kívánt meg. Pedig sok minden kiadást leszorí
tottunk s a rajzeszközök beszerzésére szorítkoztunk 
javarészben. Az ősszel meginduló tanfolyami munkák 
bizonyára még sokkal több kiadást kívánnak meg, 
hiszen azt még az elmaradt gépmesteri előadások is 
terhelik. Ha öt millió koronát irányozunk elő erre a 
célra, úgy ismét csak a legszükségesebbekre gondol
hatunk, feltéve azt is, hogy a tantermet s annak

fűtését, világítását az Ipariskola felügyelőbizottsága 
a jövőben is azzal a megértő szívességgel díjmentesen 
bocsátja rendelkezésünkre. Reméljük, hogy a jövő
ben is megkapjuk a debreceni nyomdák vezetőinek 
a tanfolyam céljaira teendő áldozatát, s az anyagi 
segítség terén ez alkalommal sem zárkóznak el. Köz
pontunk áldozatkészsége sem fog a jövőben sem 
redukálódni s a hozzánk leutazó előadók költségeihez, 
minden reményünk megvan, a jövőben is hozzájárul.

Többet mondani a jövő szakkulturális feladatokról 
még egyelőre korai volna, hiszen addig, amíg az ősszel 
meginduló tanfolyamok életre kelnek, sok minden 
történhetik s az előre megtervelt elhatározásokon sok 
minden, néha jelentéktelen kis dolgok is, változásokat 
eszközölhetnek. Várakozó Gábor

VIDÉKI nyomdaiparunk techni- 
t kájának fejlődését számtalan aka

dály korlátozza. A nyomdászatnál 
kevésbé változatos betűanyag, 

| klisét nem órák alatt, de napok
* múltán lehet csak kapni a fővá- 
| rosból, a rendszerint kisebb pél—
• dányszám, a kísérleti nyomda hi

ánya, megszerzésének nehézsége, mind olyan ténye
zők, amelyek a vidéki szakoktatásban számítanak, 
míg a fővárosban mellékesek, ha nem teljesen fölös
legesek. Ezért tehát nem bizonyos, hogy a fővárosban 
jól bevált tanmenet itt célirányos lenne. A szaktan- 
folyamok vidéki típusát majd csak a jövő fogja kiér
lelni, tehát egy körülírt tanmenetet adni most nem 
lehet. Az alábbi tanmenet — mely három esztendőt 
ível át — csupán a vidéki általános szükségszerűsé
gek szemmeltartásával állíttatott össze. A gyakorlatban 
adódó tanulságok majd idővel meghatározzák a leg
célszerűbb tantervet. Ezért és mertminden tanulásnak 
legnagyobb veszedelme a rendszertelenség, kívána
tos, hogy legalább az indulásnál legyen valami rend
szer és pedig Muhits Sándor grafikusművész, az it
teni tanfolyam kiszemelt művészvezetőjének véle
ménye szerint a következő:

\  . Manuális gyakorlatok. Eszköz a ceruza és toll. 
Arányok. Betűvetési gyakorlatok, főképpen a vázlat
készítés céljából, tehát egyelőre nem az öncélú 
betűvetés. 2. Betűvetés különböző eszközökkel és 
kéztartással. Kezdetben tisztán konstruktív betű és 
fokozatosan a stilusbetűkig. Az egyes betű, a sor, az 
oldal hatása. A betű és dísz harmóniája. Eszközök: 
parafa, nád és a különböző fémtollak. Papír, tinta 
és tus. A vágott betű linó-, Möser- és fémlemezbe. 
5. Tipográfiai ornamens tanulmányok. A betűanyag 
adott ornamenseinek felhasználási lehetőségei. Ön
álló ornamensrajzolás és vésés. — 4. Tipográfiai 
gyakorlatok. Arányok, hangsúlyozás, a szöveg és 
illusztratív anyag összhangja, a szünet alkalmazása, 
esztétikai színtan.— Levélfej, címlap, a könyv, reklám, 
plakát, diploma stb. gyakorlati feladatok keretében.

Ez lenne a tanrend főbb vonalakban.
Tudjuk, hogy a megvalósítást ezer akadály fogja 

hátráltatni. Helyiségei, fűtést, világítást a művész
telepen kapunk valószínűen nagyon mérsékelt anya
giak ellenében — Muhits tanár úr jóvoltából. De így 
is hátra van még egy oly anyagi alap megteremtése, 
amely a megindulást lehetővé teszi. A tanerők beál
lítása szintén nem kis feladat lesz. Megpróbálunk 
minden akadályt legyőzni, minden szükségeset meg
szerezni, mert Vergiliusszal valljuk, hogy: Labor 
improbus omnia vincit! Fülöp József

PJgZ OSZTRÁK
i r a  n y o m d á s z o k

SZAKKÉPZÉSE
/. A lanoncszakiskola. A bécsi 
n y o m d á s z s z a k i sk o I a egyike 
a legrégibb szakiskoláknak nem

csak Ausztriában, hanem általában az európai konti
nensen ; az elmúlt évben ünnepelte huszonöléves 
fönnállásának jubileumát. Az iskola, amely eleinlén 
bizonyos mértékben magánintézmény volt és később 
mint a szakmai érdekeltségek szakiskolája szerepelt, 
a forradalom óta a bécsi továbbképzőiskola tanácsá
nak fölügyelete alatt áll a többi bécsi szakiskolával 
együtt. A fennállásának hosszú ideje alatt szerzett 
tapasztalatok révén az iskola szervezete mintaszerű. 
A bécsi nyomdászszakiskolát a község, illetve Bécs 
állam tartja fönn. Főnökökből és segédekből álló 
iskolai szakbizottság ügyel a tantervek betartására, 
tesz javaslalot a szakoktatóknak stb.

A tanterv a gyakorlati szükségletekhez van szabva. 
Az iskola kötelező és Batka Ignác igazgató vezetése 
alatt áll. A tanítást két hétköznapon, délután 2— 6-ig 
tartják és pedig két iskolában, a X. és a VII. kerü
letben. A tanulók száma mintegy 460. A tanműhely
oktatást négyszer hetenkint 2— 6-ig tartják meg. Míg 
azelőtt szedők és nyomók az egyes iskolákban együt
tesen tanultak, most külön vannak ; külön szedő- és 
külön nyomóosztályok vannak. A szedőosztályokat 
öntőtanulók is látogatják. A szakmai tantárgyakat 
nyomdai szakemberek tanítják, a többi tantárgyat: a 
német nyelvet, ipari-kereskedelmi ismereteket, szak
rajzot és dísz-betűvetést polgári iskolai tanárok tanít
ják. A tanmenetek vázlatata a következő:

A szedőoszlályokban az I. évfolyamon hetenkint 
két órán át a szedés alapjait (az írás keletkezése, 
eszközök és szerszámok, belűnemek, könyvszedés) 
tanították, kéziralolvasás (heti egy óra), a gyakoribb 
idegen szavakat, azok jelentőségét és származását ma
gyarázzák, hetenkinli 3 óra német nyelv és helyes
írás, végül heti 2 órán ál ipari-kereskedelmi ismere
tek (kereskedelmi fogalmazás, ipari számtan stb.). 
A nyomóosztályokban a szedőtantárgyak helyett heti
3 órán át elméleti oktatás a nyomtatással kapcsolatos 
tantárgyakból.

A II. tanévben a szedőosztályban 2 órán át sze
dést tanítanak (nehezebb könyvszedés, táblázatszedés, 
díszművek szedése, díszítőanyag stb.), nehéz kéz
iratok olvasása, a latin és görög alfabéta, majd minden 
európai nyelv alapismeretének (francia, angol, cseh, 
magyar, szerb, olasz stb.) tanítása. A német nyelv 
tanítása (2 óra), fogalmazási gyakorlatok, a német 
nyelv három fejlődési fokozata, költészettan stb., 
ipari-kereskedelmi ismeretek (2 óra), beleértve a 
nyomtatványárszámílást és egyszerű könyvvitelt. A 
gépmesterosztályokban a szedéstanítás helyett elmé
leti oktatás a nyomásról.

A szedőosztály III. évfolyamán heti 2 órán akci- 
densszedést tanítanak, a fontosabb tudnivalókat a 
nyomásról (heti I óra), polgári jogok és könyvisme 
(a könyv története és fejlődése, a könyv bekötése, 
könyvművészet és könyvkereskedelem), szakrajz (a 
Larisch tanár módszere szerinti díszbetűvetés, nyom
tatvány tervezés a betűvetési órán tanított betűk típusai
nak felhasználásával) és végül német nyelv ( i  óra). 
A nyomóosztályokban szintén polgári jogok, könyv
isme, német nyelv (heti egy-egy óra), a szedés lég-

í
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fo n to sa b b  tudnivalója (heti I óra), nyomás é s  szak- 

raj" (heti 2 ««)•
Az elméleti oktatás kiegészítőjéül a gy akorlati ok

tatás szolgál amely a továbbképzőiskola épületében 
elhelyezett tanműhelyben folyik. A tanműhely mo
dern. egészséges helyiségben van, elegendő meny- 
nyiségű modern betű- és díszítőanyaggal ellátva, 
úgyhogy húsz tanonc vehet részt a gyakorlati szedés
oktatásban. A nyomógépállomány is ennek megfelelő.
I nagy gyorssajtó, a legújabb szerkezettel, 1 kisebb 
gyorssajtó, 4 modern tégelynyomó áll a nyomóta- 
noncok gyakorlati oktatásának rendelkezésére. A 
gyakorlati oktatásban a I l i. éves tanulók 7 héten 
keresztül 1 6 órán át vesznek részt.

A tanítás eredménye, tekintettel a nem mindig 
kifogástalan iskolai előképzettségű tanulókra, nagyon 
kielégítő. A minden iskolaév végén kiállított tanonc- 
niunkák mindenkor világosan bizonyítják az iskola 
nagy értékét.

A vidéki fővárosokban csak Grazban és Linzben 
vannak külön könyvnyomdái szakiskolák, míg a többi 
városokban a könyvnyomdái tanulók más szakmákta- 
nulóival együtt járnak az iparostanonciskolákba.

II. Az állami grafikai lan- és kísérleti intézet. 
Ebben az intézetben, amely grafikai főiskolának te
kinthető, a különféle technikákat tanítják. így a 
fényképészeti és fotomechanikai szakokat, litográfiát, 
sík- és mélynyomást és végül magasnyomást. A kő
nyomdai osztályt többnyire főnökök fiai látogatják 
nappali tanfolyamokon. Itt úgy elméleti, mint gya
korlati oktatás folyik, továbbá kalkuláció, könyvisme, 
rajz, gépisme, betűöntés stb. Ebben az intézetben 
tartják a segédek részére a gyakorlati tanfolyamokat 
is az esti órákban és vasárnap délelőtt. Itt nemcsak 
szedést, tervezést és alaplemezmetszést tanulnak, 
hanem a nyomók és gépmesterek is részesülnek gya
korlati oktatásban. Az állam, amely azelőtt ezeket a tan
folyamokat anyagilag támogatta, most a helyiségeket 
állítja rendelkezésre.

A könyvnyomdái osztály modern betfíanyaggal és 
gépekkel van fölszerelve. A tanítási eredmények jók, 
ezt mutatják a minden tanév végén kiadott mappák, 
amelyek a hallgatók munkáit tartalmazzák. Az intézet 
hosszú időn át dr. J . M. Eder tanár udvari tanácsos 
vezetése alatt állt, két év óta az ismert művész, R u
dolf Junk tanár vezeti.

III. Továbbképző tanfolyamok a szedők részére. 
A bécsi könyvnyomdászok kezdettől fogva azon vol
tak, hogy szakmai képzettségüket gyarapítsák és tö
kéletesítsék. Ezek a törekvések messzire nyúlnak 
vissza. De csak I 898-ban sikerült egy szakmai egye
sülésnek az alapjait megvetni, amelynek főfeladata, 
hogy tagjainak művészi és technikai tudását fejlessze. 
Ugyanebben az évben alakult meg a W iener Gra- 
phische Gesellschaft, amely eleinte egy folyóirat, 
a »Graphische Revuea kiadásával, később előadások 
és szaktanfolyamok rendezésével igyekezett a célját 
elérni. A tanfolyamok mindig nagy látogatottságnak 
örvendenek, de utóbbi időben ez oly hatalpiassá lett, 
hogy lehetetlen volt az összes jelentkezőket felvenni,
1 907 óta a grafikai tan- és kísérleti intézetben 
tartják meg a gyakorlati tanfolyamokat. A jelenlegi 
tanfolyamok párhuzamosak, úgyhogy azokat 40 hall
gató látogathatja. Míg azelőtt és a forradalom előtt 
is rövid időn át a költségek nagy részét az állam 
viselte, most a takarékossági rendszabályok miatt ez 
elmarad, úgyhogy a társaság most egyedül viseli a

költségeket, amelyek kettős tanfolyamonként tíz millió 
koronára rúgnak. A hallgatók 50.000 koronás tan
díjjal járulnak hozzá ehhez. Nemcsak gyakorlati tan
folyamokat rendez a W iener Graphische Gesellschaft, 
hanem nvomtatványtervezést, alaplemezmetszést stb. 
is tanít.

A bécsi gépmesterek és nyomók köre is rendez 
szaktanfolyamokat a tagjai részére. Ezeket is több
nyire az említett intézetben tartják meg, vagy magán- 
nyomdákban. Ez a kör különféle füzetet is ad ki, így 
például a mélynyomásról, az offsetnyomásról, a külön
féle berakószerkezetekről, a hengerek kezelésé
ről stb.

E szakmai továbbképző tevékenységnek köszön
hető, hogy Bécs alaposan képzelt munkásanyaggal 
rendelkezik, amely minden tekintetben megfelel a 
művészi és technikai követelményeknek, amiket az 
iparral szemben támasztanak. Ez lehetővé teszi azt 
is, hogy a magas fejlettségi fokon álló németországi 
nyomdaipar nem okoz túlságosan érezhető versenyt 
a bécsieknek. Stolik Károly

ZLOVENSZKÓI 
SZAKKÉPZÉS
RŐL
Ha igaz az, hogy’ a szakmai ne
velés mindenütt fontos kérdése 
szakmánknak, úgy hangsúlyozot

tan áll ez Szlovákiára, amelynek szakmai továbbkép
zése különösen sok akadályokkal küzd.

Országunkban, ahol még sok ezerre rúg az analfa
béták száma, ahol minden helységben két-négy nyel
ven beszélnek és ahol az utóbbi időben szakmai kikép
zés egyáltalán nincs, a közoktatásügy kezdettől fogva 
alacsony fokon áll. Ha Szlovákia kevés városában ked
vezőbb is a helvzet ezen a téren, mégis rákell mutatni 
arra, hogy az iskolai oktatás ezekben a városokban 
sem olyan, hogy alapjául szolgálhatna a könyvnyom
tatás megtanulásának.

Ezek után elképzelhető, hogy azok az ifjak, akik 
ilyen előképzettséggel lépnek a nyomdászpályára, csak 
csekély elemi tudással rendelkeznek. Ehhez járul a 
nyomdaiparra nézve az a káros körülmény is, hegy 
nálunk többnyire csak kisüzemek vannak, amelyeknek 
tulajdonosai gyakran nem is szakemberek és boríték- 
és zacskónyomtatás mellett gabonával, pálinkával és 
ócska nadrágokkal kereskednek. Nem csoda tehát, ha 
az itteni nyomdászivadék már évtizedek óta a leg
gyengébb.

A fölszabadulásuk után ezek a gyenge munkaerők 
csak szorgalmas tovább-és önképzésútján tudják meg
élhetésüket biztosítani.

Az 1 91 8-iki összeomlás óta javul ez a vigasztalan 
helyzet. Szlovákia nyomdai munkásai önálló szerve
zetet alakítottak, amely óriási erőfeszítéssel egyengeti 
útjait a nyomdászifjúság szakmai nevelésének és a 
segédek továbbképzésének. Szlovákia egyes városaiban 
tanoncok és segédek tanfolyamok és előadások hall
gatása céljából összevonattak és a szakképzés buzga
lommal folyik. És ha az egész világon arról panasz
kodnak, hogy az előadásokat és tanfolyamokat gyéren 
látogatják, ez reánk egyáltalában nem vonatkozik. 
Ifjúságunk tudásvágya évek óta állandóan növekszik. 
Ennek a vágynak eleget teendő, az utóbbi időben 
a főnöki és munkásszervezetek a szakmunkások részére 
pályázatokat írnak ki, amelyek szép eredményekkel

járnak. A céltudatos szakmai nevelés tehát már ebben 
is megnyilvánul.

Különösen beható szakképzésben részesülnek 
Pozsony tanoncai. Itt már négy éve rendezi a német 
szakfejlesztő egyesület (Bildungsverband) helyi 
csoportja egész sorát az esti tanfolyamoknak, amelye
ken szakmunkásaink legjobbjai működnek mint szak
oktatók. Azonban a tapasztalat szerint, sajnos, éppen 
a legkisebb üzemek tanulói nem voltak e tanfolya
moknak megnyerhelők. És minthogy' nem volt köte
lező szakiskolánk, ezek az esti tanfolyamok csak fél
munkát végeztek. Hogy tehát Szlovákia fejlődő gra
fikai iparát (Pozsonyban a háború előtti 14 nyom
dához még 55 új nyomda alakult, a szedőgépek száma 
8-ról 59-re szökött és a rotációsgépek 8-cal szaporod
tak) hiányosan kiképzett munkásokkal ne veszélyez
tessék, kiváló szakemberek kötelező szakiskola alapí
tásán munkálkodtak közre. így láttuk 5 évvel ezelőtt, 
hogy Wilschke Adolf bécsi akcidensszedő, W erner 
Jenő gépmester Budapestről és Behal Alfonz igazgató 
Brünnből szakiskola létesítésén buzgólkodtak. Állam 
és község is támogatta ezt a tervet és a szakiskola 
meglett. Már az első év végén is tanúságot tett a 
tanoncmunkák gazdag kiállítása arról, milyen értékes 
a mi szakiskolánk a nyomdászifjak szempontjából. 
Azóta a tanterv és a taneszközök is javultak és joggal 
mondhatjuk, hogy szakiskolánk semmivel sem áll a 
többi nagyváros szakiskolái mögött.

A grafikai szakiskolát 60 tanuló látogatja: szedők, 
nyomók, könyvkötők, kőnyomdászok éskémigráfusok. 
Két nyelvileg elválasztott osztályban tanítanak és 
pedig hetenként 10 nappali és esti órán. Ebből 4 
óra szakismeretek, 5 óra rajz és betűvetés, 1 óra 
ipari számtan, 1 óra polgári ismeretek, 1 óra az 
államnyelv megtanulása. Az \ 924 — 25-iki tanév láto
gatottsága kielégítő (80%) volt. Taneszközül nyom
dai anyagok szolgáltak, amennyiben azokat a szak
oktatók az iskolába magukkal vihették, azonkívül nagy 
és kis falitáblák, betűk, gépekés színárnyalatok képei
vel, gyakorlati szerszámok és végül kimerítő szak- 
irodalom, amely részben az előadók tulajdona, rész
ben a főnökök és munkások egyesülete bocsátottak 
rendelkezésre. A tanítás célját az iskolát szorgalmasan 
látogatóknál elérték. A negyedévi vizsgák mindenkor 
jó eredménnyel jártak, de sajnos itt is meg kell álla
pítani, hogy a kisüzemek tanoncai »Üzleti akadályoz
tatása miatt sokat mulasztottak és a fönti eredmény
hez nem járultak hozzá. Az új ipartörvény és a terv
bevett tanoncszabályzat ezen a téren is rendet fog 
teremteni.

Kitűnő szakoktatási lehetőséget nyújt még a mun
kásszervezethez csatolt ifjúsági csoport is. Minden 
tagja megkapja a lipcsei »Jungbuchdrucker«-t vagy 
a prágai wKnihtiskarski dorvst«, e két jól szerkesz
tett ifjúsági lap egyikét ingyen. Október óta 28 
tanulmányi kirándulást és előadást rendeztek. Min
den héten egy tanoncest van, amikor is számos 
szakfolyóirat és az egyesület könyvtára áll az ifjak 
rendelkezésére. Amellett, hogy ifjúsági csoportunk 
a lipcsei »Gutenberg« könyvkiadóvállalatból szerzi 
be szakkönyveit, a legtöbb pozsonyi nvomdásztanuló 
maga is előfizetője a szaklapoknak.

A nyomdászivadék szakmai oktatása tehát Szlová
kia fővárosában jól ki van építve. A munkásszervezet 
emellett buzgón munkálkodik Szlovákia többi része 
nyomdászainak továbbképzésén is. Ifjúsági csoportok 
máris létesülnek más városokban is. De hogy az egye
sület összes tagjainak szakképzését is előrevigye, olyan



bátor lépést tett, amelyet még sehol Európában nem 
merészeltek: a tagoknak kötelezővé tették egy tech
nikai szaklap járatását és erre a célra a tót és magyar 
nyelven megjelenő »Slovenská Grafika«-t adja ki. 
Meg kell említeni, hogy ezzel a lépéssel a nyom
dászok technikai színvonala észrevehető módon emel
kedett.

Szakmafejlesztő tevékenységet fejtenek ki Szlová
kiában levő csehszlovák szaktársak körei, a német 
nyomdászok Bildungsverbandjának pozsonyi helyi
csoportja és a gépmesterkör is.

Három-négy hónap múlva Pozsonyban megnyílik 
majd a tanműhely is, amely azután a tanoncok és 
segédek részére fontos továbbképző intézmény lesz.

Ruzicska Ferenc szakoktató, Pozsony

5UNKÁCSY 
EMLÉKE.
Nehéz feladat lesz a külföld előtt 
rehabilitálni nemzetünk egyik leg
nagyobb festőjét: Munkácsy Mi- 

j hdlyt. A külföldi művészi közvé
lemény nagyjában még mindig 

csak a nagy biblikus kompozíciók és a reprezentatív 
portrék Munkácsyját ismeri és — tagadhatatlanul 
jogosan — e munkáit végleg a múlténak tekinti. 
Sokan mint Leibl-epigont könyvelik el, megtagadva 
tőle egyénisége sajátosságait.

Hisz kétségtelen, hogy Munkácsy művészete szer
vesen illeszkedik abba a festői-naturalista áramlatba, 
mely Európa több országában egyidejűleg alakult ki 
és melynek két nagy vezéralakja Franciaországban 
Courbet, Németországban Leibl. Nem is tagadható, 
hogyMunkácsyanagy müncheni mestertől éppen úgy 
tanult, mint a párizsi »realistától«. Nyilvánvaló azon
ban, hogy egyénisége az iskolai tagság keretét lénye
gesen túllépte.

Courbet robusztus, herkulesi termet volt. Látása 
monumentális, forma- és színkezelése erőtől duzzadó. 
Leibl elmélyedő, szívós, minden ízében a természet 
megfigyelésén csüngő, földbe gyökerezett ember volt. 
Látása végletekig analitikus, amellett összefoglaló. 
Munkácsy másfajta művész volt. Érzése lírikus. El
gyönyörködött a természet csendes jelenségein, el
mélyedt bennük, lágy odaadással. Csendes tempera
mentuma csak halk, csak lehelletnyi kirobbanásokat 
ismer. A merengő, révedező, érzésteli arc, a homály
ban tompán átsuhanó fények, azanyag színfinomsága, 
a hús, a vér csendes vegetatív élete, a lomb borongó 
suhogása: ez a művész Munkácsy igazi világa. Ezt a 
lírát telíti fé r f ia s  erővel.

Van azután egy másik Munkácsy. Az, aki nem tud 
ellentállani a hivatalos felfogás követelményeinek. Aki 
nagy alaktudását valótlan, színházias jelenetek ábrá
zolására pazarolja, aki harsogó színgazdagságot szeret
ne kikényszeríteni magából a Makartok és Bonnar- 
dok állal megtévelyített nagyurak és hölgyek ízlésé
nek kielégítésére. Ezt a Munkácsyt kell elfelejteni, 
hogy annál magasabb polcra emelhessük csendéletfes- 
tése el nem múlható művészetéi.

Mert Munkácsy csendéletfestő volt, ott is, ahol 
portrét vagy tájat alkotott. A csendélet világában nagy 
és sajátságában utói nem érhető a művészete. Innen 
van, hogy vázlatai és főleg tanulmányai annyi mély
séget rejtenek. Egy darab csendes életet csodálatos 
lélekkel tudott megtölteni. Ahol azonban komponált,

ahol a természet fölé kívánt helyezkedni, ott ellen
tétbe került igazi ösztönével. Kz művészi életének 
legnagyobb tragikuma. Kora előítéleteitől nem tudta 
magát függetleníteni. Nem tudta volna a félreismert- 
ség nyűgét viselni, mint Courbet vagy Leibl.

*
Az Enist-Múzeum  a magyar magántulajdonból 

válogatotton szép Munkácsy—kiállítást szervezett meg. 
A kiállított munkák túlnyomó része Munkácsytlegjobb 
oldaláról mutatja be és áttekintést nyújt a művész 
fejlődése felett.

Külön termet szentelt a kiállítás Munkácsy nagy 
küzdőtársa, Padi László emlékének. Paál nagy tehet
ség volt, csak éppen nem zseni, mint Munkácsy. 
Skálája korlátoltabb, szemlélete szűkebb körben 
mozog. Egyénisége nem hajlik el oly mértékben a 
barbizoniaktól, mint Munkácsyé Leibl vagy Courbet 
iskolájától. Meglepő azonban néhány egész impresz- 
szionisztikus képe. mellyel tényleg túlhaladt korán. 

*

A Képzőművészeti Társulat a tavaszi kiállítás kere
tében szentelt díszhelyet Munkácsy négy képének. 
Mint majdnem mindenben, úgy ebben is balfogást 
csinált a Társulat. Az »Ecce homo« típusa a külső—
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séges história-képnek. A »Falu hőse« és a »Zálog- 
házban« kiállított változatai oly gyöngék, hogy aligha 
tarthatók — akár huszonöt százalékig is — Munkácsy 
sajátkezű alkotásainak. Egyedül a »Tépéscsinálók« 
című képe a kifejezés finomságával, a festői részlet
szépségek mély erejével képviselik méltón Munkácsy 
Mihály emlékét. r. ro.

NEMZETKÖZI 
VÁSÁR

I S I S  Í925-BEN
Kint a városligeti tavasz virág
pompája, rügybeborult orgona
bokrokkal, ujjaikat csendesen 

szopogató gyermekekkel, égfelé röpködő piros és 
zöld gumihurkákkal. Bent a felnőttek nyüzsgő soka
sága, ordító szirénákkal, verkliző zongorákkal, har
sogó szájharmonikákkal, kirgiz sátrakkal és bengá- 
liai zenészekkel, gázokkal és motorok füttyével. Ezt 
nevezik tavaszi árumintavásárnak. Mi idegenek — 
nem az ország, hanem a mai kor idegenjei — elcso
dálkozunk. Furcsa világ: csöndes és álmos gyere
keivel és örökké hancurozó felnőttjeivel. Furcsa és 
bolond világ, évről évre bolondabb. Mingyárt künn 
a drótkerítéses kapu bejáratánál ott van a fenyőfá
ból ácsolt óriási fatorony. Két bábeli torony az Úr
nak -1925-ik évéből. Két furcsa, olcsó tákolmány 
félig teleragasztva ordító plakátok zűrzavarával. Ki 
tudja minek ? Talán csak szimbólum, jelkép, a zene
kari nyitány ehhez a jazz-band operához, melyet 
odabent játszanak.

El sem tudok szebb és hálásabb iparművészeti 
feladatot képzelni annál, mint egy ilyen áruminta- 
vásár elrendezése. Egy igazi, fejedelmi szintért 
glédába állítható sátrakkal, ezerféle szőnyeggel, se
lyemmel, lámpával, viaszbábúval, játékkatonával par- 
főmök üvegházaival, csokoládékunyhókkal és kolbász
hegyekkel. Egy mesejáték, egy pantomim, amely a 
rendezőre vár. Teremtő Isten, mi lesz ebből, mire 
a bemutató közönsége végighömpölyög előtte. Ezer
felé viaskodó csúnya szörnyeteg. Egy hápogó és ha
lálosan üvöltöző orchesztrum. összetákolt kalvibák. 
tyúkketrecek, fekete üvegkoporsók, tarka papírral 
beragasztott bodegák, csak az az egy szó illik rá. 
hogy: vásár. Vagy, mint ezidén nevezték: nemzet
közi vásár.

Évről évre nő, duzzad ennek az ezerfejű szörnye
tegnek a teste. Egy lecsonkítolt, sebzett ország iparai 
élet-halál versenye, makacs és mégis diadalmas 
munkakedve tölti meg az óriás vascsarnokot, a sok
féle stílusú tóparti várat és pirostéglás művészházat, 
amelyben most képek és szobrok helyett makrapipák 
sóhajtoznak és zsebkések vonaglanak. Ez az ország 
nem hagyja magát s ha belső finomságban nem 
gyarapszik is, de egyre több az áruja. Debrecen, 
Békéscsaba, Gyula, Hódmezővásárhely, — mind 
ott van a sok rendezett tanácsú város. Mert minden 
hímzőkisasszony iparművésznővé válik, a kis takács- 
mester textilgyárat alapít a harisnyafejeldéből köt- 
szövőüzem lesz és a szegedi papucsosból Első alföldi 
kényelemcipő nagyvállalat. Az alapítást, fejlesztést, 
kiépítést és handabandázást, azt megtanulta a gond
talan pénzszórás évtizedében az ország. Hanem a 
többit. . .

Bekukkantasz egy sátorba és csodás színű ajándék- 
tárgyakat látsz: borostyánkő sárgája, korall pirosa,
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ametiszt lilája hangversenyre kel a dobozokban, tenfa
tartókon, illatszerkészleteken. Pedig ez nem achatból 
és jászpiszbólvaló.Ezek a párezerkoronás dísztárgyak: 
műgyantából valók. Odább egy másik bódé: csodásán 
finom viaszkisasszonyok, parókahercegnők, próba- 
tündérek, és lágy kirakatmanizellek rózsaszín testtel. 
Azután egy harmadik bódé; a bőr minden elképzel
hető finomságával utazókofferek, krokodilbőrpénz- 
tárcák, antiloptarsolyok és ezüsttel kivert retikülök. 
És egy negyedikben csupa német könyv : a legfino
mabb színpompájú műkincsek mint reprodukciók. 
Elzevirpuhaságú kötések, nagyszerű vágású betűkkel 
nyomott bibliofilremekek. És íme: az első, a máso
dik, a harmadik, a negyedik, mind bécsi. Ami jóízlés, 
színpompa, olcsó anyagnak művészi feldolgozása van, 
amiben sikk, ötlet, egyszerűség szól hozzád, annak 
mindnek bécsi a cégtáblája. Van egy Berkei nevű 
holland cég: az ismert tizedes mérlegeket és kevésbé 
ismert sonkavágógépeit mutatja be. Ahogy ezek for
málva vannak, nikkelezve vannak, zománcfestékkel 
míniumszínre festve vannak, az a legtökéletesebb 
mechanikai művészet, a legszebb mérnöki logika 
játéka. És ha az ember azután megnézi a magyar 
kötszövők vergődését, a pestkörnyéki gyöngyház- és 
szarugombgyárak kicsinyességét, a magyar selyem
perzsa szőnyeggyárak rossz mintáit és mindazt a 
sokféle ügyeskedést, trükköt, amit világítótestekkel, 
mázsás bronzlámpákkal, magyarmotívumos kőedény
árukkal véghezvisznek, kissé elszomorodik. Egy bűvész
kedő, zsonglőrnemzet fiai vagyunk.
J^iCulön szomorúság azután évről évre látni, hogy 
iparművészetileg mennyire megfeneklünk a magyar 
ugarban. Itt egynéhány ötvös, akik váltig az ő nehéz
kes, ódon és olcsó, de nem szép gyűrűiket és násfái- 
kat kínálják. Jó, divatos ezüstcsatok, egyszerű kalap
díszek, piperedobozok helyett, ami kelendő neliéz- 
trébelésű serlegek, vagyonbakerülő versenydíjak. 
Amott egy sereg sátor, amelyekben csüggedten kínál
ják az úriasszonyok készítette kanapépárnákat, az ál- 
matyóhímzéseket és a katrincakötényeket. És mennyi 
de mennyi lámpaernyő átlászó selymére kis rokoko- 
dámák festve és vigasztalanul és ízléstelenül bámul
nak a levegőbe.

Ki tudná megmondani, hogy mi volna itt a gyó
gyítás eszköze? Kritika nincs, zsűri nincs, félő, hogy 
a közízlés évről évre való megromlása is csak rossz 
példáknak kedvez. A háború utáni gazdagság inflációs 
évei egy fél évszázadra megrontották itt a fogyasztót, 
az iparost, tervezőt egyaránt. Elég végigsétálni a bútor
kiállítás mindkét hosszú alléján, hogy a legrikoltóbb 
tanulságokkal gazdagodjon. Mintha a világ még ma 
is csupa tőzsdéssel, hadiszállítóval, forradalmi gazdag
gal volna tele: többmázsás faragottkredencek.angya
lokkal telerakott álló órák, százmilliós ebédlők inte
getnek a soványpénzű járókelőkre. De itt vannak a 
találékony kárpitosok is: nappal szék, éjjel sezlonok- 
kal, ami már semmi, mert van már nappal kredenc, 
éjjel ágy. sőt nappal íróasztal, éjjel hálófülke is.

És ott, ahol minden kiáltoz, trombitál, dobol, 
vájjon mi szerepe lehet a reklám igazi művészetének? 
Fegyverek közt elhallgatnak a múzsák, a vásárban 
pedig — szundikálnak. A reklám építészete : az áru
bódé. A legtöbbje ácsmunka vagy egy kis asztalos 
szürke viskója. De van cég, amely igazi tervezőtől 
nem sajnálta a pénzt s adott ízléseset. A Koestlin- 
csokoládé (tervezte Meller építész), aDit-Gott-likőr, 
az Ambra szeszgyár (tervezte Kabos Nándor) messze 
világító jó példák. Ami pedig a nyomtatványok és

vénykörzetet és végül a legújabb időből származó 
Buhe díszítőanyagokat, amelyek szintén sordíszek. 
Láthatunk a füzetben még arab-török körzeteket és 
a különösen ízléses és mindenképpen modernebb 
zsánerű Elfen- és új Ehmcke-körzeteket. Ezekből 
az újabb anyagokból lapunk e számában is közlünk 
mutatót, azzal a megjegyzéssel, hogy a mintakönyv 
méltatására a jövő számban részletesen is kitérünk.

GÖNCZ MIHÁLY f
GY éve csak, hogy ehelyütt 

utolsó búcsúszót m ond
tunk az ifjan elhalt Szi
lágyi József m unkatár
sunknak és m áris újból 
megdöbbentő gyászhírt 
kell közölnünk. Göncz 

Mihály, a Typographia szerkesztője jú 
nius 15-én reggel örökre lehúnvta szemét. 
Ugyancsak fiatalon, 40 éves korában, 
élete delén ragadta ki őt körünkből a 
kérlelhetetlen halál. Telve egészséges 
tervekkel, munkakedvvel foglalta el más
fél évvel ezelőtt a Typographia szer
kesztői állását, de a végzet nem  engedte 
meg, hogy terveit valóra váltsa, m un
kakedvét hosszabb időn át munkává vál
toztassa. Rövid idő ez a gondtalannak, az 
egészségesnek, de hosszú, kálváriás ú t a 
szenvedőnek, a betegnek. Göncz Mihály 
beteg volt, szenvedett, de ez munkássá
gán sem m i nyom ot nem  hagyott. Köte
lességtudó szorgalommal te tt eleget an
nak a felelősségteljes feladatnak, amelyet 
a magyar nyomdászság bizalmából öröm 
mel vállalt. Kegveletes érzésünket csak 
elmélyíti az rajongó lelkesedés, amely- 
lyel ő a szakképzés ügyét m indenkor a 
magáévá tette. A Typographia hasábjait 
bárm ikor rendelkezésre bocsátotta a 
szakmai továbbképzés propagandájának, 
m ert azt vallotta, hogy elsőrendű m un
kásérdek is az, hogy csupa kifogástalan 
képzettségű tagja legyen a magyar nyom
dásztársadalomnak. Ezt a hitét lelkes, 
meggyőző szavakkal hirdette írásaiban 
nem  egy alkalommal m ár akkor is, ami
kor még csak m unkatársa volt a Typo- 
graphiának. A nyomdásztanulók részére 
a grafikus művezetők rendezésében tar
to tt előadásán szeretettel oktatott és látta 
el hallgatóit értékes tanácsokkal, bizony
ságot adva arról, hogy ahol csak mód 
volt rá, egyéb óriási elfoglaltsága m ellett 
a szakkultúrát is fáradhatatlanul ápolta. 
Amikor fájdalmas emlékezéssel m ind
ezeket fölidézzük, a legmélyebb részvét
tel fordulunk a gyászoló család felé és a 
Magyar Grafika gyászfátyollal bevont lo
bogóját utolsó tisztelgésül meghajtjuk 
Göncz Mihály sírja fe le tt... h.

üzleti reklámok művészetét illeti, ezekben szomorú 
vallomások foglaltattak arról, hogy a csokoládé
gyárosok, illatszerkészítők és egyéb iparágak főnökei 
nem igen forgatják a Magyar Grafikát. De úgy’ lát
szik : az ő saját külön nyomdászaik sem. N. P.

ODERN BETŰK 
ÉS DÍSZEK
AZ ELSŐ MAGYAR BETÜ- 

| ÖNTÖDE RT. újabban rend- 
; szeresen adja ki betűszedő anva- 
j gainak mintakönyveit. Lapunk 
zártakor kapjuk kézhez egyetlen 

betűöntödénk legújabb mintakönyvét, amely a cég 
által szállítható összes körzetekről és egyéb díszítő
anyagokról áttekinthető képet nyújt. A szépen ki
állított 24 oldalas füzet tíz oldalán látjuk csoportosítva 
a modern díszítőanyagokat: a szép Hölzl körzeteket, a 
finomrajzú Matthies-sordíszeket, a finomabb és 
köznapibb akcidenciákhoz kiválóan alkalmas Bravour- 
körzeteket, melyeknek egy gazdag sorozata kizárólag 
különböző rajzú csillagokból áll, a mutatós Ehmcke- 
és Helga-körzeteket és a lapunkból is ismert rész-

Az Első M agyar Betfiöntőde rt. Budapest 
most megjelent körzet-m intakönyvéből:



SS MŰVÉSZETEK 
KÖRÉBŐL
AZ ALMANACHOK RÉZ
M ETSZŐJE. Jövő évben lesz 
kétszáz esztendeje, hogy' Chodo
wiecky Dániel megszületett és 
ezt az évfordulót gazdag ünnep

séggel akarják megülni legnagyobb könyvilluszt
rátoruk emlékére a németek. Ő valóban nemcsak 
finomtollú művész és humorával, jellemző erejével, 
aprólékos műgondjával kedves jelenség, hanem talán 
az egyedüli könyvművész a maga korában, a tizen
nyolcadik században, aki a francia rokoko finomkodó 
érzésvilágából tudatosan kivonta magát. Míg minden 
más metszője az akkori rézlapoknak, akár német, 
olasz vagy magyar költői művet illusztrált, édeskés 
angyali, pásztorjátékos hangulatot teremtett a könyv 
lapjaira vagy borítékára, addig Chodowiecky, a 
lengyelbe oltott német megmaradt a német kispol
gári élet alakjainál és azok egyszerű, finom, de 
nem finomkodó lényének, divatjának, joviális becsü
letességének jellemzésénél. Alig van korabeli költő, 
meseíró, széppróza-szerző, akinek művei kiadásában 
ő ne segédkezett volna. De majdnem mindig a kis 
almanachok, az apró zsebkalendáriumok formáját 
választotta. Nem véletlenül. Ez az aprólékos, haj
szálfinomságokat megéreztető, precízségével megkapó 
forma felelt meg legjobban az ő lényének. S az 
felelt meg jobban ama német nyárspolgárok min
dennapi életének is, akiket ő családi életükben, 
divatjukban, mulatságaikban és színpadjaikon bemu
tatott. Amilyen jellemző a kor költői ízlésére a

Hermann és Dorottya, amily szükséglet a kor 
könyvkultúrájában a zsebrétű almanach, olyan járu
léka akkori idők stílusának Chodowiecky, a rézmetsző.

N. P.

A MONOGRAM MINT KÖNYVJEGY. Míg a
régebbi —  egy-két évtized előtti —  exlibris-divat 
szerette a képszerű vagy legalább is grafikai műlap- 
jellegű exlibriseket, addig a németeknél a fejlődés 
újabban arra tart, amerre minden könyvi és grafikai 
termékük: a belffhatások tiszta érvényesülése felé. 
Ezért a régebbiek I Vogeler, Bastanier, Sattler könyv
művészetükben is, exlibriseiken is egy-egy érzelmes 
jelenetet, vagy legalább is díszítőmotívumokat en
gedtek hatni a betűsorok felett vagy alatt. A mai 
német exlibris-grafikának egyik képviselője, Siebert 
Kurt, a berlini iparművészeti könyvtár őre olyan 
könyvjegyeket csinál, amelyek tisztán a betűk vagy 
a név kezdőbetűinek művészi vonalvezetéséből adód
nak. Ehhez persze az kell, hogy a tervező ne rajzoló, 
hanem elsősorban a mindenféle tipográfiai formák 
és régi kalligráfiák mestere legyen s úgy látszik, 
hogy ezenfelül is jóadag ötletesség, kedély és fan
tázia van a német művészben. N. P.

BOUCHER MINDENT TERVEZ. A francia roko
kónak, Pompadour és királyi barátja XV. Lajos vilá
gának alig van kedveltebb, népszerűbb és sokoldalúbb 
művésze mint Boucher. A királyi hálószobától a szín
padi díszletekig, a királyi metressz arcképétől az 
isteni nő kosztümjéig és papucsáig mindent tervez. 
Ha a gazdag lakomának tervrajz, az ételek sorához 
menükártya kell, Boucher azt is tervez. Csodálatos 
lágyságú fái és virágai, égszínei és rózsás felhői és

N E M  A  K Í S É R L E T ,  H A N E M  A  

G Y A K O R L A T I  E R E D M É N Y E K
igazolják, hogy az olcsó beszerzési ár, biztos üzemké

pesség, egyszerű szerkezet, könnyű kezel
hetőség, határtalan kihasználha

tóság és nagy teljesítő- 
képesség az

¥
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A
olyan előnyei, 

amelyeknek széleskörű 
elterjedésüket köszönhetik. Ezt 

bizonyítják a legújabb modellű Typograph 
szedőgépekre szóló nagyszámú utánrendelések is 

T Y P O G R A P H  G .  M .  B .  H .

S E T Z M A S C H I N E N F A B R I K ,  B E R L I N  N .  W .  S ?

kerek lugasai és édesen fuvolázó görög istenei egy 
bűbájos görögösség mitológiai világát varázsolták a 
rokokó festményekbe. Minden pantomimnek, kar
neváli álarcosbálnak, minden májusi kerti mulatság
nak és minden offenbachi operettnek ott szunnyad
—  mintaképe az ő festményein, könnyed és gáláns 
rajzain s a metszeteken, melyeketBartolozzi ezek után 
készített. A tizenkilencedik század kitalálhatta a mun
kamegosztást, az egyoldalúságot. Uralkodó elvvé 
tehette azt, hogy az iparművésznek is specializálnia 
kell tudását. De a tizennyolcadik század \idám köny- 
nvelmüsége tenyészti az ilyen sokoldalú, varázslatos 
művésztehetségeket. Isteni jókedv lakik mindegyikük
ben és két kézzel szórják a királyok és szeretőik 
lábai elé a drága ajándékot a hónuk alatt hordott 
bőségszaruból: a tehetségükből. N. P.

ZAKMAI 
OKTATÁS ÉS 
IPARMŰVÉSZET
A MEGRENDELŐ ÍZLÉSE.
Sok szó esik mostanában a 
könyvnyomtatók továbbképzé

séről, a szakoktatás elmélyítéséről és mindenféle ver
senyekről és tanfolyamokról, melyeknek a műhelyek 
munkásait kell fejleszteniük. De vájjon van-e szó 
azokról, akik az üzleti grafika munkáit megrendelik 
és akiknek elvégre szintén van szavuk abban, hogy 
milyen legyen a nyomtatvány. Utóvégre is, ha a 
kereskedő, gyáros, vállalkozó olyan árjegyzéket kíván, 
amilyent ő egyszer fiatal éveiben látott egy barátjánál 
és amin egy olyan parádéskocsis volt, akinek a csiz
mája csak úgy ragyogott, mintha igazi fénymázzal 
kenték volna be, az ellen alig lehet az észszerűség 
elveit harcbavetni. Szintúgy, ha a sajt- és csemege- 
üzlet főnöke olyan levélfejet óhajt, amelyen a díszít
ményt távíródrótok és azokon csicsergő madarak 
alkossák, a telefonszám elé pedig egy kis zsebtelefón 
biggyesztendő. Vájjon van-e mód az ilyen jászfény- 
szarui ízlések megjavítására, legalább is a nagyvárosi 
kereskedelem köreiben. Nos, a németek azt is meg
próbálták. A nagyobb német kereskedelmi főiskolákon 
rendszeres előadásokat tartottak a kereskedelmi grafika 
tudnivalóiról. Azonkívül a plakát- és egyéb kiállítá
sokkal kapcsolatban tartottak a különféle egyesületek
—  Dürerbund, Werkbund stb. —  népszerű előadá
sokat jó és rossz példák bemutatásával. Minálunk is 
tett már erre vonatkozó kísérleteket a háború előtt 
az Iparművészeti Társulat. Azt hisszük, a kereskedelmi 
nyomtatványok mai ijesztő elvadultsága idején a 
Főnökegyesület, vagy más érdekképviselet újra kezébe 
vehetné egy három-négy előadásos rövid ciklus ren
dezését azoknak a kereskedőknek és iparosoknak szá
mára, akik legtöbb megrendeléssel látják el a nyom
dákat. N. P.

A BETŰVETÉS ÉS AZ ISKOLA. A középiskola 
mostanában nagy átalakulásokon esik át s az alakulás 
során és a tantervrevízió során sok szó esik a közép
iskolai rajztanításról is. A rajztanárok egyesületének 
hivatalos lapja most amellett tör lándzsát, hogy a betű
vetést is tanítsák a rajztanárok legalább havonta egy 
órában. A gondolatot mi már több ízben megpendí
tettük a Magyar Grafikában, nem csupán a gyakorlati 
élet követelményeit hozván fel érvekül, hanem azt
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a pedagógiai nevelőelvet is, amely minden fegyel
mezett, harmonikus írásból, tiszta és egészséges betű
vetésből magára a kalligráfusra hat. Valóban annyi 
a sebtében odavetett, rossz, hanyag és olvashatatlan 
Írás, hegy az iskolának örülnie kéne, ha alkalma adó
dik ennek a gyakorlata érdekében tenni valamit. De 
magát a díszítményes rajzolást el sem volna szabad 
kezdeni mással, mint a betűk által adódó díszítmé
nyekkel és alig is hissztlk, hogy ritmusról, arányok
ról, tömörségről folthatásról bármely raj zol tatás beszé
desebb tanulságokat nyújtana. Ezért a »Rajzoktatás« 
cikkében igen helyesen ajánlják a rajztanároknak, hogy 
Redis-tollal gyakoroltassák előbb az antikvaírás nagy, 
majd kis betűit és később a szalagíráson áthaladjanak 
az Ato- és Ly—tollal Írandó gót betűk gyakorlásához. 
A gyakorlásnál irányelvül azt ajánlja, hogy a kerek 
formájú betűket a körből, a szögleteseket a négyzet
ből származtassuk. Csupa hasznos, okos és megszívlelni 
való tanács, d e — fájdalom — éppen az iskoláinkban 
túllengő elméletrágás mellett alig van rá remény, hogy 
a tanárok közvéleménye magáévá tegye. N. P.

A CSALÁDIÉLET GR AFIKÁJA. Azok,akik szere- 
tik a régi idők maradványait gyűjteni, nagy gyönyörű
séget találnak a régi családi nyomtatványokban. Míg 
ma az efféle nyomtatványok legfeljebb a névjegyre, 
vagy az eljegyzési és esküvői értesítésre szorítkoznak, 
addig a régi nyomtatóműhelyek tevékenységének

jórészét a családi értesítések foglalták le. Kivált a 
tizenkilencedik század elején volt nagy keletjük 
ezeknek. A pesti és a bécsi polgár, akár mézes
bábos, akár viaszgyertyamártogató volt is, egész 
becsvágyát belehelyezte abba, hogy névjegye díszes 
és szinte foglalkozásának nemesi címeres levele 
legyen. Ehhez képest biedermeierpolgár levelező
lapján vagy süteményhordó angyalok vagy gyertyából 
alkotott görög templom volt, de valami vonatkozás 
az ő mestersége és a görög istenek közt minden 
névjegyen fenforgott. A másik — ma már elha
nyagolt — ága a családi grafikának a szerencse
kívánólapok használatából fejlődött ki. Úgy ahogy 
ma minden műbarátnak megvan a maga exlibrise, 
úgy volt meg hajdan minden családnak az ő egy- 
vagv többféle rézlemeze, amellyel szerencsekívánó
lapjait nyomatta. Gyakran igen finom és a klasszikus 
építészet s allegóriák világából vett díszítmények 
alkották ezek kereteit. Újévre, gratulációk alkalmára 
ezt küldte el a polgári család ismerőseinek, mert az 
akkori világ nem érte volna be a mai névjegyek 
rideg szürkeségével. Néhány évvel ezelőtt a bécsi 
és müncheni iparművészek megkísérelték, hogy e 
szép szokást felújítsák. Ők maguk finom kis réz
karcokkal kedveskedtek ily alkalmak adtán ismerő
seiknek. A bécsi kirakatokban pedig igen szép, 
művészkézből származó kártyák, képeslapok jelentek 
meg, amelybe csak a nevet kellett beleírni. De a

kísérletek nem váltak be. A mai ember még az 
udvariasság és a gyengéd figyelmesség perceit sem 
akarja művészettel bearanyozni. Beéri az olcsó, a 
legolcsóbb kalligráfiai megszokással. N. P»

^ÁLLÍTÁSOK 
ISMERTETÉSE
TAVASZI TÁRLAT A MŰ
CSARNOKBAN. A \  8. szálad- 
bán és a 19. század első felében 
a »Salon«, melyet rendszerint 
minden két évben egyszer nyi

tottak meg, volt az egyetlen alkalom művészek számára, 
hogy munkáikat a közönségnek bemutassák. Képzel
hető e kiállítások fontossága : hisz itt bonyolódott le 
úgyszólván az egész művészi forgalom. A művészeti 
kritika is a Salonokkal összefüggésben alakult ki és 
később, mikor a napilapüzem rávetette magát minden 
aktuális eseményre, a műbírálat heteken át hosszú 
tárcasorozatokban foglalkozott a Sálon eredményeivel.

A »Tárlat« a múlt században nálunk is fontos 
szerepet játszott. Ez volt tényleg az az alkalom, amikor 
a művész a közönséggel és a kritikával érintkezésbe 
léphetett. Ám a klikkrendszer, a hivatalos fórumok 
rövidlátása, a folytonos új művészi mozgalmak kelet
kezése lejáratták a »Tárlat« tekintélyét és mindinkább 
az értékét is. A millennium óta mind erősebben érvé-
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nyesült nálunk is a szecesszió. A hivatalos körök által 
védett és a haladó áramlatokkal lépést tartó irányok 
útja mindjobban szétvált. A tehetségek, akiket előbh 
a Tárlat közösített ki, utóbb mindinkább bojkottálták 
a Tárlatot és ma az a helyzet, hogy a tárlatok rende
zősége boldog volna, ha vendégül láthatná a közönség 
és a sajtó által is művésznek elismert festőt és 
szobrászt.

De a »Salonok« ideje mindenképpen lejárt. 
Ehelyütt nem mutathatunk rá ez érdekes folyamat 
legbelsőbb okaira ; tény azonban, hogy manapság 
mfipiac csak egyéni kiállításokon fejlődik ki. Ha a 
Tárlat legalább azt a feladatot teljesítené, hogv az 
évi termelés felett tényleg áttekintést nyújtana, akkor 
még tarthatna számot közérdeklődésre. A kiállítások 
mai jellege azonban csak arra jó, hogy a be nem 
avatott szélesebb rétegeket félrevezesse.

A Képzőművészeti Társulat idei tavaszi kiállítá
sának olyképpen igyekezett nagyobb vonzerőt adni, 
hogy összekötötte több elhalt tagjának emlékkiállítá
sával. Külön helyet biztosított Munkácsy négy képé
nek. Ezekről más összefüggésben lesz szó. Három 
termet kapott Pentelei Molnár János, aki fiatalon 
tavaly húnyt el. A műkritika nem ismeri a »halottak
ról jót vagy semmit<( elvét. Hisz nem erkölcsi tulaj
donságait bírálja az elhunytnak, hanem alkotásait, 
melyek, mint ilyenek, élőlényeknek tekintendők. 
Nos: a három Pentelei Molnár teremben egyetlen 
kép volt az, mely kellemesen lepett meg: egy női 
arckép, mely \  904-ben keletkezett Párizsban és híven 
tükrözi a Whistler édesanyja portréjának hatását. 
Ugyanaz a dekoratív siluett-beállítás, ugyanaz a 
profil, ugyanaz a finom barna tónus, mely a színeket 
előkelően tompítja. Molnár tehát eléggé ügyesen 
tudott utánozni. A többi kép azonban semmi meg
lepőt nem tudott nyújtani. A fényképszerű uborka- 
portrék mögött nem rejlett eleven alkotó lélek; a 
barokkos kompozíciók legföljebb ha jó technikai 
készültségről tanúskodnak; a tájak közül egy-kettő 
hat még frissen és némileg közvetlenül.

Az első termet László Fülőp kapta. Azt se lehet 
mondani, hogy nem próféta hazájában. A mi nagy 
uraink és hölgyeink époly szívesen festetik magu
kat általa, mint az angol előkelőségek. A riporterek 
épp oly lelkesen interjúolták meg, mint a Jeritzát 
vagy Smith Jeremiást. Csak éppen a nem teljesen 
kritikátlan közönség döbbent meg azon, mily hazug, 
mily olcsó, mily tudatlan alapjában ez a sokat em
legetett László-féle festészet. Se régi, sem új képei 
között nem láttunk egyet sem, mely a legszerényebb 
mértéket megütné. És az ő festését nem lehet egy 
kézlegyintéssel elintézni, mert a beállítása valahogyan 
olyan igényteljes, mintha Van Dyck rejlene az álarc 
mögött.

Pecz Samu építész, akinek emlékét számot épület 
őrzi Budapesten és vidéken, másféle jellem, mint 
László. Nagyon alapos mesterember volt, csak éppen
séggel nem művész. Későbbi korok nem fogják el
hihetni, hogy létezett valamikor olyan műépítész, 
akinél a megbízó tetszés szerint rendelhetett gótikus 
dómot a vásárcsarnoknak, román várkastélyt a szám
vevőségi hivatalnak, barokk palotát a polgári fiúisko
lának ; aki azonban nagystílű szabadsággal szerkesztett 
egybe gótikus támaszpillértrenesszáns/. párkány fri/zel, 
barokk portálbalkonnal és mórstílű oszlopfolyosóval
— ha »művészi képzeleterejének« éppen úgy tetszett. 
Aki a stílusból csak a stílus külső jegyeit látta meg



:
és például alt hitte, hogy a csúcsív plusz támasz
pillér plusz keresztbőltozat az egyenlő a gótikával. 
Ennek a naív felfogásnak megfelel az a pszichológiai 
iskola, mely azt tartja, hogy azért vagyunk vígak, 
mert rekeszizmunk és arcizmunk mozog és azért szo- 
niorkodunk, mert megeredt a könnyünk. Abból áll 
a gótika, hogy a félív hegyes lett és abból a renesz- 
szánsz, hogy az ablak négyszögletes lett. Aminthogy 
tudunk sírni külső könny nélkül, úgy tudunk nevetni 
is anélkül, hogy rekeszizmunk megmozdulna. És így 
van gótika is csúcsív nélkül, román építészet félkörív 
nélkül. Amit pedig a múlt században a szegény tör
ténelmi stfljegyeken elkövettek, az hullaboncolás volt, 
nem pedig életalkotás.

A kiállítás többi része vigasztalan. Nem mondjuk 
éppen, hogy egy-egy kép vagy szobor nem emel
kedik az átlagnívó fölé. Hűvös László húsz szobra 
között van több kellemes, szolid, lelkiismeretes munka. 
A többi kiállítók közül azokkal, akik megérdemlik, 
etőbb-utóbb úgyis alkalmunk lesz foglalkozni, r .m .

A NEMZETI SZÁLÚN 4 4 -lK  CSOPORTKIÁLLÍ- 
TÁSÁNAK keretiben Maszovszkyné Szirm ai Ili fe s tő -  
művésznő mutatkozott be a közönségnek. Szervesen 
illeszkedik a melegszívű és temperamentumos fia ta l  
magyar expresszionisták csoportjába. Úgy látszik az 
olasz gótika és az olasz barokk ihlették meg legerő
sebben. Érzésbeli elmélyülésre törekedő művészete 
kevés fo rm a , szín - és fényellentéttel dolgozik. — 
Kron Jenő ugyané kiállításon grafikai munkáival 
szerepelt, áttekintést nyújtván egész eddigi tevékeny
sége felett. Érdekes m egfigyelni, mint küzdi le fo kró l 
fokra  a fe stő i puhaság és form ahullám zás felé irá
nyuló hajlamát, mint konstruál szigoman vonalszerű, 
hideg ritmusú test kompozíció kát és mint keresi a 
vonalszerűségen belül az űj és tei'mészetes kifejező- 
nyelvet. — Néhai Győri Aranka grafikai munkái 
egészítették ki a kiállítás értékesebb részét. Finom 
illusztrálóérzéke kitünően érvényesült úgy toll- mint 
színes tusrajzaiban. — Bardócz Árpád kár, hogy 
félreismeri tehetségét, mely a diszkrét fe stő i szépségek 
ábrázolójává predesztinálja. Igen sok finom ságot rej
tenek tájakvarelljei, míg olajfestményei igénytetjes be
állításukkal eléggé kellemetlen hatást keltenek, r. m.

A »MENTOR« könyvkei'eskedésben Derkovits Gyula 
állította ki egy sor temperafeslményét és grafikáját. 
Komoly, elmélyedő művész. Formalátása a foi'málum  
aránylag kis volta mellett nagyszabású. A képsíkot 
mindig megtölti erős belső feszültségű form ával. A 
fo jtott és ki-kirobbanó mozgás néha valami viharos
ságot kölcsönöz képeinek. A csendes, beállított, csak 
belső feszüttségeikáltal mozgalmas portréfejei yfigurá i, 
illatos tájai, sötéten ragyogó meleg színeikkel felelnek  
me9 legjobban egyéniségének. —  Markos György, aki 
a Derkovits kiállítás után szelepeit számos grafikai 
kompozícióval, spekulatívabb ter mészet. Legtöbbnyire 
zenei vagy költői benyomások ingerük hangutatalá- 
festö alkotásr a. Kevés mozgalmas, lendülő form ával 
dolgozott grafikáin szinte érezzük , hogy valaminek 
a kiegészítésére, hangutatkíséi'etére készüllek. Markos 
a film díszletezés fe lé  gravitál és ezt jó l teszi, mert 
véleményünk szerint dekoratív fan táziá ja  a modem  
mozi követelményeinek kitünően fe le l meg. r. m.

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM GRAFIKAI KIÁLLÍ
TÁSA: a XVII. század hollandi grafikája. A fia ta t  
magyar rézkarcolók nagyobb része Rembrandt hatása
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alatt áll. Rembrandt, amennyire korának gyermeke 
zsenijével messze túlszárnyalta a hollandi barokk 
által szabott kei'elet. Kétségtelen, hogy Rembrandt 
stítusa megtalálta előkészítőit és vele párhuzamban, 
de tőle függetlenül, számos kiváló grafikus alkotott 
hasonló szellemben. A Szépművészeti Múzeum kiállí
tása éppen azt példázza oly meggyőzően, mily szer- 
vés, ösztönös munka folyt a kis Hollandiának abban 
a legboldogabb századában. Ám a sok kiváló alkotás 
közepette csak még nagyobb lesz Rembrandt csodá
latos művészete. Bárhogy is boncoljuk Rembrandt 
technikáját: hatásának rejtélye nem fedhető  fe l  sem
minemű form aanalízis útján. A vonalak, amelyeket 
tűje a rézlap aszfaltrétegébe karcol, valami különös 
lelki történés kifejezői. Magukban hordozzák a szel
lemiség tisztult jellegét. Egy felsőbb világ kideríthe
tetlen misztikuma int fe lénk az oly reálisan beállított 
figurákból, tájakból jelenetekből és arcképekből. —  
Ha Rubenst utánozni ugyan nem , de valahogyan meg
közelíteni mégis lehet, úgy Rembrandt példája utól- 
érhetetlen. Amit tőle tanulni lehet, az mindig csak a 
bölcsen leszűrődött technika. Fiatal korában még 
éles ellentéteket állít be, vakító fényekei közvetlenül 
fek e te  árnyak mellé helyez; a vonásokkal pazarol, a 
motívumokat halmozza. Ám mennél idősebb tesz 
Rembrandt, annál jobban leegyszeiüsíti eszközeit. A 
témák meglepően szimplák, kivetkőzve minden anyag
pompájukból. Mind kevesebb a vonások száma. A fén y  
inkább elönti, átitatja a homályt, semmint viaskodik 
vele. A cifra, boglyos vonalak síma, egyenes, rövid 
barázdákká alakulnak. És ötvenedik életéve után válik 
művészete mind bensőségesebbé, mind kevésbe ki- 
fiirkészhetőbbé. A m i kiállításunkon )) Ábra hám és az 
angyaloka, a Jan Lutma-portré és a » Nyilas nőn ily 
örökértékű megoldások. —  A kiállítás rendezéséért 
Hoffm ann Edilh dr .-t illeti a dicséret. Igen fogya
tékosnak tartjuk azonban a katalógust, mely nem 
említ évszámokot és talán túlnngylelkű a kétes lapok 
attribuciójánál. A nagyközönségnek szóló katalógust 
pedig mindig el kellene látni megfelelő rövid, de 
tájékoztató bevezetéssel. r. m.

JU B IL EU M  ÉS S Z ÍN H Á Z M Ű V É S Z E T I K I
Á L L ÍT Á S . Negyvenéves jubileum át ünnepli az O r
szágos Iparművészeti T ársulat és ez alkalom a meg
hatott emlékezésre. Valamikor T refo rt minisztersége 
idején az akkori magyarság tele volt alkotókedvvel, 
a műipar megfinomítására, az élet megszépítésére 
vonatkozó vágyakkal. Szent volt neki a művészet s 
becses minden, amit a munkás hittel létrehoz. Vol
tak csendes és lelkes nagyemberei. Ilyen volt Ráth 
György, a mecénás, gyűjtő, bíró, szerkesztő és min- 
denekfelett a magyar iparművészeti mozgalmak irá
nyítója. A millennium körüli Magyarország szinte 
minden őrhelyre a legnemesebb katonákat állította. 
Ebből a pompás alkotókorszakból született meg a 
magyar polgári osztályok ízlésének teljes kiművelése, 
a magyar lakásművészet és bútoripar magasralendü- 
lése, a magyar népművészet bevonása a díszítőfor
mákba. Párizsban, T urinban, Milánóban ju to tt a 
művelt világ tudatára a magyar kiállítókéz ízlésének. 
A T refortok és R áth Györgyök erőfeszítésének volt 
mindez a gyümölcse és annak a kornak a munkás
kezei működtek azon serényen közre, melyben 
Jungfer formálta a vasat, T hélf állott az asztalos
műhely tervezőasztalánál, Zsolnay dirigálta az agyag
égető kemencét. Boldog ország volt, amelynek a
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becsületes és szép munka volt a külföldi szószólója. 
\Ja jubileumi sóhajok, beszámolásuk, fogadkozások 
toaszt-korszakát ünnepli a magyar iparművészet. 
Klőkelő nevek, történeti hangzású ígéretek ülnek 
az elnöki székben, pompás reprezentálások vannak 
és igen kevés munka. Párizsban újra nemzetközi torna 
van, de a magyar csak mint néző vesz részt. Itthon 
a legjobbak alig, vagy csak kedvetlenül játszanak ki- 
állításosdit, az izmosak, a meg nem alkuvók a maguk 
útját járják. A társulat pedig, amelynek azelőtt szinte 
évenként kétszer is telt egy-egy nagy bútorkiállításra 
anyaga, most beéri egy színpadművészeti kiállítás — 
papirosterveivel. S ha még ez a kiállítás hű tükre volna 
a magyar alkotószellem finom és fölényes ízlésének. 
De a kicsiny színpadmodellek, a sok gouach-sal és 
vízfestékkel ki!érvéit szcenárium csak halvány tükre 
annak a kápráztató színgazdagságnak, mely utolsó 
éveinkben színpadra bevonult. Kéméndy a mesevilág 
fantasztikumát, Márkus László az építészeti és térbeli 
hatások nagyszabású méreteit, Málnai Béla a festőiség 
és stíluskeresés minden eszközét odavarázsolják a 
színpadjaikra. Előttük csupa Bakst-hatás, az orosz 
ballet tündén selymei és színorgiái népesítik be a 
magyar színpad művészetet is. Bánffy gróf, Faragó 
Géza még ma is jórészt az ő hatása alatt terveznek. 
Ifj. Oláh Gusztáv félig-meddig az ő pittoreszkségük 
bűvkörében él. De Baja Benedek már maga kon
struál magának a magyar meseillusztrálás határán 
mozgó romantikus színszerűséget. Medgyes László 
Párizsban dolgozik színpadi reformokon, melyek a 
kísérteties és bohózatos kis darabok lelkét vigyék 
közel a francia nézőhöz. Bortnyik Sándor pedig az 
itthoni expresszionista színpad egyszerű, megkapó és 
igen sokat ígérő konstrukciós vonalait kutatja. A ma
gyar tervezőművészet egy picinyke szigetén van a 
kiállítás nézője, — mekkora nagy mély az alkotó
munkának a kontinense, melyre még csak egy te
kintetet sem tud vetni a jubiláló szemlélő. N. P.

APUNK JELEN

M W mE 2 2 2 2 A S A MAGYAR GRAFIKA jelen 
számának fedőlapját, a fedél negyedik oldalán el
helyezett Universal-hirdetést, nemkülönben 2 \ ol
dalnyi mellékletének valamennyi példáját a buda
pesti továbbképző szaktanfolyam hallgatói tervezték. 
A tervezők neveit a példák alatt mindenütt feltüntet
tük. A példák szedői: Kolozsvári Károly, Tólh Ferenc, 
Lombár László, Kun Dezső, Topils Béla szaktársak, 
akik ez alkalommal nem minden esetben végeztek 
egyszerű utánszedési műveletet, miután a példák túl
nyomó részét idegen vázlatok nyomán kellett a lap 
alakjának megfelelően redukálni, ami nem minden 
esetben volt könnyű feladat, mert a szedéspéldáknak 
ebben a redukált kivitelben is szinte tökéletes hű- 
séggel kellett visszaadniok az eredeti vázlat hatását. 
Külön dicséret illeti hasonlóan nehéz munkájáért 
König Béla gépmestert is, aki a mellékletek és a 
fedél nyomtatását végezte. Mint közreműködőket 
me8 kell még említenünk AJilleiszky Nándor és ifj. 
hovdk László kollégákat, akik nagy ambícióval vág
ták linóba a Tábor-tanfolyam munkáiból kiválogatott 
plakátok reprodukálásához szükséges dúcokat.
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BUDAPEST V, NÁDOR UCCA 20
TELEFÓNSZÁM  140—45
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MAPPÁKAT ES 
M,INDENI;AJTA 
D ISZ LEVÉLPA
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B U D A P E S T  VI. KÉR., 
V Ö R Ö S M A R T Y  U. 5 0

SZERKESZTŐSÉGI POSTA
Lapunk e számát a szakoktatás Ügyének szenteltük. 
Az a terjedelmes anyag, amelyet a szakkúlturális 
munkálkodásunkról szóló beszámoló nyújt, meg az 
egyéb szakoktatási kérdések tárgyalása, úgyszólván 
teljes egészében kiszorították az egyéb szokott rova
tainkat, éppen csak a legaktuálisabb közleményeknek 
tudtunk némi teret biztosítani. így kimaradt a kri
tikai rovat is, amely ez alkalommal igen gazdag lett 
volna, annál inkább, mert igen értékes anyagot kap
tunk megbírálásra és ennek bírálatával kapcsolatban 
egyes mnnkák reprodukcióit is hozni szerettük volna. 
E rovatunk a jövő számban kerül közlésre. Ugyan
akkor fogjuk közölni Neumann Ede kollégánk nagy
érdekű cikkének harmadik folytatását a szedőgépek 
villanyosfűtéséről is, amely a fenti okokból szintén 
kiszorult ebből a számból.

HELYREIGAZÍTÁS. Lapunk 3—4. számában a 
»Reklám, a hirdetés és az újság hatása a civilizációra« 
című cikkünkben akaratlan elnézés folytán két ki
menetsor elmaradt, minek következtében e kimene
tek utolsó mondatai csonkán jelentek meg. A 88. 
oldal második hasábjának 10. sora folytatásaként a 
csinált, szó, a 89. oldal második hasábjának 27. sora 
folytatásaként pedig működnek, szó kihagyatott, amit 
e sorokkal helyreigazítunk.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A m kir. állami térképészet (Budapest, II., Retek 
u. 45.) f. évi szeptember l-én kartográfiai-rajzolói 
és rézmetszői tanfolyamot nyit. A kiképzés a karto
gráfiai rajzban 3 évig, a rézmetszésben 2 évi karto
gráfiai rajz után 2 évig tart. Pályázhatnak feddhe
tetlen előéletű, legalább 4 középiskolát végzett, 
magyar honosságú egészséges ifjak, kik a kartográfiai 
rajzoláshoz és rézmetszéshez különös hajlammal és 
készséggel rendelkeznek. A pályázók kérvényeiket 
keresztlevéllel, erkölcsi, illetőségi, iskolai és orvosi 
bizonyítvánnyal, valamint próbarajzzal felszerelve f. évi 
augusztus \  -ig az állami térképészet titkári hivatalához 
nyújtsák be. A pályázat eldöntése f.é. augusztus I 5-én 
történik és erről a pályázók hivatalosan értesíttetnek.

Budapest, 4 925 június 30-án.

Szerkeszti és kiadja Biró Miklós. Felelős szerkesztő 
Wanko Vilmos. Főmunkatársak: Herzog Salamon, 
Kun Mihály és Tábor János. Nyomatott a Glóbus 
Nyomdai Műintézet Rt., Budapest VI, Aradi 
ucca 8, cég üzemében a Klinkhardt’sche Schrift- 
giesserei und Messinglinienfabrik, Leipzig, cégDidot- 
antikva betűivel, Kun Mihály rajzolta iniciálékkal és 
lapdísszel, a Lorilleux Ch. és Társa festékgyár, Buda
pest VI, Ferenc József rakpart 27, könyvnyomdái 
és offsetfestékeivel. A kliséket a Sokszorosítóipar Rt. 

cég szállította.

K A L L Ó S  O D O N
GRAFIKAI  S Z A K Ü Z L E T  

BUDAPEST V, W A H R M A N N  U. 6 
T  el e főn 130 — 17

*
Könyvk öt övászon  

és mindennemű könyvkötői  
anyagok raktáron

GENZSCH ÉS HEYSE
BETÜÖNTÖDE RT.  

H AMB U R G- M ÜN CH E N  
magyarországi iéfiv?selője.

KALLINA'ZDENKO
G R A F I K A I  S Z A K Ü Z L E T

Litográfiák, kő- és offsetnyomás ré
szére speciális beszerzési forrás. 
Kőnyomdai gépek, fűződrót, gyors- 
sajtó- és rotációs-szalagok raktára 
Offsetpressen Cári N e u b u r g e r  & 
Comp. Wien, a Farbenfabrik Ottó 
Baer Radebeul-Dresden és August 
Fomm könyvkötészeti g é p g y á r  

Leipzig-Reudnitz képviselete.

BUDAPEST V III, MÁTYÁS T É R  1
TELEFÓNSZÁM JÓZSEF 14-16

DORNEMANN & Co., NAGDEBURG
Rézbetű- és Ferrotlpöntöde. Vésőintézet

Évek ótakiilönleges gyártmányaink a kézi 
aranyozáshoz és aranyozóprésekhez való

KÖNYVKÖTÖBETÜK RÉZBŐL,
továbbá üreges törzsű újság-, falragasz-, 
zacskó-nyomdák, valamint papírnemű-, 
kartonázs- és zacskógyárak részére való

F e r r o t ip e k ,  lé n i á k  é s  k e r e t e k
Kivitel minden kultúráltomban. Állandó 
kiállítás a lipcsei Buchgewerbehaus-ban. 
A Bugrán 1914-ben nagy díjjal kitüntetve.

KÉPVISELŐ PU SZTAFI ZSIGMOND 
Budapest V. kerület, Tátra ucca 6. szám 
és CIuJ — Kolozsvár, Str. N. Fillpescu 10

RÓTH IGNÁC MŰSZERÉSZ
szakszerűen javít 

számozógépeket, fűzőgépeket és minden e 
szakmába vágó munkát végez

V I, T E R É Z  K Ö R Ű T  31.  S Z Á M

Betűfémet, szedögépólmot
szállít és betűfémhulladékot előnyösen vesz

Magyar Ólomárugyár 
és Fémkereskedelml Rt.

Központi iroda: V, Korall u. 5. Telefón 110-45
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