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Tipográfus, grafikus és iparművész
Minden jól nevelt könyvnyomtató, 

főként azonban mesterszedő vágyai
nak netovábbja, hogy szaktudását, 
ízlését, kézügyességét és rajztudását 
olyan magas fokra fejlessze, amely 
fokon állva a grafikus és iparművész 
jelzőre is igényt tarthasson. Vajmi 
keveseknek teljesül e vágyuk, mert e 
három fogalom: tipográfus, grafikus 
és iparművész olyan hallatlan sok
oldalúságot jelent, amit egy emberben 
a természet csak kivételesen és igen
igen ritkán halmoz fel, nem is szólva 
arról, hogy mind a három fogalom 
külön, külön is egy-egy élethivatást 
vagy tehetséget jelent, amit a tökéle
tesség legmagasabb fokára lehet 
emelni. A közönséges betűszedőből a 
legkiválóbb tipográfussá nevelkedhetik 
az ember, anélkül, hogy a grafikához 
konyítana, ismerünk viszont grafikus 
művészeket, akik a tipográfiával álla
nak hadilábon s tehetségüket csak 
irónnal, ecsettel, betűvetőeszközzel 
tudják csillogtatni. Hogy egy nyom
dász grafikussá csiszolódjék, ahhoz a 
veleszületett tehetségen kívül az is 
szükséges, hogy tanuljon, főként pe
dig, hogy akarjon tanulni. Ne eléged

jék meg az önképzés kétes értékű mód
szerével, hanem bízza rá magát az 
arra hivatottak oktató és nevelő mun
kájára. Húsz évvel ezelőtt a magyar 
könyvnyomtatás seregnyi mesterszedő
vel rendelkezett, akik nemcsak kiváló 
mesterszedők voltak, hanem kiváló 
grafikusrajzolók is. Dr. Czakó Elemér 
Nyomdászati Tanműhelye az Ipar- 
művészeti Iskola grafikai szakosztá
lyával együttesen nevelte naggyá azt 
a díszes gárdát, amelynek legjava —  
fájdalom —  a világháború vérzivata- 
rában elpusztult. Bárány Nándor, 
Fekete Béla, Fekete Géza, Kun Mi
hály, Szabó István, Hegyi Dezső, 
Novák Alajos, Mitterszky József, Fól
iák Aurél, ifj. Aigner Antal a magyar 
könyvnyomtatásnak mind elismert ki
tűnőségei voltak és részben ma is 
azoknak tekinthetők. Abban az idő
ben azonban —  alig egy tucatnyi való
ban kiváló grafikusművész mellett —  
ők képviselték az igazi magyar grafi
kát is. Ami grafika kikerült akkori
ban a magyar nyomdákból, az túl
nyomórészben tőlük származott és az 
ő ízlésüket s nagyszerű grafikus mű
vészeti képzettségüket dicsérte. Azóta

e tekintetben nagyot fordult a világ. 
A mesterszedő-grafikusok fenti dí
szes sora alaposan leolvadt s a szó leg
szorosabb értelmében vett grafikát 
úgyszólván csak egyedül Kun Mihály, 
lapunk volt főmunkatársa kultiválja 
régi ambícióval, felfokozott tehetség
gel, pallérozott ízléssel. A többiek 
vagy elmúltak, vagy iparunk más te
rületén dolgoznak, avagy távol élnek 
hazánktól. Helyüket, mint grafikus 
rajzolókét, elfoglalták az újabb neve
lésű grafikusművészek, akiknek mű
vészete azonban úgyszólván csakis a 
grafika területén mozog, a tipográfia 
számukra csak amolyan kisegítőesz
köz, amelynek igénybevételére ugyan 
sokszor rákényszerülnek, de amelynek 
technikája és természete számukra a 
legtöbb esetben terra incognita.

Ezeknek előrebocsátásával utalunk 
lapunk e számának tizennyolc mellék
letére és a szöveg közé nyomtatott 
számos reprodukcióra: Kner Albert 
munkáira. Van közöttük bőven tiszta 
szedés, rajzzal kombinált tipográfia, 
látunk grafikát, amelynek iparművé
szeti becsét növeli az a tény, hogy a 
reprodukálás alapjául szolgáló dúcot 
maga a tervező, rajzoló metszette fába 
vagy ólomba.

E szedéspéldákkal és reprodukciók
kal mutatkozik be Kner Albert, mint 
a Magyar Grafika új főmunkatársa. 
Tipográfus, grafikus és iparművész —  
egy személyben. Nagyszerű sokoldalú
ság, amellyel úgyszólván egyedül áll 
a magyar tipográfusok sorában. Grafi
kájának méltatását lapunk más helyén 
olvashatjuk dr. Rabinovszky Márius 
értekezésében, ehelyütt mint tipográ
fust méltatjuk, ellenére annak, hogy 
tudjuk, miszerint itt közölt tipográfiai 
munkái magukban is kellőképpen 
méltatják tervezőjüket és mesterüket.

Kner Albert neve eddigelé meg
lehetős ritkán szerepelt a szaksajtó
ban, de azok, akik tanúi lehettek mun
kálkodásának, vagy munkáit alaposab
ban ismerik, bizonyíthatják, hogy ez
úttal valóban egy kivételesen szeren
csés tehetségű ifjúember munkáival 
van dolgunk. A könyvnyomtatás alap
ismereteit édesatyjának, Kner Izidor 
gyomai könyvnyomtatónak műintéze
tében sajátította el, majd a lipcsei 
Akadémiára került, ahol a német
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könyvnyomtatóművészet és grafika leg
kiválóbb mestereinek keze alatt pom
pás fejlődésnek indult. Megismerte a 
sokszorosító-technika majdnem min
den számottevő ágának csínját-binját 
s ebbeli tapasztalatait nagyszerűen 
gyümölcsöztette rajzolási képességé
nek fejlesztésénél. Grafikai rajztudása 
már máig is magas fokot ért el s egé
szen bizonyos, hogy e tekintetben to
vább fog fejlődni. Rendkívül értékes
nek tartjuk azt az alkalmazkodási ké
pességet, amelyet Kner munkáiban 
felfedezhetünk. Sohasem téveszti szem 
elől a feladat megoldásánál annak az 
anyagnak a természetét, amelyet mun
kájának kivitelénél igénybevenni szán
dékozik. S emellett boszorkányos kéz
ügyességgel is rendelkezik: a famet
szet vagy ólommetszet kényes és éles 
eszközeivel úgy bánik, mint az ügyes 
rajzoló a rajzónnal, vagy tollal. Mint 
mesterszedő nem idegenkedik és nem 
zárkózik el a legkülönbözőbb szedés- 
technikai stílusok és irányok kultivá
lásától. Kedveli a gyomai Kner-offi- 
cina Kozma-stílusát, de ezt is a maga 
módja szerint, nem ellensége a hajlí
tott soroknak —  volt idő, amikor alig 
akadt munkája ezek nélkül —  s újab
ban mind gyakrabban dolgozik az 
elementáris és a konstruktivista tipo
gráfia jegyében. A kiváló mestersze
dők munkáin felfedezhető egységes 
egyéni stílus ismérveit az ő munkáin

c m o

nem találjuk fel, ami jele annak, min
dig a tervezendő munka jellegéhez 
alkalmazkodik s a feladat lényegéhez 
illően választja meg azt a szedés
stílust, amelynek segélyével célját a 
legkönyebben véli megközelíthetőnek. 
Munkáiból majdnem minden fajta 
nyomtatványnak megfelelőt válogat
tunk össze, a kereskedelmi nyomtat
ványok, reklámok, plakátok mellett 
találunk exlibrist, palackra való cím
két, főként pedig fába metszett könyv
díszt, fedőlapot, előzékpapírhoz való 
tervezetet, sőt könyvtábla reproduk
cióját is.

A  lipcsei Akadémia valóban kész 
sokszorosítóipari művészt nevelt az 
ifjú Knerből, aki abszolút otthonosan 
mozog a tipográfia, litográfia, az off- 
set-, könyvkötő-, fametsző-, ólom- 
véső-technika terén. Tanárai büszkék 
lehetnek rá s bizalommal állíthatják 
oda, mint olyan tehetséget, aki taní
tásaik hatása alatt nevelkedett azzá, 
amivé képességei folytán fejlődhetett.

Fentebb azt írtuk, hogy egy nyom
dász grafikussá való növekedéséhez 
elengedhetetlenül szükséges a termé
szetes tehetségen kívül a tanulás utáni 
vágy is. Ezt most megtoldhatjuk az
zal, hogy szükséges ehhez egy olyan 
intézet is, amelynek programjában 
benne van, hogy a nevelésére rábízott 
ifjakat tehetségüknek megfelelő irány
ban neveli, s őket élethivatásukra elő

készíti, hogy e réven megélhetésüket 
biztosíthassák, de ezen felül nem té
veszti szem elől ez az intézet azt sem, 
hogy az ifjakat nemcsak ebből a szem
pontból kell kiválókká nevelnie, ha
nem a sokszorosítóművészetek fejlő
dése szempontjából is. Tehát: az Élet
nek és az Iparnak vagy a Művészet
nek szolgálatára tanítja.

Kner Albert e munkáival azonban 
nemcsak bemutatkozik, hanem pro
gramot is ad a Magyar Grafika kere
tében lefolytatandó munkálkodására. 
Szedéspéldáink között igen gyakran 
fogunk találkozni munkáival —  csupa 
gyakorlatból vett reprodukciókkal. És 
ezenkívül praktikus útmutatásokkal 
fog szolgálni az ólommetszés és fa
metszés technikájának elsajátítására. 
Mint munkatárs zamatot, mint munka
erő friss vért jelent lapunk életében, 
szívélyesen üdvözöljük. Wanko

Margóra
Az Országos Iparegyesület agilis 

igazgatója még február hóban egy 
csomagolási kiállítás előkészületeire 
meghívta néhány érdekelt szakma 
képviselőjét. A már szokássá vált erős 
részvétlenség, a résztvevők pesszimiz
musa és talán más kevésbé tisztán lát
ható ok már csírájában megfojtotta a 
kiállítást.

A  gondolatát azonban felvetették és 
engem tovább is foglalkoztatott. Né
hány ott elhangzott megjegyzés meg
határozta a kiállítás vezérgondolatát. 
Didaktika! Az egyetlen cél. A  számba 
jöhető szakmákat is összeállították. 
Több nem is történt.

Most, tallózva akkori jegyzeteim
ben, látom, hogy a legfontosabb cik
ket kihagytuk. Mea culpa. És ez a 
könyv.

Furcsa mulasztás, de talán másutt 
keresendő a hiba. Csomagolási kiállí
tásra készültünk. Van-e a könyvnek 
csomagolása? —  Szerintem van. És 
ez nem csak a boríték és a tok, hanem 
a fedél is az. Mint ahogy a parfőm lé
nyege az illatos lé, a pouderé a tal- 
kum; a könyvé a tartalom. De túl 
ezen a tartalmon, vagy innen, nem
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hagyhatók figyelmen kívül a könyv 
egyéb hatói sem. Szerintem a könyv 
betűje és papírja éppen olyan fontos 
tényezője a hatásnak és kelendőség
nek, mint a csokoládé gerezdformája, 
vagy színe, vagy mint a parfőmösüveg 
kecses alakja és áttetsző színe. —  é s  

meg is állok a piaci effektus hatóinál. 
A könyv csomagolásánál.

Ez a lap, mely nemes törekvéssel 
annyit lendített már a magyar nyom
dászaton, nem végezne hiábavaló mun
kát, ha megrendezné e meg nem szü
letett kiállítás könyvcsomagolási részét.

Mert csak felszínesen kezelve is a 
tárgyat, felmerül a megválaszolandó 
kérdések egész sora. Egységes típus 
alakra és megjelenésre, összefogó vagy 
változatos fedél, rajzos vagy tiszta 
typográfiai fedél, puha vagy fél
kemény kötés, egyenes vagy hajlott 
hát, plakát vagy interiörhatású borító, 
kiadó vagy író-karakter hangsúlyozás.

Szénaboglyás rendetlenségben sora
kozik a kérdések tömege; hivatottak 
válaszát várja.

Egy sikertelen magyar „Búgra 
Messe" után az idei sikeres vásár erő
sen nélkülözte a könyvanyagot. Ki 
kell állani a kritika elé, bármilyen 
kritikának is nézünk elébe. Mert a 
kritika mégis a legnagyobb ingyen
reklám.

Ezeken a hasábokon képességeim
hez mérten helyet fogok kérni a ma
gyar könyvek külső megjelenésének 
elbírálására.

Tény az, hogy az ismert írók mun
káit bármilyen köntösben is legyenek 
bujtatva, észreveszik és keresik, az 
sem fontos, hogy a ponyvafüzeten egy 
legény, vagy kettő öli-e egymást az 
egyedül üdvözítő hajadonért, de igen 
fontos, hogy a fiatalok munkái és 
egyéb átlagos munkák tetszetős köntö
sükkel invitálják a biztos cél nélkül 
kereső könyvvásárlót. Rosner Károly

Rockefeller falitérképe
Közönséges halandók egyszerű, nyom
tatott és unalmas térképekről tájéko
zódnak a földrajzi viszonyokról. De 
a gazdag amerikai milliárdosoknak, 
mint Rockefeller-nek is, gyönyörű, 
kézzel festett falimappáik lógnak a 
falaikon s egy speciális művészük van

Q 0 O ..............

erre a célra: Fred Dana Marsh. Egé
szen régies nagy képek ezek a „tör
ténelmi mappák", melyek keretben, 
vászonra festve lógnak a falakon és 
egy-egy vidéknek szinte miniatűrszerű 
képét is adják. Tengerek vannak 
rajtuk sok-sok hajóval, erdők fákkal, 
farmok kunyhókkal és erődök ágyúk
kal, de persze mindez a tizenhetedik 
század stílusában. Tehát a hajók vi
torlások és a vademberek nyíllal lö
völdöznek. Még csillagászati térké
peket is fest ez az amerikai festő. A 
szelek iránya, a Fiastyúk, a félelme
tes üstökösök avval a határozottság
gal vonulnak fel ezeken a térképeken, 
amellyel a régi asztronómia művészei 
és tudósai átrajzolták őket. Mert talán 
mondani sem kell, hogy a mappa
festő tudománya régi-régi, jórészt 
foszladozó kincsekre támaszkodik. 
Turinban egész nagy múzeum van 
ilyenekből, melyekben még papi
ruszra festett térképek is találhatók. 
Egyik I. Seti visszatérésének útját 
mutatja Szíriából, a Nílus csatornáit

Kner A lbert: 
Exlibris. Fametszet 

Exlibris. Holzschnitt

krokodilusokkal. Núbiát pedig arany
bányákkal ábrázolva. A görög 
Anaxisorassder is ilyesféléket készített 
500 évvel Krisztus születése előtt, 
míg az újkorban, főként Angliában 
a szőnyegszövésű falitérképekkel fej
tettek ki hallatlan fényűzést. Mindez

természetes vágya volt a régi mester
embernek: hiszen alig van tudomá
nyos eszköz, csésze, mérőszerszám, 
napóra, földgömb, csillagászati esz
köz, amelynek réz, ólom vagy papi
rosanyagán a művészet is szóhoz ne 
jutott volna. S ez éppen a kedves e 
régi dolgok megjelenésében: a tudo
mány, az elme és a művészkéz össze- 
barátkozása, amelyet az évszázadok 
múltával külön utakra terelt a túl- 
józan gyakorlat. N. P.

Szakirodalom
Grafikus Művezető címen új folyó

irat jelenik meg a „ Magántisztviselők 
Lapja" mellékleteként. Az új lap a 
grafikus művezetők érdekeit van hi
vatva szolgálni, de mint az első szám
ból látjuk, a szakoktatás kérdését is 
napirenden szándékozik tartani, amit 
természetesen örömmel vehetünk tu
domásul. A lap szerkesztője Müller 
Sándor kollégánk, őszintén kívánjuk, 
hogy a művezetői kar ez új harcosa 
mihamarább megizmosodjon és olyan 
tekintélyes terjedelemben jelenjen 
meg, mint a külföldi hasoncélú folyó
iratok.

„D ér Stereotypeur", a nürnbergi Kempe- 
művek házilapjának két legutóbb megjelent 
számát kaptuk kézhez. A  két füzet ennek 
a cégnek egész működési területét —  a 
tömöntési gépek és készülékek speciális 
gyártását —  foglalja magában. Az egyik 
szám egész sor tanulságos szakcikk kereté
ben a Kempe-művek új gyártmányait mu
tatja be. Szó van a cikkekben a rotációs 
tömöntéssel és a síktömöntéssel kapcsola
tos minden fontos kérdéssel, érdekes közle
ményeket olvasuk benne a kémigráfiáról, 
galvanoplasztikáról és klisékészítésről. Fi
gyelmet érdemel Hermann Kempe, a cég 
egyik beltagjának svédországi utazásáról írt 
cikke, amelyet számos természeti fölvétel 
illusztrál. —  A  másik füzet „Bulldogg" 
különszám, amely a cég különféle „Bull- 
dogg"-frézelőgépeit ismerteti szakszerű le
írásban és képben. Minden típusú gépet 
külön közleményben beszél meg a füzet. 
Nagyon értékesek a füzetekben a techni
kai tanácsok, amelyeket a gyakorlatban 
minden tömöntő-üzemben csak haszonnal 
olvashatnak. A  Kempewerk-Nürnberg házi 
füzeteit kívánatra díjtalanul küldi meg az 
érdeklődőknek. h.
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„Das Kempewerk in Nürnberg" a címe 
annak a színes papíron és két színben 
nyomtatott füzetnek, amelyet a Kempe- 
müvek cég adott ki. A  16  oldalas füzet 
rajzait egy bécsi művész a helyszínen ter
mészetből rajzolta, melyeket vonalmaratás 
útján készült klisékkel sokszorosítottak. Az 
alaplemezeket tömöntés segítségével készí
tették. Már technikai szempontból is érde
kes ez a füzet, tartalma pedig bő leírását 
nyújtja a Kempe-művek telepeinek. Meg
tudjuk belőle, hogy a gyártelepet 1883-ban 
Carl Kempe alapította és azóta évről évre 
nagyobbodik, gyarapodik a gyár. A  tömön- 
téshez szükséges összes gépeket, készüléke
ket, kisebb szerszámokat és segédanyagokat 
gyártja. Carl Kempe eredetileg nyomdász
segéd volt, majd művezető és később szer
kesztő lett. 1883-ban már saját találmányú 
tömöntőkészülékét, öntőinstrumentummal 
kombinálva, szabadalmaztatta. Aztán már 
sorban követték egymást a javítások, sza
badalmak és ezzel kapcsolatban a gyártelep 
kibővítése. A  gépgyár óriási méreteit a fü
zetben levő, szép rajzok teszik szemlélhe- 
tővé. Látjuk itt a precíziósgép- s gyalumű- 
helyt, az egész épület keresztmetszeteit, az 
irodákat, rajztermeket, matrica-készítését 
stb. Gyönyörű a 8— 9. oldalakon levő össz- 
látképe a gyártelepnek. Ezeken kívül van 
még sok kép a füzetben az egyes műhe
lyekről, a gyárban készített gépekről, ké
szülékekről stb. h.

Kilenc könyv mint végrendeleti hagya
ték. Milyen végtelen kicsiny dolognak tűn
hetik ez fel ma a könyv-közönyös ember 
előtt, hogy kilenc könyvet is lehet végren- 
deletileg hagyományozni, mikor az csak el
égetni való és milyen nagy kincs ez mégis 
azok előtt, akik a könyvnek értékét értik 
és a könyvet szeretik. Hát még milyen 
•nagy kincs volt ez a középkorban, akkor, 
amikor például, hogy eseteket hozzunk fel, 
Gutkeledi Vid 1263-ban egy bibliáért a 
csatári bencés-apátságnak a Mura melletti 
és Lapoc községbeli (Somogy m.) birtokát 
adta; szent Gellért Csanádi püspök még 
bencés apát korában, hogy egy könyvet 
megszerezzen, Palesztinába utazott; szent 
István király, hogy a pécsváradi bencés 
apátoknak nagy dologgal kedveskedjék, 37 
kötet könyvet ajándékozott; szent László 
király 1093-ban a pannonhalmi monostor 
birtokairól diplomát állított ki, mely bir
tokban a legnagyobb vagyont 72 kötet kó
dex képviselte. Hogy milyen értékesnek 
tartották különben is a könyvet a középkor

ban, arról még csak egy példát hozunk fel 
és pedig: a Szent-Ivány-család levéltárában, 
mely örök letéteményképpen a Magyar 
Nemzeti Múzeumban van elhelyezve, egy 
latinnyelvű okirat található, amely egy a 
X IV . században elkövetett nagy könyv
lopásról tartalmaz adatokat. Az okirat sze
rint 1327-ben megjelentek I. Károly király 
előtt Bagamer fiai: Bodó, Miklós és Bogo 
liptói nemesek és bejelentették, hogy mint
egy öt év előtt ismeretlen rablók betörtek 
a liptószentiványi templomba és onnan az 
egyház könyveit, egy kelyhet és egyéb sze
reket elloptak. Érdekes, hogy az ismeretlen 
parasztok elsősorban a könyvek ellopását 
hozták fel gravamenül. És továbbá akkor, 
amikor ma is mesés kincseket adnak egy 
őskori kódexért vagy pedig egy nyomdá
szán incunabelért, nem lehet csodálkozni 
azon, hogy 1629-ben is kilenc könyvet 
olyan nagyértékű fontos dolognak tartottak, 
hogy azt végrendeletbe foglalva, éppen úgy 
örökségképpen hagytak, mint más földi kin
cset. A  soóvári Soós-család levéltárában 
van egy igen érdekes leltár, mely egy elhalt 
nagybányai polgár hátrahagyott ingóságait 
sorolja fel és amely bennünket annyiban 
érdekel, hogy régi magyar könyvekről is 
van benne említés téve. A  leltárt Nagybá
nya város tanácsa vette fel 1629 június
13-án, midőn a hagyatékot ötvös Pál kis
korú fiának: Jánosnak gyámja, Gyulai Ger
gely városi polgár vette kezelése alá. Öt
vös, aki Nagybánya vagyonosabb polgárai 
közé tartozott, két-három ékszereken, ingó
ságokon kívül a következő kilenc könyvet 
hagyta hátra: Vagion 1  Musculus, Com- 
mentarius in Genesim; Enarratio Philippi 
Melanchtonis etc.; Eg magiar Bonefinius; 
egy Cantionalis avagi impr.; Quinque libri 
Moys i. Explicatio symboli apostolorum;

egy visolyi eöregh biblia in folio, rezes; 
egy Psalterium; Herbárium magiar. E 
könyvek közül kétségkívül három magyar 
nyomtatvány van. Nevezetesen a magyar 
Bonfinius tudvalevőleg Heltai Gáspár kró
nikája, amely korának egyik legkedveltebb 
olvasókönyve volt és így akkor az igen el
terjedt nyomtatványok közé tartozott, amely 
még az utókorban is megtartotta hírességét 
és hatását. Ma persze már ez a krónika is 
leginkább múzeumi értéktárgy, amely kin
cseket érő könyv. A  visolyi biblia híressé
gében vetekedik Heltai Bonfiniusával, de 
értékben messze túlhaladja azt, mert ez a 
híres Károli Gáspár-féle biblia első ki
adása és így érthető ennek értéke is. Szin
tén ritka mű, mert a nép, amely Károli ez 
első bibliáját megszerezte, nem az értékét 
nézte, hanem vallásos becsét és így az utó
korra, tekintve a bibliák újabb és újabb 
megjelenését, az értékes könyvből is csak 
kevés maradt, melyek szintén mind becse
sebbek és értékesebbek. Érdekes volna még 
tudni, hogy a magyar Herbárium melyik: 
Melius 1578-ban megjelent füveskönyve-e, 
avagy pedig Bejthe István 1584-ben meg
jelent kis füzete-e, melynek ma már csak 
két példányát ismeri a bibliográfiai iroda
lom. A  Cancionalis valószínűleg Heltai 
Históriás énekes könyve s a Psalterium 
neve alatt valószínűleg Heltai Gáspár zsol
tárfordítása lehet. A  Musculus Commen- 
tarius hihetőleg az 1620-as évek elején iro
dalommal foglalkozó Masentus Farkas kas
sai pap ismeretlen munkája, kitől három 
latin művet ismer a biblográfiai irodalom. 
A  hagyaték sorsáról a leltár végén olvas
ható, hogy a gyám: Gyulai Gergely 1633- 
ban beszámolt a városi tanácsnak a rája bí
zott ingóságokról és így a könyvekről is, 
amidőn a tanács a nagykorúvá lett váradi 
Ötvös Jánosnak azokat hiány nélkül át
adta, amely aktusról az örökös elismervényt 
is állított ki és így a kis könyvtár további 
sorsa az irodalomra nézve teljesen ismeret
lenné vált. H—t

Pör egy Cicero hamisított munkája 
miatt. Az 1842-ik évben Párizsban Cicero: 
De Officiis című művét akarta egy régiség- 
kereskedő egy amatőrnek eladni, amely mű 
eredetileg először Augsburgban 1531-ben 
jelent meg, mit a címjegyzék is igazolt. Je 
lent meg e műből ugyancsak Augsburgban 
1535-ben egy másik kiadás is, de amely 
már sokkal modernebb kiállítású is volt, 
mint az első és így, mint második kiadás, 
kevesebbet is ért a műkedvelők előtt, mint 
az első kiadás. A  kereskedő határozottan 
állította az első kiadás eredetiségét és így 
az amatőr megvette a könyvet 32 ezer 
frankért és csak később derült ki, hogy a 
könyv évszáma hamisítva van, amiért a 
vevő, mivel a kereskedő a pénzt nem akar-
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ván visszaadni, port indított és azt meg is 
nyerte. A  bíróság a kereskedőt nemcsak a 
vételár teljes visszafizetésére ítélte, hanem 
még érzékeny szabadságbüntetéssel is súj
totta. H — i

Corvin-kódexek itt, ott, amott, minde
nütt. Mikor a törökök 1683-ban Budát 
ostromolták, tették ezt nemcsak a földért, 
melyet meg akartak hódítani, hanem azért 
is, mert híre kelt, hogy ott mesés kincsek 
vannak elrejtve, amelyeket még hatalmas 
királyunk, Mátyás hordott össze hadjára
tai alkalmával. És tényleg, a vad, marcona 
török, tatár, kirgiz és turkomán katonákat 
a pasák csak azzal tudták harcra tüzelni, 
hogy a vár bevétele alkalmával ejtett zsák
mány az övék. Három évig állt ellen Buda 
vára a török ostromnak, míg végre is győ-a 
zött a túlerő és éhség és Buda 1686-ban 
a török kezére került. Mint éhes fénevadak 
estek a vad, műveletlen harcosok a vár
nak, kikutatták még a föld belsejét is, 
hogy a hirdetett Mátyás-kincseket megtalál
ják. Elhordtak minden elhordhatót, de leg
inkább marakodtak a szép aranyos kötésű 
könyveken, amelynek értékét csak külső 
díszéről ítélték meg és amelyeket aztán 
olcsó pénzen adtak el a külföldieknek, akik 
a vár ostroma alatt és bevétele után Budára 
özönlöttek. így történt aztán az, hogy 
Mátyás korvinái a szélrózsa minden irá
nyába elszóródtak és majd itt, majd ott 
találnak fel derék Budertörök ez értékes 
kincsekből egyes példányokat. Rómer Fló- 
ris, a kiváló régész még 1874-ben Thorn- 
ban, Königsbergben és Szentpétervárott 
fedezett fel korvinákat, amelyek annál érté
kesebbek és érdekesebbek, mert kétségtelen 
nyomait viselik a Mátyás könyvtárának. 
Thornban két korvina őriztetik a főgimná
zium könyvtárában, amelyet a fönt mondott 
évben Lehnerdt igazgató mutatott meg 
Rómer Flóris régész-kitünőségünknek. Az 
egyik ez: Naldi Naldii Florentini epistola 
de laudibus augustae Bibliothecae Atque. 
libri IV., versibas Scriptis codem argu- 
mento ad serenissimum Mathiam Corvi- 
num Pannoniae regem". E kódex a szeb
bek közé tartozik. A  címer arany és kék 
színű sorokból áll és hártyára van írva. 
Az első díszlap kerete köröskörül fut, 
négy sarkában szép vénusz-arcokkal. Van
nak gyönyörűen festett lombozatok közt 
mintegy odalehelt géniuszok, a jelképes 
hordóval és a farkát maró sárkánnyal és 
a gémeskút a vederrel, a királyi címerrel 
és a gyűrűt a csőrében tartó hollóval, az 
ezüst és vörössel váltakozó pólyával, a dal
mát háromkoronás fővel, a halmon álló 
kettős kereszttel, az ezüst kétágú farkkal 
bíró cseh oroszlánnal. A  másik korvina 
egy cseh kódex, melynek címe: „Heracli- 
tus sen de vita humana et fortuna über",

szép kezdőbetűkkel és kis miniatűr festmé
nyekkel. Ez is hártyára van írva és mind 
a kettő művésziesen van kötve, dús ara
nyozással és díszes festményekkel ellátva. 
Königsbergben gyönyörűen kötött, szépen 
írt négy arab korvina van. E négy korvinát 
1686 szeptember 2-án, Buda bevételekor 
Briskorn Jakab tábori pap vette meg egy 
török katonától. A  kódexek régisége mel
lett szól e feljegyzés, amely arab nyelven 
van írva és magyarra fordítva így hang
zik: „Ezen diván leírásának befejezése tör
tént Istennek, a világok királyának 5. első 
Tsumada utolsó napján (azaz az ötödik 
hónapon, vagyis a mi februárunkban) a

SÁRGA MÁRKÁJÚ

MASER- 
LEMEZEK

Máser közismert és ná
lunk is kedveltségnek 
örvendő alnyomat-leme- 
zeit hosszú, fáradságos 
kísérletek után ismét a 
régi jó, kifogástalan mi
nőségben állítják elő. E 
kísérletek eredményét: 
az új sárga márkájú  
Maser-lemezeket a szak
emberek örömmel üdvöz- 
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próféta szökésének 891-ik évében. (Kr. sz. 
u. 15 13 -ik  évében; a szélére írva 1486-ban.) 
Isten szerencséltesse a legjobb sorssal Mu- 
hamedet és az ő népét és mind az ő hit- 
sorsosát. Nekem, legcsekélyebb szolgájá
nak Jákobnak, ki irgalmasságára szorulok, 
bocsássa meg az Isten bűnömet és födje el 
vétkeimet." A  kódexben görög és latin 
magyarázat is fordul elő. A  pétervári szov- I 
jet könyvtárában van Aranyszájú szt. János 
munkája, amelynek címe ez; művészi be
tűkkel és díszítésekkel festve: Ix  hon volv- 
mine haec Ope (ra Sancti Ioannis Chry) 
sostomi continentor homilie, X X V III., in 
epistolam, ad Corinthos (item) Contra 
Judeos Ser) mones sex. Az első díszlap 
egészen festett és lombozattal ékesített ke
rettel bír, mely közt a Mátyás király tulaj
donához tartozó kódexeken rendesen lát
ható égiteke, szénaboglya, vagy méhkas, a 
kút, a homokóra, négy férfi és két női 
mellkép fordul elő. Legalul pedig Mátyás 
király címere. A  kézirat valódisága mellett 
bizonyít e feljegyzés: „H ic liber Mathie 
primi Regis Hungarie olim per onmanis- 
simam cladem Christianorum Buda vustata 
et ultrocitroque deportata tota bibliotheca".
A  könyv igen terjedelmes, vagy hétszáz lap, 
amelynek végén Lengyelország és Magyar- 
ország története van leírva, természetesen 
nem művésziesen, mint az eredeti mű maga, 
amelyet most a szovjetkormány olykép 
rendez, hogy országok szerint helyezi azo
kat el és az a szándéka, hogy ezeket jogos 
tulajdonosaiknak visszaadja. H  t

Fedőlapunk és mellékleteink
Más helyen már megemlítettük, hogy e 

számunkban kizárólag Kner Albertnek, la
punk új főmunkatársának munkáit mutat
juk be.

Fedőlapunk Kner Albert tervezete. A  
szükséges metszeteket is ő véste ólomba a 
tőle megszokott precizitással.

Szedésmintáink egy részét —  hat mel
lékletet és a szöveg közé beragasztott 
Kandia címkét —  a gyomai Kner Izidor 
nyomdai müintézetnek köszönhetjük. Ezek 
majdnem kivétel nélkül olyan egyszerű 
gyakorlati munkák, amelyek bármely kis 
nyomdának mintául szolgálhatnak.

A  szedéspéldákból alakított két mellék
letet a Hnngária Hírlapnyomda rt. cég 
volt szíves rendelkezésünkre bocsátani. 
Ugyancsak e nyomdában szedték a házilag 
készült mellékletek néhány példáját is.

E szedéspéldák és nyomásminták szedői 
és nyomói egyaránt megérdemlik a dicsé
retet.

A  házilag előállított nyolc melléklet pél
dái szintén gyakorlati munkák, vagy azok-
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nak lekicsinyített reprodukciói, amit kü
lönben az egyes példáknál megemlítünk.

A  szöveg között elhelyezett számos 
könyvdekoráció, rajz és egyéb reprodukció 
túlnyomó részben az eredeti fa-, illetve 
ólommetszetekről nyomódott, amelyeknek 
mestere ugyancsak Kner Albert.

Lapunk nyomása teljes egészében Leib 
Károlynak, kiadónk nyomdája főgépmeste- 
rénglc munkája.

/ '  Tizenhetedik mellékletünk a Gebr. 
Jdnecke & Fr. Schneemann, Hannover, 
festékgyár egy kitünően sikerült offset- 
nyomata, ;amely e gyár ú. n. Ideal-offset- 
festékeivel —  kiválóan koncentrált gyárt
mányokkal —  nyomatott a hannoveri 
Ewald Steinmetz & Co, G. m. b. H. cég
nél. Különös érdekessége e nyomatnak, 
hogy a négyszínnyomáshoz hasonlóan négy 
színnel: sárga, piros és egy világos s egy 
másik sötétebb kékkel nyomódott. A z ered
mény —  mint látjuk —  teljesen kifogás
talanul színpompás össznyomat. E gyár 
festékeit ezentúl raktáron tartja az XJniver- 
sal Grafikai Szaküzlet rt. cég, Budapest 
VIII, Rákóczi tér 2.

Szerkesztői üzenetek
F. R., Hangya. Olvasónk álláspontját 

nem mindenben osztjuk. A  lap mellékletei 
csak a legritkább esetben másolhatók pon
tosan egy másik megrendelő nyomtatvá
nyának kivitelénél. Elvégre ezzel minden 
nyomdásznak tisztában kell lennie s ezért 
csodálkozunk azon az állításon, hogy sze
déspéldáink nem bírnak azzal a gyakorlati 
értékkel, amit a nyomdászság vár. Tudjuk 
azt mi is, hogy a nehezebb technikájú 
szedéspéldának a gyakorlatban előforduló 
másik nyomtatvány szedésénél lehető sze- 
désszerkezetbeli pontos utánozására ritkán 
adódik alkalom, de ezzel szemben utalunk 
a szedéspéldák igazi rendeltetésére, amely 
nem más, mint hogy a szemlélő és tanulni 
vágyó nyomdász ízlését nevelje, csiszolja. 
Az az akcidensszedő, aki a szaklapok mel
lékleteinek tanulmányozása révén akar ta
nulni, nem is jön zavarba feladatainak 
megoldásánál; a könnyebb technikai fel
adatok megoldásánál is 2— 3 nehezebb 
példán felfedezhető részletből mozaiksze- 
rűen komponálja meg a saját tervezetét s 
ilyen munkálkodásával idővel olyan nagy 
gyakorlatra tesz szert, hogy lassankint ön
állóan is tud majd dolgozni. —  Nem be
szélünk most az olyan esetekről, hogy a 
legcsekélyebb tudású akcidensszedő is kri
tikussá avatja magát a legmagasabb nívójú
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mestermunkákkal szemben s a legkiválóbb 
munkát sem szedné meg pontosan a szak
lap adta minta szerint, hanem —  „jobban” . 
Egyébként megfigyelhette lapunk legutóbbi 
számain, hogy új nyomdánkban szigorúan 
anyagszerűen dolgozunk, tehát olyan esz
közökkel —  betű, lénia, öntödei díszít
mény, vignetta — , amilyenekkel a kisebb 
üzemek is rendelkeznek. „A  stereotypia és 
egyéb raffinériák" —  mint Ön írja —  
most nekünk sem állnak rendelkezésünkre 
s magunk is a legtisztább tipográfiát kul- 
tiváljuk a legegyszerűbb eszközökkel. 
Egyébként programunk mit sem változott, 
csak alkalmazkodott az adott helyzethez, 
mely semmivel sem kiváltságosabb bárme
lyik —  s legtöbb —  kisebb és középüzem 
jellegével bíró nyomda helyzeténél. Üdv.

Többeknek. Lapunk 2— 3. számának ára 
2 pengő, csak úgy, mint más egyszerű 
számoké.

Rosillo y Gaál, Montevideo. Április
14-iki kedves sorait és üdvözletét köszön
jük. Vállalkozásukhoz sok szerencsét kívá
nunk. A  „Luminotype” -ről egyelőre csak 
annyit közölhetünk, hogy kb. hat hónap 
múlva lesznek abban a helyzetben a gép 
konstruktőrei, hogy a szakvilág színe elé 
lépjenek találmányukkal. Bizonyos, hogy a 
nagy horderejű és szenzációsnak ígérkező 
gép híre a lehető leggyorsabban fogja be
járni a világot s így ön ök  minden bizony
nyal értesülni fognak róla. Annak idején 
mi is részletes ismertetést fogunk közölni 
róla, de előjegyzésbe vétettük Önöket a 
vállalkozásnál, hogy a külön ismertetés 
Önökhöz is eljusson.

Gondos, Brooklyn. Köszönjük küldemé
nyét s szívesen vesszük újabb szellemi ter
mékeit. Részletesebb levelet csak június 
vége felé várjon. A  legszívélyesebb üd
vözlet!

K. Zalaegerszeg. Bekötési táblák ki
adásának kérdésével eddig nem foglalkoz
tunk, mert éppen csak Öntől kaptunk ily- 
irányú megkeresését. Ha megfelelő számú 
igénylő volna, úgy szívesen terveztetnénk 
bekötési táblát, amelyet önköltségi áron 
bocsátanánk az igénylők rendelkezésére.

Figyelő. Az elsőnek címe: Bern, a má
sodiké St. Gallén; mindkettő Svájcban. 
A  3. cím: Crónica Poligráfica, Barcelona. 
E lap valójában a frankfurti Bauersche 
Giesserei házi kiadványa, tehát magasabb 
ízlésre valló technikáját valahogy ne tulaj
donítsa a spanyol szakmai fejlettségnek, 
mely semmivel sem magasabb a francia 
tipográfiai nívónál. Valószínűleg ott készül. 
A  Grajica Polski, úgylátszik, megszűnt, 
mert első száma óta újabb számot nem 
kaptunk s a német szakirodalomban sem 
olvastunk újabb számairól.
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Könyvcímlap.
A díszítőelemek Kozma Lajos rajzai után készültek. 

Összeállította és az alapnyomatot ólomba metszette Kner Albert.
Buchumschlag.

Entwurf dér Ornamente von Ludwíg Kozma. 
Zusammenstellung und Tonplatte in Bleischnítt 

von Albert Kner.
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Üzleti körlevél. Tervezte Kner Albert. *  Geschüftszirkular. Entwurf von Albert Kner.
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Szignetek Kner Albert rajzai után. *  Signete nach EntwiXrfen von Albert Kner.
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Könyvcímlap Kner Albert rajza után. 
Buchumschlag. Entwurf von Albert Kner.

Melléklet a Magyar Grafika 1927. évi májusi számához.
Nyomatott Kner Izidor könuvnuomdáiában. Guomán^
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Könyvkötések Kner Erzsébet könyvkötészetéből, Kner Albert tervei után. 
Bucheinbünde aus dér Buchbinderei von Elisabeth Kner in Budapest, 
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A G RA FIK A I IPARÁGAK FE JLE SZ T É SÉ T  SZOLGÁLÓ

MAGYAR GRAFIKA
H A V I  F O L Y Ó I R A T  * VII I .  É V F O L Y A M  5. S Z Á M  * 1 9 2 7  M Á J U S  

SZERKESZTI ÉS KIADJA BÍRÓ MIKLÓS

E füzet tartalma:

A régóhajtott szakmafejlesztő egyesület 
Dr. Rabinovszky Márius: Kner Albert grafikája (számos illusztrációval) 

R. M .: A  belga kiállítás a Műcsarnokban 
Gondos Ignác, Brooklyn: Szakkérdések, amikről nem lehet eleget írni 

W .: A  mélynyomás és a mélynyomógépek 
Henmng And. Krüger, Leipzig: Mi az ára egy órai gépszedésnek ? 

Ruzicska Ferenc: Gumikendő a könyvnyomdái gépeken 
Haraszti József: Könyvek a könyveken 

Wanko Vilmos: Tipográfus, grafikus és iparművész 
Rosner Károly: Margóra 

Fedőlapunkról és mellékleteinkről 
N. P. Rockefeller falitérképe 

Rovatok:
Szakirodalom —  Régi könyekről —  A  reklámművészet köréből 

Művészeti feljegyzések —  Sokszorosító művészet 
Szakoktatási hírek — Feljegyzések 

Szerkesztői üzenetek

A régóhajtott szakmafejlesztő egyesület
ügye e hó 17-én egy jelentőségteljes lépés
sel került előbbre a megvalósulás útján. 
A Segélyzőegyesület választmánya az el
múlt évben megtartott kongresszus hatá
rozata alapján a magyar szakkultúra lel
kes harcosainak és pártolóinak egy egész 
seregét hívta értekezletre, mely határo
zandó volt a régi Szakkör feltámasztása 
ügyéhen. Rendkívül örvendetes jelenség

ként kell megállapítanunk azt a tényt, 
hogy a meghívottak túlnyomó részben 
meg is jelentek ezen a megbeszélésen, 
jeléül annak, hogy a nyomdaipari érde
keltségeket most már valóban komolyan 
foglalkoztatja ez az ügy. Az értekezlet 
minden hosszadalmasabb tanácskozás nél
kül egyhangúlag kimondotta, hogy a 
magyar nyomdaipari szakkultúra ápolá
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sara, fejlesztésére hivatott szakmafejlesztő 
egyesület megalakítását szükségesnek tartja 
s ennek a megállapításnak folyománya
ként egy tizenkéttagú bizottságot küldött 
ki, amely záros határidő alatt köteles a 
megalakítandó új egyesület alapszabá
lyainak tervezetét felülbírálni és egy szé- 
lesebbkörű tárgyalás céljára előkészíteni. 
E bizottság tagjai: Biró Miklós, Brumiller

László, Braun Vilmos, Csuvara Ferenc, 
Haasz Vendel, Müller Sándor, Novák 
László, Pápai Ernő, Schwartz Ármin, 
Walter Ernő, Wanko Vilmos és Wózner 
Ignác. Ennek a szerencsésen összeváloga
tott bizottságnak lesz tehát a feladata az 
új Szakkör fundamentumait a legnagyobb 
körültekintéssel megalapozni. Amikor 
hat esztendővel ezelőtt a Magyar Grafika 

hasoncélú akcióját megindítottuk, mi 
nem gondoltunk a régi Szakkörhöz 
hasonló egyesületre, hanem olyan kö- 
zületre, amelyben munkás, művezető, 
munkaadó — könyvnyomtató, vagy 
rokonszakmabeli — egyenlő jogok
kal bíró, de egyforma kötelességekre 
is kötelezett félként szerepelhet s részt 
kérhet abból a fenségesen magasztos 
munkából, amit szakmafejlesztésnek 
nevezünk. És ezen az értekezleten 
a felszólalók kivétel nélkül hasonló 
szellemben nyilatkoztak. A kiküldött 
bizottságnak tehát az alapszabályo
kat úgy kell megalkotnia, hogy azok 
az egyesület eredményes működését 
biztosítsák és az egyesület keretében 
lefolytatandó szakkulturális munkál
kodás közben a munkás és munkaadó 
között fennálló gazdasági helyzetből 
adódó feszélyező érzetet elenyésszék. 
Az egyesület létrehozása körül le
folytatandó munkában ez az alapsza- 
bály-statuálás bír a legnagyobb jelen
tőséged., mert csak annak alapossága 
biztosíthatja, hogy megvalósuljon a 
szakkulturális munka renesszánsza!

Kne r  A l b e r t :
Címoldal Kner Izidor »Pancsatantra« című kiadványából. Fametszet. 
Titelseite aus dem Werke »Pantschatantra“ . Verlag Isidor Kner, Gyoma. 

Holzschnitt
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Kner Albert grafikája
A szedőgép feltalálásával a szedés gyönyörű mes
tersége is elipariasodott. A kézimunka is alávetette 
magát a matrica parancsának, és a szedő mindjob
ban elvesztette eleven kontaktusát a betűvel. Hogy 
a betűnek, a léniának, a vignettának és a többi 
könyvgrafikai elemnek lelke van, azt mindinkább 
elfelejtették, hisz túl a szedőterem falain, túl az 
ipar és a technika területén: az egész emberi 
élet jelszava a lélek kikapcsolása, a mecha
nika uralma lett. A materializmus a könyv
nyomdászatot megfosztotta leikétől: művészi 
jellegétől.

Az eltávolodás nagyon is alapos lett. 
Olyan alapos, hogy inkább elszakadásnak le
hetne nevezni. Merném állítani, hogy még 
ma sem tudjuk felmérni a lelki kontaktus el
vesztésének igazi jelentőségét.

Most évtizedek —  nálunk tán csak évek —  
óta hol elkeseredett, hol lelkes küzdelem fo
lyik a lelki kontaktus visszanyeréséért. Mert 
mi egyébnek nevezhető a nyomdaipar művé- 
sziesítése érdekében lezajló mozgalom? Bizo
nyos expresszionista kísérletek a nekifutás 
hevében persze túl is rohantak a célon: 
azokra a kísérletekre gondolok, melyek a tar
talom hangulatát vagy jelentőségét a legkül- 
sőségesebben vitték át a betűre és példának 
okáért a „halkulást” a betűfokozat folytonos 
kisebbítésével, a hangsúlyt egy otromba nagy 
betűtípussal jelezték. Az egész expresszioniz- 
musra jellemző a lelkiesítés e túltengése; a 
mesterséggel való összeköttetés ezen az úton 
is el kell hogy vesszen.

Mindezen dolgok felett azért tűnődöm el, 
mert úgy látom, hogy a könyvgrafika újjá
születése sem a géptervező mérnök, sem a 
szenzációkat termelő művész, hanem a mű
vészi értékű és művészi képzettségű mester
emberek váll vetett munkájából kell hogy ki
induljon. A könyvgrafika művészi újjászüle
tésének a nyomdaterem ólom- és festékszagú 
levegőjére van szüksége. A munka közben 
forr eggyé a mester a mesterségével és csak 
az ilyen szerencsés szerelmi házasságból szü

lethet meg épkézláb gyermek. Kner Albert, úgy 
hiszem, egy ilyen nagyon boldog és eredmény
teljes házasságra predesztinált munkás. Egy pillan
tás a munkáira és látjuk, hogy érti a mesterségét. 
És ha azt mondom, hogy érti a mesterségét, akkor 
ez azt is jelenti, hogy bizonyos fokig, a szükséges 
fokig művész. Munkásművész: iparművész. Itt van

Kner  A l b e r t :
Címoldal »A török hodzsa tréfái* című Kner-kiadványból. Fametszet. 
Titelseite aus dem Werke »A  török hodzsa tréfái*. Verlag Isidor Kner, 

Gyoma. Holzschnitt.
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négyévelőtti mestermunkája, a lipcsei grafikai és 
könyvipari akadémia mesterosztályán készült 
„Gesta Romanorum” : csupa lelkes betű, lelkes 
könyvdísz; a tükör és a margó arányában, a foko
zatok megválasztásában, a díszek klasszikusan egy
szerű metszésében igazán telítve van a múltak szel
lemével. Nem stílutánzáson, hanem újra rátalálá- 
son alapul. —  Nehogy Kner Albert, aki elég erő
sen áll a talpán, azt higyje, hogy a dicsérő szó túl
zás, mingyárt meg is mondom, hogy sem a „Pan- 
csatantrá”-ja, sem a „Naszreddin Hodzsá“-ja en
gem nem elégít ki. Nem pedig azért, mert a kele- 
tieskedő díszét —  minden finomsága és bája mel
lett —  nem érzem eléggé a Kelet szelleméből fa- 
kadtnak, inkább kissé külsőségesnek. Nélkülözi 
azt, ami egyébként Kner minden munkáját jel
lemzi: a bensőséges átéltetettséget.

A könyvdíszítés terén és levélfejkompozícióival 
általában a Kozma Lajos-féle irányhoz csatlakozik 
Kner. Egyéni jellege folytán úgy tűnik, mintha e 
téren is a betűhöz, a szilárd formához, a kemény 
anyaghoz közelebb maradna. Egyik megkapó cím
lapja azonban más irányt képvisel, képviseli még
pedig frappánsan kellemes ízléssel. Lehel Ferenc

„Notre art dement” című könyvének födelét fölé
nyes dekoratív ízléssel oldotta meg. Az egészen 
absztrakt és egészen primitív díszítő elemekkel 
igen szellemesen játszik.

Reklámgrafikája nem kevésbé érett. Temesvári 
kirakatkiállítási plakátja nagyszabású, előkelő, fel
tűnő és vonzó. Végére hagytam a „Kandia” csoko
ládék csomagolását. Ezek a finom, tiszta iparmű
vészi megoldások, természetszerűleg kevesebbet 
dolgoznak könyvnyomdái elemekkel, de a több- 
színnyomás lényegének megértésén alapulnak. 
Nem is szólva a dekoratív elemek gusztusos, tiszta 
gracilitásáról, a néhol szinte ínyenc színérzékről: a 
látóidegek ezeket a benyomásokat rögtön továb
bítják az ízlés idegeihez és a létesülő kellemes in
gernek a cukrász látja csengő hasznát.

Semmi rejtélyest, semmi kísérletszerűt sem talá
lunk Knernél. A nyomdai elemek ismeretéből al
kot nyomdai termékeket. Művészi mesterember —  
és ez a legtöbb, amit nyomdászról mondhatunk. 
Nincsen specialitása, mert mindent ért. Fantáziáját 
a nyomdászat bevált lehetőségei táplálják és veze
tik új, egyéni, de mindig a betű leikéből fakadt 
megoldások felé. Dr. Rabinovszky Márius

A belga kiállítás a Műcsarnokban
Ehhez a kiállításhoz hasonló Budapesten, úgy tudjuk, 
még sohasem volt. A legelsőrangú műkincsek oly tömege 
tárul a néző elé, amiért máskor hosszú utat kell megten
nünk, nem is szólva a magángyűjtemények itt látható, 
féltve őrzött kincseiről, melyek a nagyközönség számára 
amúgy is hozzáférhetetlenek. Aki művészet iránt csak kis 
érzékkel bír, kell hogy a legnagyobb hálát érezze a belga 
kormány iránt, mely páratlan nagylelkűséggel tette lehe
tővé ezt a kiállítást. A belga kormányt sem propaganda
célzat, sem politikai udvariasság nem vezethette és így 
az az előkelő gesztus, mellyel műkincsei legjavából kül
dött nekünk mutatóba, csak annál értékesebb jele a szim
pátiának.

A régi belga anyagot, mely négy század művészetét 
öleli fel, budapesti magángyűjtemények igen értékes anya
gával egészítette ki a rendezőség, bizonyára kellemes 
meglepetésül belga vendégeink számára.

*
Régi művészettörténeti tankönyvekben azt olvashatjuk, 

hogy a modern értelemben vett festészet a van Eyck 
fivérekkel kezdődött a 15. század elején, Flandriában, a

mai Belgiumban. Ma már tudjuk értékelni a van Eyck-ek 
előtti festészetet is és hogy a van Eyckok nem égi csoda
ként pottyantak Gént városába, azt is tudjuk, mert ismer
jük elődeiket. Mégis, művészettörténetileg a van Eyck- 
fivérek festészete a gyökeres tendenciaváltozás jelzője. 
A középkori művészet egy ideális, földöntúli és a földi 
értékeket tagadó, a természetfölöttit a természet fölé 
helyező művészet. Az újkori művészet azonban az élet
igenlés, a valóságimádat, a földöntúlit is emberiesítő 
és földiesítő világfelfogás művészete. Ennek az új művé
szetnek az elején áll Hubert és Jan van Eyck alakja. Ez 
a történelmi jelentőségük. Művészileg azonban többet 
adnak ennél. Telítve vannak kortársaikkal, utódaikkal 
egyetemben azzal a csodálatos, hihetetlenül átszellemült 
és előkelő ízig-vérig arisztokrata ízléssel, melynek Euró
pában soha azelőtt és soha azután párja nem volt. A figu
rák világszerű törékenysége, a formák miniatúrásan csi
szolt mintázása, a színek misztikus mély drágakőfénye, 
a vonalak, a vonaltörések fanyar kecse, a színösszetéte
lek utolérhetetlen, varázsos finomsága —  mindez egy 
kultúrlehetőség tetőpontjára vall. Amint a renesszánsz,
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kultúra végleg eltűnik az emberiség történelméből, 
az újkor, valóban győzelemre jut, ez az arisztokrata- 
A 16. század második felében Belgiumban —  egyébként 
az egész Északon —  a paraszti elem kerül túlsúlyba. 
A parasztságnak is volt kultúrája, mégpedig, mint kide
rült, életképesebb kultúrája. A parasztság talajából sar
jadt művészek átmentették a középkori művészet nem 
egy értékét az újkorba, megteremtették a közvetlen kap

csot a gótikus és a barokk művészet között. Ennek a 
parasztnemzedéknek legeredetibb alakja az idősebb Pieter 
Brueghel. Groteszk humora, kifogyhatatlan mesélőkedve, 
játékos fantáziája, keményen összefoglalt, izmos forma
mintázása, a mulatságosan torz vonások karakteres ki
hangsúlyozása, mindez paraszti vonás. Színérzéke amel
lett csalhatatlan: zöldesbarnába ojtott színeinek olyan 
az ereje, mint a félszázados tiszta borpárlatnak.
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ötven évvel később, a 17. század elején, aztán kiala
kul az új arisztokratajellegű művészet Rubens személyé
ben. De ez az arisztokrácia gyökeresen más, mint a 
középkori volt. A habzsoló életdüh a még paraszti ősök 
farkasétvágyából származik. Ez az arisztokrácia dúskál 
a zsírban, a húsban, a vérben, a selyemben és a gyöngy
ben. Oly életerős, oly életizmos, hogy ordító dölyfét 
építésben és nem pusztításban éli ki. Ennek az új arisz
tokráciának reprezentánsa Rubens. Tanítványa, van Dyck 
már halkabb húrokat penget, az ő előkelősége már a 
dekadencia haut gout-ját sejteti. A rubensi festészet a 
súlyos tömegek, a zsíros fények, a mélybevilágító, lük
tetőén áttetsző színek festészete. Van Dyck elegánciája 
lebegőbb, színeit inkább a moll hangnemben keresi.

A 17. század óta a belga művészet elvesztette vezető

szerepét. Ezt különösen ezen a kiállításon érezzük, mely 
pedig a modern festészeti, szobrászati és iparművészeti 
anyaggal nem szűkölködik. Az igazi, kiváló tehetség 
hiányzik itt, úgy a 19- század, mint a jelenkor művészei 
között. Párizs a belgáknál is az irányadó, újabban itt-ott 
Berlin is, de egyéni jegyet hiába keresünk. Akik a 
modern művészetet szőröstől-bőröstől a pokolba kíván
ják, azoknak a belga kiállítás minden része —  Meuniert, 
Minnet és pár tehetségesebb festőt kivéve —  kitűnő érve 
lehet.

Végezetül ismételten különös nyomatékkai szeretném 
felhívni a „Magyar Grafika” olvasóinak figyelmét arra, 
hogy el ne mulasszák ennek a kiállításnak megtekinté
sét, mert amit ma itt együtt láthatunk, azt így sohase 
lesz többet alkalmunk élvezhetni. m .

A mélynyomás és a mélynyomógépek
Igen szépen sikerült előadást tar
tott május hó 7-én a budapesti Urá
nia színházban Lőwy László gépész- 
mérnök, aki hosszú ideig a német- 
országi Schnellpressenfabrik Franken- 
thal AG. gépgyár frankenthali tele
pén működött és maga is tevékeny 
részt vett e gyár világhírnek örvendő 
mélynyomógépeinek építése körül. —  
A gyönyörű tavaszi napsütéses időjá
rás dacára az Uránia színház hatalmas 
nézőtere szinültig megtelt érdeklődő 
szakemberekkel, ami érthető is, hiszen 
az utóbbi időben jelentőségben meg
növekedett mélynyomás vonzó téma. 
Az utolsó hónapokban már több 
ízben volt alkalmunk vetített képek
kel és mozgóképekkel illusztrált is

meretterjesztő előadáson résztvenni, 
hiszen ma már nem probléma, hogy 
sokfelé szerteágazó iparunk bárme
lyik termelési fajtájának technikai le
írását, munkamenetét, termeléseszkö
zeit és gépeit vetített képekkel illuszt
rálva vihessük a tanulnivágyó szak
közönség elé. Németországban min
den nagyobb gépgyár rendelkezik 
megfelelő diapozitívekkel, amelyek a 
speciális gyártási ágának termékeit 
ábrázolják s főként rendelkezik az ú. 
n. Werk-Film-mel, amely gyártelepét 
munkaközben mutatja be. Ezeket a 
diapozitíveket és filmeket a gyárak 
készséggel bocsátják rendelkezésre 
egyesületeknek bemutatás céljából. 
Ha eddig nálunk csak ritkán történt

meg, hogy valamelyik egyesület köl
csönkérte és bemutatta volna az ilyen 
igen gyakran nagyon tanulságos anya
got, annak csak az lehet a magyará
zata, hogy ilyen bemutató előadások 
mögött bizonyos mértékben reklá
mozást is sejtenek, aminek előmozdí
tása elől erkölcsi testület a lehetőség 
szerint el szokott zárkózni. A mi 
szakoktatási viszonyaink közepette 
azonban az egyes külföldi gyárakból 
származó diapozitívek és filmek be
mutatásában rejlő egyébként is nem 
túlságosan nagy horderejű reklám
értéket semmiesetre sem szabadna 
túlbecsülnünk s fölébe helyeznünk 
annak a nagy értéknek, amellyel ezek 
az ismertető objektumok, mint isme-

Kner A lbert: Iniciálék a »Pancsatantra« című Kner-kiadványból. Fametszetek. —  Albert K ner: Initiale aus dem Werke »Pantscha-
tantra*. Verlag Isidor Kner, Gyoma. Holzschnitte
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retterjesztö eszközök bírnak. Minél 
többet, minél gyakrabban kellene 
rendezni ilyen vetítettképes és filmes 
előadásokat. Különben is a képeket 
magyarázó kísérő előadásban, ha már 
nem is lehet teljességgel kiküszö
bölni a reklámot, tetszésünk szerint 
le lehet tompítani. Erre igen jó  pél
dát adott Löwy László is a fentebb 
említett előadásában, amely mérnöki 
elmével felépített ismeretterjesztő elő
adás volt elsősorban, s csak a leg
kisebb mértékben szolgálta a képe
ket és filmet rendelkezésére bocsátó 
gyárnak reklámozási érdekeit. A z elő
adás bevezető részében az előadó ki
merítően ismertette a mélynyomás 
fejlődésének történetét, kidomborít
ván azokat a részleteket, amelyek köz
rejátszottak a fejlődési menet kiala
kulásában. A  mélynyomás őseiként a 
réz- és acélmetszetet, valamint a réz
karcot jelölte meg, amely eljárások
nál a vonalasraj zú technika dominált. 
Ezeket követte a mezzotinto és az 
aquatinta, amelyeknél már a szem
csés felületnek is volt szerepe. A  
mélynyomás alapvető eljárásaként 
azonban a heliogravürt tekinthetjük, 
mert ennél a fotomechanikát állítot
ták a szükséges nyomólemezek elő

állításának szolgálatába és a hálóza
tos jellegű nyomólemezek mellen a 
szemcséshálózatú forma is érvénye
sült. Kl'tcs Károly heliogravürjének 
feltalálása után a mai mélynyomó el
járásnak majdnem minden előfelté
telét ismertük, míg végül Mertens 
tanár vagy másfél évtizeddel ezelőtt 
feltalálta és kísérleti gépein alkal
mazta a levonókést és ennek természe
tes folyományaként a szabályos négy- 
zetű mélynyomóhálózatot, amely le
hetővé tette a mélynyomásnak rotá
ciós nyomássá való átalakulását. Ezek
nek az alapvető ismereteknek közlése 
után előadó a mélynyomás folyama
tának ismertetésébe fogott s sorra 
vette a henger előkészítésének kényes 
és fontos részleteit. A  fotográfiai fel
vétel, a diapozitív, a pozitív és ne
gatív retusálás módjait, valamint a 
többszínű munkákhoz készült felvé
telekről való diapozitívek ellenőrzésé
nek megkönnyítését szolgáló Belco- 
lor-eljárást, majd a kész diapozitívek 
szerelését, másolását pigmentpapírra, 
részletesen ismertette a pigment-papí- 
ros preparálását és átvitelét a forma
hengerre, valamint ez utóbbinak a 
fedését és maratását, vagyis, teljesen 
üzemképes állapotba hozását. Felem

lítette ezek során a gyakrabban fel
lépő hibák forrását is. Előadásának 
második részében már a nyomógépe
ket ismertette, e részben azonban már 
tartózkodott a túlságos részletezéstől, 
bizonyára kerülni akarván a reklámo
zás látszatát. Csak röviden jellemezte 
a bemutatott frankenthali eredetű 
„Palatia", „Tandem-Palatia" mély
nyomógépeket és más mélynyomó 
körforgómasinákat, majd a mélynyo
más segédgépeit: a csiszoló- és polí
rozógépeket. Előadása a mélynyomás 
üzleti és gazdasági jelentőségét és 
vonatkozásait is érintette. Szünet után 
bemutatták a frankenthali gyorssajtó- 
gyár üzem filmjét, amely a cég fran
kenthali telepén vezetett körül, be
mutatván az ott folyó lázas munkát, 
a hangyamozgékonysággal nyüzsgő 
munkástömegek alakító és építőmun
káját, amelyhez hasonló mozgalmas- 
ságú képet nálunk alig van alkal
munk láthatni. Az üzem bemutatása 
után a nevezett gyár programjába 
tartozó különböző gyorssajtókat mu
tatta be üzemben a film. E minden
képpen hasznos előadás nagyban nö
velte az érdeklődők ismeretkörét. K í
vánatos, hogy ilyen előadásokhoz mi
nél gyakrabban legyen szerencsénk, w .

Kner A lbert: Záródíszek a »Pancsatantra« című Kner-kiadványból. Fametszetek. —  Albert K ner: Schlussvignetten aus dem Werke
»Pantschatantra«. Verlag Isidor Kner, Gyoma. Holzschnitte
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Szakkérdések, amikről nem lehet eleget írni
„Szakmai szempontból kimerítve” vagy nincs ki
merítve, —  ez a legújabb frázis, amellyel néhány 
hónap óta a magyar szakirodalomban gyakran 
találkozunk. Érdemes vele foglalkozni, mert —  
szerintem —  nehéz megállapítani azt, hol és 
mikor van egy szakmai kérdés kimerítve? S 
ha meg is állapíthatnék a konklúziót, hogy szám
talan kötetekre terjedő pro és kontra vélemény 
után az ellentétek elsimultak, a kérdés minden ol
dalról megvilágíttatott —  ehhez már sem újat 
hozzátenni, a megállapítottból semmit elvenni 
nem lehet — , még mindig nyitva marad az a bizo
nyos hátulsó ajtó s hozzá tehetjük, hogy azt a vitát 
valamely tárgyról, vagy munkamenetről a „kor
társak” ismerik, —  de nem ismeri az újabb nem
zedék, amely a régi szaklapokat egyáltalán nem, a 
régi szakkönyveket pedig csak elvétve olvassa. (Ha 
ugyan olvassa. Szerk.)

Minthogy pedig a szaksajtó fő programpontja 
a szakmai oktatás, első sorban pedig az úgyneve
zett „Nachwuchs” oktatása, ezek szempontjából 
tehát egy téma soha sincs kimerítve.

Mert mi is tulajdonképpen egy szakcikk? Vala
mely munkamenet gyakorlati ismertetése, amely
hez sok újat hozzátenni vajmi nehéz. A  másik es
hetőség meg az, amikor valami technikai újításról, 
vagy újdonságról van szó. Ezeket lehet ismertetni 
s az azokkal szerzett tapasztalatokat szélesebb kör
ben publikálni.

A  táblázat-szedésről —  hogy példával éljek —  
sok szó esett a magyar szakirodalomban is, ami 
azonban nem jelenti azt, hogy e téren ne lehessen 
újat mondani. Lehet, hogy talán nem is új, de nem 
székében ismert az az eljárás, amelyet magam is 
alkalmazok. Szokásos ugyanis, hogy táblázatok 
szövegét, illetve az úgynevezett fejet a függőleges 
vonalakba szedjük, vagyis így:

Szám Kelet Tár gy K inek 'szállíttatott

Az újítás ezzel szemben az volna, hogy a tábláza
tot üresen szedjük, a fej szövegét pedig egy sorban

a harántvonalakkal nyomjuk. Ez a munkamenet 
sokkal gyorsabb, mert hiszen a többszöri kizárás 
helyett csupán egy sort kell kizárnunk, vagyis így:

Szám Kelet Tárgy Kinek szállíttatott

Az ellenvetés e munkamenettel szemben az le
het, hogy mit csinálunk akkor, ha a fej komplikált? 
Vagyis amikor abban a szöveg egy sorba nem he
lyezhető? Pl. ez:

Szám Kelet Tárgy
S z á l l í t a n d ó

kinek ? hová ?

Ily esetben a függőleges sorokat a szükséges he
lyen megfelelően rövidebbre vesszük s a fejben el
helyezett harántvonalakat a többi harántvonallal 
együtt nyomhatjuk. Így:

Szám Kelet Tárgy
Szál l í tandó

kinek ? hová?

Előnye ennek a szedésmódnak az is, hogy sok
kal tetszetősebb munkát állíthatunk elő, amennyi
ben számtalan vonalcsatlakozást elkerülhetünk. 
Különösen szembetűnő annak előnye, ha egy kom
plikáltabb táblázatról van szó.

Ily munkák előállításánál bőségesen kínálkozik 
alkalom a szedő találékonyságának kiaknázására. 
Nagyon hosszadalmas volna számtalan példával 
előállani, amiért csupán ismételten hangsúlyozom 
tapasztalataim alapján, hogy az a munkafolyamat, 
mely szerint a függőleges vonalakat üresen szed
jük, gyorsabb és tetszetősebb munka előállítására
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alkalmasabb, mint a szövegnek a függőleges vona
lak közé való szedése.

Sok esetben komplikáltnak látszik ez a munka
menet, de ha már néhányszor készítettünk ilyet, 
szembetűnő az így elért időmegtakarítás.

Ennek a munkamenetnek az a látszólagos hátrá
nya, hogy a harántvonalakkal szedett „fej” nem 
áll pontosan. Bizonyos eltérések feltétlenül előál- 
lanak, amiért is a fejet úgy szedjük, mint ahogy a 
raszterbenyomást szoktuk: egy ív vonalzott papi
rost —  ez esetben a függőleges vonalakról készí
tett levonatot —  helyezünk hajónkra s arra helyez
zük el a szedést, amikor is a legpontosabb regisz
tert biztosíthatjuk.

Az iniciálék helyes vagy helytelen alkalmazása 
szintén egy ilyen agyonvitatott szakkérdés, mégis 
nagyon sok nyomtatvánnyal találkozunk, amelye
ken az iniciálé alkalmazását illetőleg a legelemibb 
szabályok sem tartatnak be. Mert hogy vannak bi
zonyos szabályok, az elvitathatatlan, az egyéni íz
lést teljesen figyelmen kívül hagyva.

Ilyen elemi botlás, amikor az alkalmazott ini
ciálé a papír alakjával nincs összhangban, vagy 
túlságosan nagy, nehéz, vagy kicsiny. Esetleg a 
betű jellegével nincs összhangban. S minden ilyen 
adott eset alkalmat ad arra, hogy annak helyes, 
vagy helytelen voltát egy szaklap —  a példa illuszt
rálásával —  megvitassa, annak dacára is, hogy 
e tárgyról már sok szó esett.

Az örök gáncsoskodó persze itt is felvetheti azt 
a kérdést, hogy kell-e egyáltalában iniciálékat al
kalmaznunk? —  s ha igen, bőségesen találunk jó 
példákat —  a régi nyomtatványokon. Vita esetén 
persze a maradiak tábora az iniciálék mellett sza
vazna, míg a haladók, a modernek elvetik azokat. 
Ez azonban még mindig nem jelenti azt, hogy 
adott esetben egy iniciálé hatásosan ne volna al
kalmazható.

Ugyanez bizonyára a helyzet, amikor egy nyom
tatási eljárásról, vagy géptechnikai kérdésről van 
szó. Az örök vitázó mindig talál valamit, amiről 
beszélni lehet, bár tagadhatatlan, hogy a géptech
nika hatalmas fejlődésének eredményeként ma már 
olyan szabályokat állítanak fel a mérnökök, hogy 
ezek felett vitázni valóban falra hányt borsó volna. 
De ezek ellenére sok a gyakorlati tapasztalat, ap
rólékosnak látszó jelentéktelenségek, amelyekkel a 
mérnökök előzőleg nem számolhatnak: a papiro-
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sok különböző mineműsége s az ezek folytán elő
álló nyomtatási lehetőségek: —  a festék fedő
képessége ezeken; s minthogy mindegyik papír-, 
illetve festékgyár anyaga más-más, tapasztalatok 
szerzésére bizonyos mértékben majdnem minden 
munka ad alkalmat a figyelmes nyomtatónak.

Ezek mind olyan témák, amelyek sohasem me

rülnek ki. Akárcsak a szerelem a regényekben. 
Üjabb és újabb variációk egy régi témáról. S a 
fiatal nemzedék ugyanolyan mohósággal olvassa 
az új szerelmi regényeket, mint az ősök olvasták a 
régieket. Vagyis a téma soha sincs kimerítve, a 
kérdés csupán az: hogyan? —  mikor? —  és mily 
formában tálaljuk föl. Gondos Ignác, Brooklyn

Gumikendő a könyvnyomdái gépeken
Lapunk multhavi számában Kurt Peiser lipcsei 
kolléga tanulmányát közöltük a nyomóhenger
borításokról, amelyben megemlékezett a gumi
kendő alkalmazásáról is. Peiser a gumikendőborí- 
tásnak nyilvánvalólag nem híve, mert előnyeit ép
pen csak hogy említi, annál több hátrányát sorolja 
fel. Igen fontosnak tartván, hogy technikai fogá
sok dolgában a legkülönbözőbb felfogásokat és ta
pasztalatokat megismertessük olvasóinkkal, ezúttal 
egy második cikkben adjuk közre Ruzicska Ferenc 
bécsi gépmester kollégának, a pozsonyi tanonc- 
szakiskola volt oktatójának tanulságos megfigyelé
seit a gumikendő használhatóságáról és egyéb az 
egyengetésre és borításra vonatkozó fogásokról.

*

A  könyvnyomtatás tudvalévőén az újabb nyom
tatási eljárásokkal szemben hátrányban van a nyo
más előkészítése, illetve az egyengetés hosszadal
massága miatt. Éppen ezért a könyvnyomdái gép
mesternek arra kell törekednie, hogy a forma át
vételétől a nyomás megkezdéséig terjedő időt mi

nél jobban megrövidítse. A könyvnyomtatók ré
szére is megérlek az idő új gondolatokat, új segéd
eszközöket, amelyek az egyengetést egyszerűvé és 
gyorsabbá teszik. A  német gépmesterek egységes 
egyengetési módot követnek és a nyomóhenger bo
rításánál szigorúan ragaszkodnak a gépgyár szabá
lyaihoz. A nyomóhengernek csak a legritkább eset
ben való elállítása és a kemény borításnak a mel
lőzése máris megrövidíti az egyengetés idejét.

Csak 0.04 mm vékony papiroson egyengessünk 
és négy fokozatban, szigorúan az árnyékolás sze
rint. A  második fokozat a normális, amelyen to
vább nyomhatunk. A többi nyomásteret kivágással 
kell gyengén-gyengébben, alárakással vastagon- 
vastagabban egyengetni. Tehát a legtöbb formát 
két menetben két ívre egyengessük. Vászon és 
gumikendő, illetve nyúlékony papírívek alkalma
zása is szokásos, borításnak a kész egyengetés fölé, 
amihez igénybevesszük a nyomóhengeren levő ki- 
feszítőszerkezetet és kerüljük a hátsó ragasztást.

Vannak még különféle eljárások és gépek, ame-
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lyek szerint az egyengetés teljesen fölöslegessé is 
válik. Az amerikai Clayburn-eljárás a precíz nyo
móalap és nyomóhenger egyesítve a mikrometriai- 
lag pontos magas nyomóelemmel, állítólag lehe
tővé teszi könyvnyomtatási formák nyomtatását 
minden egyengetés nélkül. A Sparoprésen egyen
getés nélkül való nyomtatás csak új szedésanyag
nál lehetséges. Léniás szedésről és tömöntvény- 
lemezekről egyáltalában nem lehet rajta nyomni.

A nyomáselőkészítés megrövidítésére irányuló 
törekvésben fontos a formazárás élőmunkája. Ki
fogástalanul zárt forma, amelynél már a zárólapon 
biztosítottuk magunkat a léniák emelkedése, a spí- 
szelés és a gépszedés megdőlése ellen, a lénia
pályák összezárkozása, mindez szükséges a forma
berendezés meggyorsításához. Kliséket előzetesen 
kell adjusztálni. Ha a tömöntvénylemezeket körül
tekintéssel kezelik már a készítésüknél, felényire 
rövidül az egyengetési idő. Mert a szedést csak 
matricázni, a lemezt önteni és a gépbe emelni, na
gyon egyszerű, de nem gazdaságos módja a lemez- 
készítésnek. A matricán egy-egy egyengetés sok
szor négyszeresen-nyolcszorosan megtakarítja a 
gépmester egyengetését a gépben. Gyalult vagy 
frézelt lemezt rövidebb idő alatt lehet egyengetni, 
mint a csak nyersen öntöttet.

Sokat lendít a nyomó vagy a gépmester ügyes 
kézmozdulata is. Megoldásra érett az a kérdés is, 
melyik az a hengerborító-eszköz, amely elasztiku- 
sabb a papirosnál és a vászonnál. Szükségessé válik 
majd a nyomtatási munka racionalizálása is. Ford 
főként azzal érte el nagy eredményeit, hogy racio
nalizálta a termelést. Mi, könyvnyomtatók is meg
érjük majd azt az időt, amikor bizonyos tudósok 
órával a kezükben „tanulmányozni” akarják kéz
mozdulatainkat. Ha nem is vagyunk hívei a Ford- 
rendszernek, el kell ismernünk, hogy nálunk, 
könyvnyomtatóknál is vannak korlátokba szorult 
képességek, amelyeket meg kell ismerni és a mun
kások és a főnökök javára fölhasználni. így az 
illusztrációnyomó bizonyára jobban halad ennél a 
munkánál, mint ha neki szokatlan tömöntvények- 
ről kell nyomnia. Mindenkinek azt a munkát kell 
adni, amibe belegyakorolta magát. Ilyen racionali
zálás természetesen csak nagyobb üzemekben le
hetséges.

A kapitalisztikus fejlődés megadja az irányt. 
Amerikában egyáltalán nincs európai értelemben

vett tanult munkás. A gépteremben alkalmazottak 
mind printerek. A hengermosóból mindenki gép
mesterig emelkedhetik. Ott mindenkit a tudásának 
megfelelő helyre állítanak. Az egyengetőív a meg
jelölő munkáshoz vándorol, aki az árnyékolás sze
rint meghúzza a köröket és megjelöli a szükséges 
egyengető papirost. Ezt az ívet azután 4—8 részre 
vágják el és ugyanannyi munkásnak adnak át kidol
gozás végett. így az egyengetés, egységes irányítás 
mellett, gyorsan elkészül és a gép állásának idejét 
a minimálisra redukálja. Európa több nyomdájá
ban „repülő” gépmestereket alkalmaznak a for
mák zárásához és egyengetéséhez.

Alkalmas mechanikai egyen get és eket mi nyom
dászok csak melegen ajánlhatunk, hiszen a nyomó 
törekvése az egyengetési idő megrövidítésére irá
nyul. Épp azért csodálatos, hogy ehhez a legjobb 
eszköz: a gumikendő egyéb előnyeivel együtt oly 
lassan hódít tért a nyomdákban. Már évekkel ez
előtt jó eredményeket értek el úgy minőség, mint 
idő tekintetében illusztrációs nyomásnál gumiken
dővel, vagy gumihártyával. Amerikában már em
beremlékezet óta használják a gumikendőt, külö
nösen kompressz- és katalógusnyomásnál. E sorok 
írója 1900-ban Berlinben kondicionált egy ameri
kai arányban fejlődő nyomdában. Cotrell-gépeket 
hozattak Csikágóból és mennyire csodáltuk e gé
pek 3 mm vastag gumiborítását, amelyről azt 
mondották: „ezekbe a gépekbe csak be kell emelni

Kner A lbert: Záródísz a »Pancsatantra« című Kner-kiadványból. 
Fametszet —  Albert Kner: Schlussvignette aus dem Werke 

»Pantschatantra«. Verlag Isidor Kner, Gyoma. Holzschnitt
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és továbbnyomni”. De nekünk, gépmestereknek, 
nem volt érékünk e gumiborítások iránt és egyi
ket a másik után távolítottuk el. Ma már kedvelt 
egyengetési eszközzé lett a vékony gumikendő. 
Sajnos, sok gépen az előírt gyenge nyomóhenger
borítás miatt nem alkalmazható. Ha beszerezhe
tünk is egy vékony gumiszállítmányairól nevezetes 
müncheni cégtől 0.30 mm vastag gumikendőt, ter
jedelmes egyengetéseknél nem vehetjük hasznát, 
mert a szabály így szól: 1 . Az előírt nyomóhenger
borítás vastagságát betartani, sőt gyakran ezt mik
rométerrel ellenőrizni is kell. 2. A  levonat ne le
gyen hosszabb a formánál, amivel a nyomó a kü
lönféle papírok nyúlékonyságát figyelheti meg. 
Érdes papíron a levonat mindig hosszabb, mint jól 
enyvezetten. Ezért tessék szilárd papírt használni.

A gépgyárakhoz pedig az a követelésünk, hogy 
vastagabb legyen a nyomóhengerborítás: legalább 
egy, másfél mm, hogy a nyomóhenger-fölhuzat te
rén való haladás akadályokba ne ütközzék. A ke
mény borítás ideje elmúlt, mert hosszabbá teszi az 
egyengetés idejét. A gumikendőnek a maga csodás 
kiegyenlítő hatásával gyorsabban kell hogy utat 
találjon a nyomdákban. Egyéb előnyei is vannak: 
megakadályozza a „smicelést” a fél tónusokban, a 
gépszedés megfekvését a maga könnyed, ruganyos 
nyomásával. Még a „spíszelés” is ritkább, mint a 
kemény borításnál. Sőt az egész gép, valamint a 
nyomóanyag sem használódik annyira el. Ezt külö
nösen a rotációsgépeken lehet tapasztalni, ahol 
2—3 ampérrel kevesebb a villanyerőszükséglet, ha 
gumiborítással dolgozunk. Az ellennyomóhenge
ren ki van emellett zárva a duplázódás.

A  gumikendők beszerzése és azok kezelése min
denesetre bizalmi kérdés. Ebben tanulnunk kell az 
offsetnyomótól. Nem szabad a guminak, hogy re
pedései, csomói legyenek. Egész síma felületűnek 
és egyenletes vastagságúnak kell lennie. Nem sza
bad elhúzódnia, vedlenie, vagy fölpuffadnia. A  
guminak olyan jónak kell lennie, hogy hosszának 
négyszeresére lehessen kihúzni.

A  gumikendő különös bánásmódot is igényel. 
Nem szabad védelem nélkül szaladniok. Egy föléje 
tett ívvel meg lehet kímélni azokat az ívfogók, 
szalagok és a papirospor káros behatásaitól. Ez 
azonban ne legyen zsíros, olajos ív. Olaj és zsír 
legnagyobb ellenségei a gumikendőnek. Nyomás 
után a festék- és papírmaradványoktól benzinnel, 
illetve vízzel gondosan le kell mosni és szárazon 
letörülni. Ezután síkporral behinteni. Ha így keze
lik, tartós marad. Meleg helyen (pl. fűtőtesteken) 
nem szabad raktározni, mert kiszárad és törékeny 
lesz. Ablakban óvható meg legjobban, de csak ott, 
ahol napsugarak nem érik és sohasem szabad ösz- 
szehajtogatni, hanem csak jelgöngyölni.

Üj gumikendő, ha rotációson alkalmazzák, haj
lamos a kinyúlásra. Ezért gyakrabban kell utána- 
nyujtani, míg nyúlékonyságából enged.

Ahol csak lehetséges, tartsunk minden nyomó
hengerhez külön tartalék-gumikendőt. Az említett 
müncheni cég figyelemreméltó utasításokat küld a 
gumikendők kezelésére vonatkozóan.

Az egyengetés idejének megrövidítésére tehát a 
gumikendőben jó segítőeszközt nyerünk. Használ
juk ezt és ne viseltessünk minden új dologgal 
szemben ellenszenvvel! Ruzicska Ferenc

Mi az ára egy órai gépszede'snekf
Ez a kérdés bizonyára többször felmerült már és minél 
jobban terjed a szedőgép, annál fontosabbá lesz. Mert a 
kéziszedést csak ott érdemes gépszedéssel fölváltani, ahol 
a gép kimutathatóan olcsóbban tud termelni, mint a kézi
szedő. Azonban hogy elhatározásra juthassunk, pontos 
feleletet kell kapnunk arra, hogy mi az ára egyórai gép
szedésnek. A gépszedés egyórai termelésének szembeállí
tása csak akkor adhat elfogadható eredményt, ha egy gép- 
szedésórának a kéziszedésórához való költségtöbbletét 
vesszük a számítás alapjául.

Az alábbiakban szándékosan kerüljük árak vagy egyéb 
számszerű adatok fölsorolását, mert itt nem lehet arról 
szó, hogy valamely végeredményhez jussunk, —  habár 
hozzávetőlegesen is. Az egyes üzemekben olyan külön
bözők a viszonyok, hogy egy átlagár kiszámításához nem 
egy, hanem legalább fél tucat önköltségi számadásra 
volna szükség. Gondoljunk csak a különféle szedőgép
rendszerekre és ezeken belül az egyes modelekre, to
vábbá a különböző fűtési lehetőségekre, a munkabér- 
különbözetre stb. Tehát csak arról lehet szó, hogy a gya
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korlati életnek olyan lehetőleg hiánytalan összeállítást 
adjunk, amely minden tekintetbe jöhető költségtételt 
figyelembevesz és a saját előállítási költség megállapítá
sához szolgálhat alapul.

A következő költségösszeállításban a Linotype-rend- 
szerből indulunk ki és pedig nem csupán azért, mert ez 
a legelterjedtebb szisztéma, hanem azért, mert ez a leg
alkalmasabb számítási alap. Azoknál a tételeknél, ame
lyek ettől eltérnek (Typograph, Intertype és Monotype), 
külön megjegyezzük ezt a körülményt. Számítási időnek 
ilyen esetekben általában egy évet vesznek, mert rövidebb 
időszaknál nem lehet egyenletesen elosztani például a 
fűtési és világítási költségeket sem.

A) Telepértékek

1. A szedő gép beszerzést értéke. Ebben a tételben 
benne kell hogy legyenek az összes mellékköltségek: vil
lamos motorért, a fűtési telep esetleges beépítéséért, a 
szerelésért, szállításért, csomagolásért, kéziszerszámért és 
egyéb eszközökért. Továbbá beszámítandó a beszerzési 
költségbe egy öntőforma, egy garnitúra matrica is. Ha 
Monotype-gépről van szó, nem szabad csak egy billentyű 
és egy öntőgép árát beállítani, hanem az illető üzem 
viszonyainak megfelelően meg kell jelölni, hány billen
tyűző jut egy öntőgépre. Ha például —  mint gyakran 
előfordul —  két öntőgépre három billentyűző jut, akkor 
egy öntőgép és másfél billentyűzőgép értéke és az ezekre 
eső mellékköltség állítandó be. Az összeredmény értéke
lésénél azután természetesen az öntőgép szállítóképessé
géből is ki kell indulni.

2. Vezetékek szerelése. A Linotype és Intertype szedő
gépeknél rendszerint csak villany-, de gázfűtés esetén 
gázvezeték is és vízhűtéses öntőkorongnál, vízvezeték is 
tekintetbe jön. Typograph és Monotype szedőgépeknél 
vízvezetéket kell számításba venni.

3. A tartalék matricakészletek beszerzési értéke. Az 
üzemben levő matricakészletek számától függ, hány kész
letet kell beállítani és mennyi jut egy gépre. Esetleg 
meglevő tartalék magazinok a Linotypenél és Intertype- 
nél, tartalék matricakosarak a Typographnál, vagy mat
ricarámák a Monotype gépnél, továbbá kézimatricák, 
illetve beakasztó-matricák ugyancsak beállítandók a szá
mításba.

4. A tartalék öntőformák beszerzési értéke. Ezeknek 
fölveendő száma szintén attól függ, mennyi esik a meg
levőkből egy gépre.

5. A szedő gépfém beszerzési értéke. Ebben a tételben 
az a fémmennyiség, esetleg tartalék fémkészlet állítandó 
be, amelynek állandóan rendelkezésre kell állni, hogy a 
szedőgéptermet üzemképesen tartsák. Az egyik nyomdá
nak például kéthavi készletre van szüksége, a másiknak 
egyhónapira. Azoknak az üzemeknek, amelyek két 
munkaszakaszban dolgoztatnak, lényegesen nagyobb fém
mennyiségre van szükségük, mint olyanoknak, amelyek 
csak egy munkaszakaszban dolgoztatnak. Egy Monotype 
gép több fémet igényel, mint egy Linotype és egy Lino
type többet, mint egy Typograph. Álló gépszedést itt 
nem kell tekintetbe venni. Kilóár gyanánt legjobb egy 
átlagárat beállítani, amelyben az összes esetleges költsé
gek és veszteségek benfoglaltatnak.

Ez az első költségcsoport a tulajdonképpeni önköltség
megállapításra csak közvetve tartozik. Ez csak a forgó
tőke kamatainak és a leírások megállapításának szolgál 
alapul. A kamatok az előálló öt tétel végösszegének ka
mataiból számítandó. A beállítandó százaléktétel magas
sága a szerint a tétel szerint igazodik, amelyet hosszú- 
lejáratú kölcsönökért mindenkor kérnek. Leírásokat csak 
1— 4. tételekből kell számítani. Az amortizációs kvóta 
magassága az illető szedőgéprendszer hozzávetőleges 
élettartama után igazodik. Az 1., 2. és 4. tételekre a 
beszerzési érték iy 2— 10 százalékos leírási tételét tartjuk 
normálisnak. Monotype öntőgépekre esetleg többet is. 
A meglevő matricakészletek értéke ellenben legalább 
olyan mértékben Írandó le, hogy gépenkint egy-egy új 
készlet beszerzése lehetségessé váljon.

B) Bérkiadások

1. A gépszedő munkabére egy teljes évre, tehát 52 
hétre és egy napra. Ha árszabályon felüli bérek fizettet
nek, akkor az összes gépszedők részére az üzemben szo
kásos termelési pótlék állítandó be. A Monotype szedő
gépnél természetesen, ha a normális l:iy 2-es arányt ön
tőgép és billentyűző részére elfogadjuk, egy öntő és más
fél gépszedő évi bére állítandó be.

2. A művezető munkabére egy szedőgépre eső rész 
szerint állítandó be. Ha a szedőgépterem részére külön
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művezetőt alkalmaznak, akkor a munkabérrészek meg
állapítása nem ütközik nehézségekbe. Ha azonban a mű
vezető egyidejűen a kézi szedőterem faktora is, akkor az 
elosztás a következő: A kéziszedőterem minden produk
tív dolgozó szedőt (tehát föltisztogatót és korrektort 
nem) egy egységnek vesszük, a gépszedőteremből min
den Typograph szedőgépet három egységnek, minden 
Linotype és Intertypet négy egységnek és minden Mono
type öntőgépet a hozzávaló másfél billentyűzőgéppel hat 
egységnek veszünk.

Kner Albert: Levélfej. Ólommetszet. —  Briefkopf. Bleischnitt

3. Korrektúra-bérkiadások. Elsőnek a korrektorra eső 
bérrész állítandó be, hogy az illető szedőgépen óránkint 
átlag hány betűt szednek és hány betűt korrigál egy kor
rektor óránkint. Elfogadva, hogy a Linotypeon, a tisztí
tási időt, föltartást és akadályokat leszámítva, óránkint 
4000 betűt szednek és a korrektor óránkint 12.000 betűt 
olvas, akkor egy Linotype gépre egyharmad korrektori 
évibér számítandó. Másodiknak tartozik e tételbe a kézi
szedő bérrésze, amennyiben, ami különösen Monotype 
gépnél jön tekintetbe. —  gépszedéskorrigálással van 
megbízva. Az itt beállítandó évi óraszám csak a munka
könyvben való beírás útján állapítható meg. Az úgyne
vezett szerzői korrektúrák nem tartoznak ide, mert ezeket 
a megrendelőnek rendszerint külön számítják föl. (Ná
lunk ugyan vajmi ritkán! Szerk.)

4. A segédmunkás bére korrektúralevonásért, átolvasz- 
tásért, a fém hozataláért stb. Ezt is csak a munkakönyv
ben való beírásból lehet, egy gépre esően, megállapítani.

5. Ünnepnapok és szabadság. A fizetett ünnepnapok 
és szabadságidőre eső bér különösen beállítandó, mert 
erre az időre a gépszedő munkateljesítménye szünetel. Ez

azonban nemcsak a gépszedőre, hanem a művezetőre, 
korrektorra és a többi úgynevezett improduktív bérekre 
is vonatkozik. Az ebből előálló költség megállapítása leg
helyesebben olyan százalékos hozzászámítással történik, 
amely az egész évi ünnepeknek és a szabadságidőnek 
megfelel.

6. A munkaadó szociális biztosítási hozzájárulása. Ide
tartoznak a betegsegélyző és balesetbiztosítási illetékek, 
amelyek minden föntemlített bértételre számítandók.

C) Üzemi költségek

7. A szedögépterem bére. Meg kell állapítani, hogy 
egy évre mennyi házbér esik négyszögméterenkint és 
hogy a szedőgépterem hány négyszögméter terjedelmű. 
Itt nemcsak azt a területet kell számítani, amelyen a 
szedőgép áll, hanem a folyosók, a művezető szobája, a 
lehúzóprés helye stb. is és aztán egy gépre esően kiszá
mítani.

8. A szedögépterem fűtése. Az egész üzem részére 
előálló összes fűtési költségekből az a rész számítandó, 
amely az üzem helyiségeinek megfelelően (iroda- és rak
tárhelyiségek nem) a szedőgépterem területére esik. Eb
ből viszont az egyes szedőgépekre eső rész állapítandó 
meg.

9. A szedőgépterem világítása. Itt megállapítandó, 
hány lámpa szükséges egy-egy szedőgéphez és milyen 
rész jut a szedőgépterem összes világítási költségeiből 
egy gépre. Ezután egy lámpának gyertya-, illetve a watt
száma és a kilowattóra ára alapján megállapítandó egy 
óra égési ára és ez megszorzandó az egy gépre eső lám
pák számával és az évi égési órák számával. Az évi égési 
órák megállapítása kissé nehézkes, ezért megjegyzendő, 
hogy ha csak egy munkaszakaszban dolgozunk, teljesen 
elegendő egy hozzávetőleges becslés is.

10. A szedögépterem karbantartása. A karbantartásért, 
az összes javítási és tisztogatási munkáért járó költség 
többnyire csak az egész üzem részére állapíthatók meg. 
A végösszeg azután az egyes munkatermek részesedése 
szerint a szedőgépterem területének megfelelően is ki
számítandó, e rész viszont a szedőgépek számának meg
felelően az egyes gépek szerint fölosztandó.

11. A szedő gép és az olvasztótégely fűtése. Az egy 
órára eső villamosáram vagy gáz fogyasztási költségét na
gyon pontosan kell megállapítani és akkor nem lesz ne
héz az átlagos napi fűtési időt megállapítani. E két adat 
és az évi munkanapok számának segítségével kiszámít
hatjuk a szükséges eredményt. Ehhez járul még az a fű
tési költség is, amely a kazánban való időközönkinti fém- 
olvasztásból előáll.

12. Hajtóerő. A motor részére szükséges lóerőszám, 
amelyet ma már mérőeszközökkel jól meg lehet állapí
tani, átszámítva munkaóránkinti kilowattfogyasztásra (1 
lóerő =  háromnegyed kilowatt), szorozva az évi munka
idővel, szorozva a kilowattóra árával, megkapjuk a kí
vánt összeget. Az évi munkaidő megállapításánál figye
lembe kell venni, hogy a tisztítási idő és egyéb föltartá
sok alatt csaknem semmi hajtóerőt nem használnak.
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13. Hűtővíz. Ez a tétel annyira csekély, hogy pontos 
megállapításra nem is érdemes. Becslés is elegendő ehhez.

14. A szedőgépfém olvasztási vesztesége. Ennek a té
telnek a gondos kiszámítása az összes, egy éven belül a 
gépen szedett és öntött, továbbá annak a fémmennyiség
nek a százalékaránya alapján történik, amely szedés köz
ben és főként, amely átolvasztás közben veszendőbe 
megy. E százalékarány a szedett évi fémmennyiségből 
kiszámítva adja az évi fémveszteséget, amely a minden
kori napiáron állítandó be.

15. javítások és pótalkatrészek. Hogy egy évben meny
nyi a javítási költség, csak többévi tapasztalat alapján 
becsülhető meg,

16. Különféle anyagok. Idetartoznak mindenekelőtt a 
tisztítóanyagok: benzin, petróleum, kenőolaj, továbbá 
papiros és festék a levonatokhoz, törülköző, szappan stb.

D) Üzemviteli költségek

Üzemviteli költségek alatt értendő: az üzemvezetőség 
és az irodai személyzet fizetése, szociális biztosítások, 
házbér, fűtés, világítás és az irodai helyiségek, eszközök, 
leírások és kamatfizetések, províziók, utazási költségek, 
telefón- és sürgönydíjak, illetékek stb. Ezek az üzemviteli 
költségek ismét az egyes üzemi osztályokra osztandók föl 
és onnan az egy szedőgépre.

*
Az A. csoportban a leírások és kamatfizetések összegé

nek és a B., C. és D. csoportok összegének összeadásából 
nyerjük a kiadásnak azt a magas összegét, amely egy 
szedőgépre egy évre esik. Ha ezt a végösszeget az évi 
munkaórák számával, levonva a tisztítási időt, elosztjuk, 
akkor egy nagyon fontos tételt még mindig nem vettünk 
figyelembe, nevezetesen az improduktív munkaidőt, 
amely éppen a gépszedésnél meglehetősen nagy. Min
denféle zavarok és föltartások, betű- és alakváltozások, 
várás kéziratra stb. révén nagy százalék veszteséget jelen
tenek az üzemnek. Ezt a munkakönyvekből kell megálla
pítani és az évi munkaidőből levonni. Csak akkor kapjuk 
meg egy gépszedésóra önköltségi árát. Ha még párhuza
mot akarunk vonni kéziszedés és gépszedés között, akkor 
helyes úton járunk, ha normális szállítási viszonyok alap
ján így állítjuk föl az arányt: kéziszedés és Typograph- 
gépszedés aránya 1:3.8, kéziszedés és Linotype-szedés 
1:5 és kéziszedés és Monotype-gépszedés (1 öntőgép és 
iy 2 billentyűzőgép) 1:7.5 Henning And. Krüger, Leipzig

Szakcikkre és levélfejre kiírt pályázatunkat
többek kívánságára nem május hó 31-én, hanem június 
20-án fogjuk lezárni. A pályázat dolgában különben kö
zölhetjük, hogy a mai napig mindössze egy-egy újabb 
pályamunka érkezett be úgy szakcikkből, mint levélfej
ből. Tekintettel az elég tekintélyes pályadíjakra, minden
esetre kívánatos volna, hogy az újabb terminusig ele
gendő számú bírálatra érdemes pályamunka küldessék be.

Könyvek a könyveken
A magyar bibliográfiában egyedül áll Szabó Károly, 

kinek Régi Magyar Írók Könyvtára című műve nem
csak az újkori bibliográfusok ősforrása, hanem e téren 
utolérhetetlen forrásmunka is.

Szabó Károly az ő fáradhatatlan munkásságával a 
fentidézett műben megállapította, hogy 1531-től 1711-ig 
magyar nyelven összesen 1790 munka jelent meg.

Nemcsak Magyarországon, de a művelt külföldön is 
ismert tény az, hogy a bibliográfiában megállapodott
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szám nem lehet, mert a régi könyvek felkutatása nem
csak a könyvtárak poros polcain lehetséges, hanem a 
könyvek és kódexek kötési tábláin is, mert hiszen tudva
levő, hogy a régi könyvtáblák béléspapirosai és a XVI. 
századtól kezdve a könyvtáblák céljaira az úgynevezett 
makulatúra vagy nehezen kelendő könyvek íveit szokták 
összeragasztani és azokból a könyvek kötéséhez szükséges 
lemezpapirost (Pappeldeckel) készíteni.

Az ekkép könyvkötési anyag gyanánt felhasznált 
nyomtatott és írott ívek nem ritkán nagy irodalmi és 
kultúrtörténeti értékkel bírtak, mert igen sokszor meg
esett, hogy teljes művek tűntek így el az ismeretlenség 
homályába és nem ritkán nagyfontosságú oklevelek 
kerültek az örök feledékenységbe a kultúra legnagyobb 
kárára.

Csak pár példát hozunk itt fel e téren, hogy bebizo
nyítsuk az állítás valóságát. így például: Pertz a 
„Schwabenspiegel”  legrégibb kéziratát, Entlicher ha
zánkfia pedig, aki a bécsi császári könyvtárnak 1848 
előtt őre volt, Ulpián és Plinius ismeretlen munkáinak 
töredékeit fedezte fel kódexek tábláin. És 1877-ben 
Fraknói Vilmos és Csontost János kitűnő biográfusaink 
is nem egy ó-szláv glagolit kéziratot fejtettek le a régi 
könyvek és kódexek tábláiról, amelyek élénken bevilágí
tottak a szláv műveltség közepébe, mert nálunk is szo
kásos volt a régi könyvkötők részéről az ilyetén módon 
való könyv- és okmánypusztítás. És nem egy fontos ok
levelet fejtettek már így le. Például egy misekönyv 
táblájáról lefejtették a kalocsai érsekség történetére 
nagyfontosságú 1495-iki oklevelet, egy másik könyvről 
pedig Kolozsvár városának egy 1595-iki oklevelét.

A XVI. század közepe táján használatba jönnek a 
könyvkötésnél a fatáblák helyett a puhakötésű táblák, 
amelyek összeragasztott és aztán bőrrel bevont papírok
ból állottak, míg ezeket aztán a XVII. század felé az 
iparilag gyártott lemezpapírt nem váltja fel.

A régebbi világban ugyanis a könyvkereskedők, akik 
egyúttal könyvkötők is voltak, a drága és sokszor nehe
zen megszerezhető tiszta papiros helyett előszeretettel 
használták fel könyvtáblák céljára a már kifizetett és nem 
igen kelendő, vagy el nem kelt könyvet, naptárak még 
be nem kötött íveit, vagy pedig az általuk megvett és

selejtpapirosnak használt régi kéziratokat és okmányokat. 
Azért van aztán, hogy némely könyvtáblában ugyan
azon nyomtatványnak több ívét, máshol pedig az egész 
munkát, míg viszont máshol két-három munka külön
böző íveit lehet találni.

A  könyvkereskedők, illetve könyvkötők a nyomdászat 
bölcsőkorából eredő nyomtatványok értékét nem ismer
vén, nem ritka dolog az sem, hogy a XVII. századbeli 
kötés tábláin drága és értékes incunabeleket fejt le az 
izgatottan kutató bibliográfus.

Mint Szabó Károly (Régi Magyar Könyvtár 12. lap, 
24. szám) írja, Toldy Ferenc volt a legbuzgóbb magyar 
bibliográfus, aki, ily módon, könyvtáblák áztatása foly
tán, egész kis könyvtárt szerzett meg magyar incuna- 
belekből és ősnyomtatványokból, amelynek legértékesebb 
példánya egy erdélyi nyomtatvány 1550-ből, amelyet 
Sztárai Mihály nyomatott és amelynek címe: „A z  igaz 
papságnak likőre". Erős gúnyirat a katolikus papság 
ellen és ez a Toldy által kiáztatott példány az egyedüli, 
melyet a magyar könyvészeti irodalom ismer.

Lugossy, Szabó Károly, Fraknói Vilmos, Csontosi János 
kitűnő magyar könyvészek 1877-ben tett ily munkálko
dásuk után, melyet a Nemzeti Múzeum könyvtárában, 
az Országos Levéltárban és az Akadémia könyvtárában 
végeztek, negyvenöt olyan magyar incumabel-könywel 
gazdagították a magyar Nemzeti Múzeum könyvtárát, 
amelyeket, bár ismeretesek voltak, de addig feltalálni 
nem tudtak sehol és amelyek a XVI. és XVII. századból 
valók és hittudományi, énekeskönyvek és énekek, latin 
nyelvtanok, jósló- és álmoskönyvek, naptárak és egy 
orvosi hirdetés.

Ezeknek címe: „A z  Űrnak vacsorájáról való közön
séges keresztyéni vallás, melyet keresztyéni tanítók mind 
egész Magyarországból s mind Erdélyből a Vásárhelyi 
szent Sinatba töttek és kiatták” . Kolozsvár, 1559- Tel
jesen ép példány.

Kulcsár György Postilla-jínak hat levélből álló töre
déke. Kulcsár e prédikációs könyvéből három kiadást 
ismertünk, nevezetesen az 1574-ikit (AIsó-Lendva), 
egyet 1579-ből (Bártfa) és egyet 1597-ből (Bártfa).

Kulcsár György e felfedezett hat levele teljesen isme
retlen volt eddig és így kétségtelen, hogy ez ágostai hit-

Kner A lbert: Záródísz a »Pancsatantra« című Kner-kiadványból. Fametszet. —  Albert Kner : Schlussvignette aus dem Werke
»Pantschatantra«. Verlag Isidor Kner, Gyoma. Holzschnitt
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Kner Albert: Levél fej és számolócédulák. 
Szedte Apfel Sándor.

Albert K ner: Briefkopf und Rechenzetteln.
Satz von Alexander Apfel.

Melléklet a Magyar Grafika 1927, évi májusi számához 
Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság nyomása 
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vallású prédikációs könyvnek egy negyedik kiadásával 
állunk szemben, amelynek nyomási helyét és évét azon
ban meghatározni nem lehetett.

Egy luteránus káté korrektúrájának tizenöt levelét is 
megtalálták, amelyet Szabó Károly Farkas Imre keresz
túri nyomdász 1619-iki munkájának állított és egyedül 
álló példánya a bibliográfiának.

Szabó Károly tíz különféle protestáns Énekes Könyvet 
ismertet Régi Magyar Könyvtárá-b&n, a XVI. századból, 
ezekhez kiáztatás folytán még két ismeretlen Zsoltár 
Könyv került, amelyeket Szabó Károly az 1579-iki deb
receni énekeskönyvnél idősebbnek ítél és valószínűleg 
Zegedi Gergely műve, mert a Z. G. kezdőbetűket találni 
az első címoldalon.

Egy 1599-ben jelzett könyvtáblából egy teljes Halotti 
énekes könyvet áztattak ki, amelynek azonban sem 
nyomtatási évét, sem nyomtatási helyét megtudni nem 
lehetett. Ezen a luteránus egyház számára -készült 
Halotti énekes könyvből csak ez egy példány ismeretes.

Kiáztattak két világi költeményes könyvet, melyek: 
Sztárai Miklós: „Az Viz ezönnec Historiayarol való szép 
Enec". Ez a könyv 1581-ben Kolozsvárott jelent meg, a 
kiáztatott példány sokkal előbbi keletűnek látszik, de 
évét meghatározni nem lehetett.

A másik „Effectus Amoris. Az Szerelemnek ereje, kit 
Achenenshil magyar rithmusba szerzettenek atyáknak, 
anyáknak tanulására, mense Julis Anno Domini 1587... 
Debreczenbe Anno Domini 1588.”

Szabó Károly ezt a művet Régi Magyar Könyvtárában 
az elveszett ősnyomtatványok között említi.

A harmadik Bogathi Fazekas Miklós „Ez világi nagy 
sok zűr zavarról való ének", amely 1591-ben Kolozs
várott nyomatott ki és az Országos Levéltár egyik szám
adási könyvtáblájából került elő.

A XVII. századból Balassa és Rimái „Istenes énekei” - 
nek, amelyek Nagyváradon jelentek meg, töredékek van
nak a Nemzeti Múzeumban.

Köröspataki Jánostól „A havasalföldi harcztérröl való 
história” került elő 1656-ból. Továbbá egy „Európa 
elragadtatásáról szóló ének" töredéke, amely lőcsei ki
adásnak látszik, végre egy ének töredéke, mely az anyá
kat oktatja, miképp járjanak el leányaik kiházasításánál.

Előkerült egy magyar drámának a töredéke is, amely
nek ekkorig ismert legrégibb kiadása az 1683-iki volt, 
ezzel az új felfedezéssel előkerült az 1646-iki régibb 
váradi kiadás.

Sok latin nyelvtan töredékeinek sikerült a kiáztatás 
folytán nyomára jutni, melyek közül legértékesebb 
Bisterweld ,,Rudimenta linguae latinae in usum schilae 
Albensis” című. Felfedezték a danzigi Misocacus Vil
mosnak Kolozsvárott 1578-ban nyomott „ Prognosticon 
az uj cometa felöl, mely az elmúlt 1577. esztendőben 
szent András havában tetszett meg" című munkáját.

Debrecenben 1635-ben jelent meg egy álmoskönyv új 
kiadásban, mint a címlap mondja. E kiadásból a magyar 
Nemzeti Múzeum csak egy csonka példányt bír Lugossy 
ajándékaképpen. Ez álmoskönyvnek egy régebb és újabb

kiadását sikerült a könyvtáblákból lefejteni, amivel a 
Múzeum népies kincse háromra szaporodott.

A legrégibb magyar naptár, amelyből a Nemzeti 
Múzeum példánnyal rendelkezik, 1572-ből való és Bécs- 
ben nyomatott.

A feláztatott naptárak száma 22 darab és a legrégibb 
1595-ből való. Az ó (Julianus) és az új (Gregorián) 
naptárt egymás mellett adja. 1593-ban jelent meg ugyan 
Debrecenben ily naptár, de ebből ma egy példányt sem 
ismerünk. E kétféle naptárt egy köntösben főleg a refor
mátusok gyártották, akik nem akarták elfogadni XIII. 
Gergely pápának 1582 február 24-iki bullájában megvál
toztatott Julianus-naptárát.

Rudolf király (császár) már 1589-ben rendeleti úton 
behozta ezt a naptárt Magyarországba, de több, reformá
tus túlsúlyban levő megye vonakodott azt elfogadni. így 
Pest megye 1589 június 15-én feliratban tiltakozik a 
Gergely-féle naptár ellen. 1588-ban az országgyűlés 
törvény által hozza be az új naptárt. Ennek ellenére a 
protestánsok a XVII. század végéig a Julianus-naptárt 
használják. Ez okból a fenti kétféle naptár egy köntösben.

A legérdekesebb naptár 1658-ban Váradon látott nap
világot. Eddig a magyar naptárak mind a lengyel- és 
németországi naptárak fordításai voltak, vagy ezek után 
készültek, mert magyar asztronómust csak a XVII. 
századból ismerünk. Ez a késmárki Fröhlich Dávid és 
a szebeni Schmitzler Jakab.

K n e r  A l b e r t :  E l ő z é k p a p í r .  — V o r s a t z p a p i e r
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A váradi naptár egy harmadik, egészen ismeretlen 
csillagászt mutat be Rákosi Boldizsár személyében, aki 
magát a címlapon „Erdélyi Astronomusnak” nevezi.

Kifejtettek 1631-ből egy igen érdekes bártfai naptárt, 
amelynek utolsó lapján van az ,,Érvágási Figura", amely 
egy emberi alakot állít elő a tizenkét égi jel által oly- 
formán környezve, hogy kitüntessék, hogy mely hónap
ban, melyik testrészen kell az érvágást végezni, mert 
ismeretes, hogy a régi gyógyászati iskolának az érvágás 
volt a legáltalánosabb gyógymódja.

Találtak, mint említettük, egy gyógyszerhirdetést is. 
Ez Hojfmann Mátyás „Sebes szemgyógyító" hirdetése, 
amelyet egy 1616. évi könyvtáblában 25 példányban ta
láltak, melynek egyik felén az „Electuariumnak, azaz a 
Terjeknek hasznárul”  ír, mint amelyek a méreg, pestis 
és hurut ellen biztos gyógyszerek, a második oldalán 
,,az vörös lhrnak hasznáról”, mint amelyet hurut, fulla
dás és sebek gyógyítására ajánl.

Kifejtették még Sdánki Györgynek a „ Nádudvari 
diadalról” írt és Kolozsvárott 1581-ben nyomott énekét 
is, amelyből csak egy példány volt ismeretes és ez a má
sodik.

Kifejtették továbbá Sdánki Györgynek a „Nádudvari 
özvegyétiek) 1630-ban, rövid fejedelemsége alatt tartott 
erdélyi országgyűlés törvénycikkeinek nyomdai korrek
túráit és bár e törvénycikkekből a Nemzeti Múzeum már 
különféle korrektúrákat bír, a kiadott törvények mégis 
teljesen elütnek szövegben ezektől.

Legérdekesebb nyomtatvány, melyet a könyvtáblákból 
kifejtettek, a tudós kolozsvári nyomdásznak, Tótfalusi 
Kis Miklósnak 1697-ben kiadott Apológiája, az általa 
bibliai kiadásában követett helyesírás tárgyában és az 
ehhez kapcsolt „Raciodnatis de Orthographia" című 
dolgozata, amelyről Toldy Ferenc az általa kiadott„Cor- 
pus Gramaticorum” című művének előszavában így ír: 
„Kénytelen lévén a szerző (Kis Miklós) e könyvét az 
1698-iki kolozsvári zsinatnak megsemmisítés végett 
kiadni, ez irodalmunk legritkább darabjaihoz tartozik 
s Magyarországon csak Ballagi Mór bírta e könyvet, 
de tőle is eltűnt. Az Erdélyi Múzeumnak volt két pél
dánya, amelyből egyet átengedtek a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak és így jutott a Múzeum a legbecsesebb és 
legritkább, valamint legtudományosabb alapon megírt 
nyelvészetirodalmi mű birtokába.

A feláztatott táblákból még számos latin, német, tót, 
cseh, lengyel, sőt francia, angol és holland nyomtat
vány is előkerült. De előkerült még egy Magyarorszá
got felette érdeklő nyomtatvány is, egy rendkívül nagy 
ívben összehajtott és a könyvtáblában így elhelyezett 
történelmi feljegyzés az egyháztörténelem első századá
ról, mely az egyháztörténelem legfontosabb esemé
nyeit állítja össze. Az ív alján ez áll: „Cibinii Excude- 
bant Martinus Henfler et Gregorius Frantliger. Anno 
M. D. LXXVI.”

Ez azt mutatja, hogy egy 1576-iki szebeni nyomtat
vánnyal van dolgunk.

Ha most tudjuk azt, hogy a magyar nyomdásztörté
nelem a szebeni legelső és legrégibb nyomdát és
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A rekldmmüvészet köréből
Kinél fésültessük a hajunkat? Ha a budapesti hölgy

fodrászok kirakataitól kérünk tanácsot, akkor csakis 
„képesített hölgyfodrásszal" fésültessük a hajunkat. így 
mondja el ezt nekünk a plakát, mely ott van minden 
pesti női fodrász kirakatában, —  kivéve, aki képesítve 
van. Hogy az utóbbiaknak milyen az ízlése, azt nem 
tudjuk, de hogy akik képesítve vannak, azok egy szörnyű 
ízlésnek hódolnak, azt a szóbanforgó plakáton látni. Ez 
tudniillik afféle a kalligrafiko-litográfus remekmű, mely
nek a kutyabagosi hajkaparászati és kézösszvisszugrászati 
versenyen volna értelme, mint díszoklevélnek, de nincs 
értelme Pesten, mint kollektív plakátnak. Hiszen a szű
csök, az órások is csináltattak már efféle testületi képesí
tést tagjaik kirakatai számára s azok sem mozogtak az 
ízlés Himalája-csúcsán. Azok is alkalmasint valamelyik 
abád-szalóki „műintézet"-nél rendelték meg a díszok
mányt. De amit azután a pesti női fodrászok, a mi ideál
jaink hajmutatványainak e bátor zsonglőrjei végeztek e 
téren, az igazán „hajmeresztő". Egy olyan törékeny-hajú 
és szertehullámzott frizurájú csábnőt ültettek a plakátra, 
akit már kora ifjúságunkban bizonyos utálattal néztünk 
az „Én Csillag Anna" című újsághirdetéseken. így tehát 
újból felmerül a kérdés, hogy kinél fésültessük a hajun
kat? Képesített nőfodrásznál-e, vagy olyannál-e, akinek 
nincs képe. Megvallom: ezek után azt kell határoznom, 
hogy a jövőben —  férfifodrászhoz fogom küldeni az an
gyalomat. Inkább tőből vágják le a haját, semhogy a ki
rakatban ábrázolt pacsmagolást végezzék rajta. N. P.
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nyomtatványt 1592-re teszi és az első szebeni nyom
dászt Crato János Henrik-nek ismeri, akkor e felfede
zett ősnyomtatvány ez állításokat halomra dönti és a 
szebeni első nyomdát tizenhat évvel előbbre viszi és 
Crato prioritását is megdönti a szebeni nyomdászat 
terén.

Végül egy ritka csataképet találtak egy könyvtáblá
ban. E csatakép a szentgotthárdi ütközetnek éppen azt 
a válságos pillanatát ábrázolja, amidőn a törökök 
fölénye volt biztosítva, amelyet azonban éppen a leg
válságosabb pillanatban de Feuillade francia tábornok
nak megjelenése döntött meg.

*

A XVII. századbeli kéziratokból, melyeket a könyv
kötők felhasználtak, szintén igen érdekes példányok 
kerültek elő. így előkerült egy teológiai kézikönyv, 
melyet egy 1608-ban bekötött számadási könyv táblá
jában találtak, továbbá a II. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem által Sorban István gyalui tiszttárhoz intézett 
levelek felvágott darabjait és az Erdődy grófok vörös- 
vári kastélyában az udvari tiszttartó által 1666-ban 
magyar nyelven szerkesztett számadások egy igen tekin
télyes és érdekes részét. Haraszti József
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Mit tud Reiss Alfréd? Reiss Alfréd, akinek Berlinben 
van papírboltja, elsősorban természetesen jó papirost tud 
önnek ajánlani. Azonkívül mindazt, ami a papírszak
mával összefügg. De, haj, ezenkívül még mi mindenről 
gondoskodik önnek Reiss Alfréd, ha Berlinbe méltóz- 
tatik utazni! Ingyen ad Önnek tájékoztatót, a Potsdamer 
Platz éjjeli látképét a mulatók megnevezésével. De ez 
még semmi. Gondoskodik Kegyednek szállodáról, menet
jegyekről és ha kívánja, édes, jó színházjegyekről is. 
Díjtalanul bocsát önnek rendelkezésére telefont, ahány
szor tetszik, dolgozó- és írószobát, tanácskozótermet és, 
ha méltóztat, egy-két gyors- és gépírónőt is. De ez még 
semmi, mert ott várja önt már az üzletben egy nyomdai 
szakértő is, továbbá egy adóügyekben jártas ügyvéd bol
dog mosollyal az ajkain. Ezt tudja Alfréd Reiss. Hogy 
mi ezt honnan tudjuk? Mert egy csinos kis füzetben 
ajánlja fel mindezt Reiss úr, amely füzetnek a világért 
sem árjegyzék a címe, hanem ez a pikáns kis jelszó: 
„Ha ön Berlinbe látogat". Persze, hogy rendelőlapok is 
vannak e füzetben szállodai szobák s mindenféle jegyek 
számára. Hát ezt tudja Reiss Alfréd. így dolgozik egy 
berlini papírkereskedő, kedvességgel, udvariassággal, 
figyelmesen s még mosolyogva meg is jegyzi, hogy „vá
sárlás pedig nálam nem kötelező". N. P.

Film-plakátok. Annak, aki az amerikai filmek hallat
lan bőkezűségét és szcenériájuk pompáját összehasonlítja 
ugyané filmek plakátjaival, feltűnhetik, hogy mennyire 
szegényesek a filmreklám ez eszközei. Ennek alig lehet 
más magyarázatát adni, mint azt, hogy az amerikai 
tömegízlésnek ezek is megfelelnek. Ügyszólván csak 
egyetlen film-vállalat van a nagyszámú amerikai közt, 
amelyik erre is súlyt vet s ez a Metro-Goldwyn-társaság. 
A „Bohém nő" c. filmjéhez, vagy az Ibanez: „Maré 
Nostrum" c. filmjéhez készült plakátjai valósággal fel
tűnést keltettek mindenfelé, ahol Louis Fanchernek ezek 
a reklámjai a falakon megjelentek, ö  aránylag kevés 
formával, de meglepő színhatásokkal dolgozik. Kék, 
zöld színsíkokba helyezett aranyos betűi már messziről 
elárulják a tervező jó ízlését. Hogy a Metro-Goldwyn 
ma már a hirdetések megjelenésének módjára nagyobb 
súlyt helyez, mint eddig, azt főleg a német konkuren
ciának lehet köszönni. A német Ufa-vállalat ugyanis 
filmjeivel együtt sok plakátot is kiküldött az amerikai 
piacra s ezek színvonala mellett az amerikaiak kezdtek 
eltörpülni. Pedig nem lehet azt mondani, hogy maguk 
a német versenytársak túlmagas nívót alkalmaznának
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efajta termékeiken. Hogy minálunk a német versenytől 
sem ijednek meg a plakátrajzolók, azt uccai hirdető
oszlopaink eléggé bizonyítják. A szinte naponta válta
kozó édeskés és érzelgős „reklámképek" tömegei bizo
nyítják ezt. Üdítő kivételt csak egyet láttunk újabb idő
ben: Deutsch-nak a Metropolis-filmet hirdető ismert pla
kátját, mely az Ufa középső betűjéből kiindulva, egy 
mulatságos figurának stilizált képével visz eltérő voná
sokat és vidám hangot a sívár hirdetőoszlopokra. N. P.

Francia árjegyzékek. Míg a franciák üzleti grafikája 
nagyban és egészben meglehetős kezdetleges színvonalon 
áll, vannak egészen sajátságos területek, melyeken ők is 
igen ízléses példákat nyújtanak. Ilyenek a nagy áruházak 
(Printemps, Samaritaine) időnként megjelenő prospek
tusai, ezek a valóban tetszetős és megőrzésre is érdemes 
ajándékok. Tudvalevő, hogy a francia magazinok évente 
kétszer nagy kiárusítást rendeznek főleg női vevőiket 
érdeklő cikkekből. Ily alkalmakra már jóelőre elküldik 
képes katalógusaikat s ezek néha igazi tipográfiai reme
kek. —  A legjobb divatrajzolók színes rajzait reprodu
kálják ezekben s olyan tetszetős borítólapokat adnak 
nekik, melyek a legdivatosabb toalettek selymeit is felül
múlják színesség és díszítőmotívumok tekintetében. A 
franciák ezt a szokást az amerikaiaktól tanulták el, akik 
igen nagy rutinnal tudják az ilyen árjegyzékek belsejét 
és külsejét összeállítani. Ha a divatban például a perzsa, 
vagy egyiptomi motívumok uralkodnak, az egész füzetet 
ilyen díszítmények diszkrét zenéje kíséri. A franciáknál 
van egy igen jól berendezett nyomdacég, Tolmer-é, 
amely ebben a tekintetben, de általában az ajándékul 
alkalmas reklámcikkek gyártásában valamennyi verseny
társán is túltesz. Naptárakat, ezüstborítású blokkokat, 
selyemkötésű noteszeket stb. készít, de úgy, hogy művé
szekkel tervezteti őket a cég. Egyik nemrégiben készített 
ilyen áruház katalógusa pedig egy nagy füzet volt, igen 
szép dobozba téve, amelynek a fenekén tükör volt. Ha a 
színes lapokat felállította az ember, a tükörből mint egy 
bűvös szekrényből mosolyogtak rá a dekolltált szépségek. 
Igazi francia kecsesség volt ebben az ötletben. ^  p

M űvészeti feljegyzések
Előzékpapírok. A német Buntpapiernak nevezi s ez 

talán szélesebb, tágabb kört jelöl meg, mint a magyar el
nevezés, mely csak a könyvkötés béléspapírjának magyar
talan nevével illeti a tarkapapírok egész tömegét. Tudva
levő, hogy ezekkel az előzékpapírokkal s azoknak sokféle 
változatával: a kleiszterpapírokkal, a márvány-, a spric
celt s egyébfajta papírokkal ma már a kézműveskészítők, 
az „iparművészek” egész légiója foglalkozik. Míg azelőtt 
csak egy-egy kis könyvkötőmester ügyeskedett vele s ke
verte szét az ecsettel a csirizes földfestékport a papiros
íveken, ma már ifjú művésznők fantáziája szántja a széles 
papírmezőket egy-egy ecset, dugó, lúdtoll vagy valami
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paréj segítségével s nem ritkán a rózsás ujjacskákkal 
varázsolva elő a csíkokat, a mintákat, a kicsit elmosott 
madár- vagy virág-, esetleg érthetetlenebb figurákat is. 
Üjabban egyszerű s jó ilyen papírokat litográfiái, vagy 
színes körforgónyomással is állítanak elő. De azért a 
kézzel készült papíroknak —  kivált bizonyos amatőr
szomjas körökben —  még mindig nagy a becsületük. 
Mióta azonban a háborús vászon- és bőrinség megszűnt, 
a tarkapapír is kevesebb lett a könyvek fedelén. Ám még 
mindig bőven talál elhelyezkedést a finomabb dobozo
kon, a mappák és albumok kötésén, a díszesebb kalen
dáriumok s blokkönyvek tetején, sőt mindenféle ipar- 
művészeti tárgyakon is, mint toalett- és kesztyűdobozokon 
is. Itt is vannak persze eredeti, őserejű zseniális újítások, 
itt is vannak merész „lopkovicok”, akik egy-egy jól be
vált pókháló- vagy tarkabab-mintát lelopnak a kolléga
nőjük mintatáráról. N. p.

UtrilUx Alig van a ma élő művésznemzedékben nála 
keresettebb festő. Tizenöt év óta van forgalomban Párizs
ban a márkája s míg azelőtt senki sem törődött képei
vel, ma a legdrágább árakat is megfizetik a gyűjtők, 
csakhogy egy hamisítatlan Utrillo-képhez jussanak. Mint 
egy szegény és szerény grafikusnő törvénytelen fia vető
dött fel a húsz év előtti Párizsban s mialatt anyja hol 
mint model, hol mint festőnő kereste szűkös megélhe
tését, Utrillo az akkori francia impresszionisták műter
meiben készült a festőművészetre. Már-már úgy látszott, 
hogy elmerül Párizs éjjeli életében, az alkohol szenve
délyében és a nyomortanyákon, mikor egy aukción valaki 
véletlenül nagy árat fizetett egy Utrillo-képért, amire 
egy műkereskedő figyelmes lett rá, kiállította képeit és 
igen ügyes reklámmal ismertté tette a nevét. Azóta 
Utrillo nagy, pedig —  addig is az volt. Most Lyon mel
letti kastélyában fest és pedig bánatos nyugalommal festi 
azokat a régi templomokat, szűk uccákat, melyeket már 
annyian megfestettek Franciaországban, csak ezen az a 
különbség, hogy Utrillóban valami egészen sajátos titok
zatosság van, mely eltérő minden elődjétől. A képein 
ugyanazok a formák, témák, házak, de a színek valami 
sajátos miszticizmust vonnak köréjük. A sötét és lila 
tónusok különös árnyat szőnek a templomfalak gipszes 
fehérjére s a házak egyszerre a legmodernebb festésmód 
mellett is klasszikus felemelkedettséget éreztetnek. Amit 
az impresszionistáktól tanult, azt az idők folyamán a 
dolgok valóságának szinte pontról pontra ható reális 
keresését váltotta fel s ezen az úton jutott el a klassziciz
mus magányos tájához. Ez az egész fejlődésmenet ott 
van a képein, azoknak a mélységes valóság éreztetésén. 
Utrillo ma zenitjén van fejlődésének és körülbelül azt 
jelenti a mai festőnemzedéknek, amit a húsz év előtti 
piktúra számára Cézanne jelentett. N. P.

Dísznélküli forma. Amióta a háborúutáni infláció 
részegségéből magához tért a világ, az iparművészet is 
a józanság útjára lépett. A stílusimádás furcsa parázna- 
ságait egészséges formák, egyszerű használati tárgyak

váltották fel. Elsősorban a házépítésen, de azután az 
egész iparművészeten végigvonult ez a dísztelenségre 
irányuló törekvés. Megszűntek a hadigazdagok pompás 
faragványokkal, arannyal, bársonnyal, berakásokkal ékes 
bútorai, a jelszó újra a vissza, szerény és pusztán anya
gával ható berendezőtárgy lett. De a kényszerű takaré
kosság szelleme az ipar minden ágát e belátásra kész
tette. S lassanként esztétikai elvvé lett, hogy a díszít
mény nélküli, tiszta forma, mely a maga körvonal
szépségével hat, a legbecsesebb. A kifejezőforma kul
tuszának hódol az a kiállítás is, melyet Zürichben ter
veznek s melynek már a címe is így hangzik: Forma
díszítmény nélkül. Négy csoportja lesz ennek a kiál
lításnak: otthonművészeti, irodaberendezési, utazási és 
sportcikk-, továbbá építészeti osztálya. A gyertyatartótól 
a síremlékig és a bőröndtől az emeletes házig mindennek 
dísztelennek kell lennie. Ügy látszik, hogy az emberi alko
tás egész területét átölelő nagy mozgalom reflexe ez a 
kiállítás. Ennek hatása alól a grafikai ipar sem vonhatja 
ki magát s az, amit itt formának tekintünk, a szedés, 
a betűk ritmusából adódó felület: lassan ki fogja szo
rítani az idegen, ékítményes járulékokat. Vagy ha ki 
nem tudja is végleg szorítani, legalább is meg fogja 
ritkítani a díszítőelemeket. Ez a puritánsabb, szerényebb 
művészi szemlélet nem csupán divatáramlat, hanem több 
annál, a gazdaságos gondolkozású időknek természeti 
követelménye. N. P.
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Feljegyzések
Búcsúestély. Grócz Ernő, az érde

mes szakíró 56 évi értékes munkál
kodás után április 23-án visszavonult 
a nyomdai munka teréről. Ebből az 
alkalomból a Pesti Könyvnyomda Rt. 
személyzete, amelynek körében az ün
nepelt hosszú évtizedeken keresztül 
mint szedő, korrektor, később mint 
revizor dolgozott, szép búcsúestét ren
dezett. A Magyar Világ vendéglő 
külön éttermében folyt le a lelkes 
búcsúzkodás, amelyen Grócz kolléga 
tisztelői és barátai szép számban je
lentek meg. Az ünnepélyt a Typogra- 
phia-dalkör éneke nyitotta meg, utána 
Jándy Imre korrektor ez alkalomra 
írt szép költeményét szavalta el Vörös 
Vilmosné. A személyzet nevében Ká- 
vássy Géza kolléga üdvözölte a távo
zót és méltatta azt a kultúrmunkát, 
amelyet az a szakmai élet minden terén 
kifejtett. Tanay József igazgató a vál
lalat igazgatósága nevében mondott bú
csúszavakat a nyugalombavonuló derék 
munkásnak. Rothenstein Mór kolléga,
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országgyűlési képviselő, a Segélyző 
Egyesület, a szakszervezet és a körök 
nevében Haasz Vendel kolléga tol
mácsolta a nyomdai munkások nagy
rabecsülését. Ortvay Rezső fővárosi 
bizottsági tag mint szerkesztő üdvö
zölte Grócz kollégát. Az ünnepély 
kedélyessé tételén Simon Vili, Szalay 
Jani, Brunner Manci stb. fáradoztak.
—  A mi nagyrabecsülésünket Grócz 
Ernő különösen szakírói működésé
vel érdemelte ki. A kéziszedés kátéja, 
amelyet ifjabb korában írt, még ma 
is megállja helyét a magyar szakiro
dalomban, azonkívül szinte számtalan 
szakcikkével és nyomdásztársadalmi 
írásával alapította meg jó nevét a 
nagy nyomdászcsaládban. Mi is szív
ből kívánjuk, hogy életének hátralevő 
idejét boldogságban és egészségesen 
élje le, bár tudjuk, hogy ezután az 
élet gondjai, sajnos, még súlyosabban 
fognak reá nehezedni. g.

A  Továbbképző Tanfolyamok hallgatói 
az Értesítő szerkesztőinek tiszteletére má
jus 14-én szépen sikerült társasvacsorát 
rendeztek, amelyen a nagy számban meg

jelentek meleg ünneplésben részesítették 
Müller Sándort és Novák Lászlót, akiknek 
érdemei az Értesítő létrehozása körül el- 
vitathatatlanok.

Schlotke Ottó, a Németország határain 
túl is jól ismert szakíró az elmúlt hónap
ban meghalt. Nevét mint a berlini Mer- 
genthaler Linotype gépgyár kiadásában 
megjelenő „Moderne Buchdrucker” szer
kesztője tette ismertté, ő  írta meg Mer- 
genthaler Otmár, a Linotype föltalálójának 
nagyon érdekes életrajzát is és mozgalmat 
indított hogy a fölfedező szülőházát Hach- 
telben emléktáblával jelöljék meg, amely
nek leleplezése 1924 november 14-én, 
Mergenthaler Otmár halálának 25. évfor
dulóján nagy ünnepség keretében ment 
végbe. Állandó munkatársa volt a német 
gépszedőspárta szaklapjának, a „Tech- 
nische Mitteilungen"-nek. Kiváló szedőgép
szakértő volt, akinek a német gépszedők 
sok gyakorlati útmutatást köszönhetnek.

R. Tóth József, az Első Magyar Betű
öntöde rt. cég romániai vezérképviselője, 
jó nyomdász, pompás tollú szakíró e hó 
elején váratlanul elhúnyt. A  Magyar 
Grafikában csak ritkán jelentek meg dol
gozatai s így az ifjabb generáció nem is
meri eléggé R. Tóth József kollégánk za-
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matos magyar nyelvezettel, lelkesültséggel 
átitatott, poézissel átszőtt hangulatos cik
keit, amelyeknek minden sorával elárulta 
szakmájáért való rajongását. A  régi jó 
Grafikai Szemle olvasói bizonyára még em
lékeznek e szép dolgozatokra s most —  
fájlalják írójuk elhunytát. Pihenjen béké
ben!

A  Gebr. Janecke & Fr. Schneemann, 
Hannover, festékgyár —  mint értesülünk 
Magyarországon vezérképviseletet és raktárt 
rendezett be az Universal Grafikai Szak
üzlet rt. cégnél, Budapest V III, Rákóczi tér 
2. sz. alatt. Ettől fogva tehát e gyár kiváló 
hírű nyomdai, litográfiái és offsetfestékei 
közvetlenül az itteni lerakatból szerezhetők 
be. Olvasóink figyelmét felhívjuk a fenti 
festékgyárnak lapunk e számához csatolt 
színpompás mellékletére, amely az ú. n. 
Ideal-offset festékekkel nyomódott. E fes
tékek pígmenttartalma a lehető legmaga
sabb fokú, miért is kiadósak s ennélfogva 
a leggazdaságosabban használhatók.

A legjobb előfizető a norvég. Ha a leg
szorgalmasabb újságolvasók egyúttal a leg
jobb előfizetők is lennének, akkor a leg
jobban a norvég lapvállalatok aratnának, 
amennyiben a derék norvég nép a földke
rekség legszorgalmasabb újságolvasója.

< £
Norvégiában ugyanis az egy esztendőben 
szétküldött ujságpéldányok közül 100 lé
lekre 3875 példány újság jut. A  legkedve
sebb újságot a békebeli hatalmas Orosz
országban fogyasztották, ahol 100 lélekre 
egy évben 6 lappéldány jutott, Magyaror
szágon pedig 100 lélekre egy évben 791 
példány jut. Természetesen csak a postai 
statisztika szerint, mely az eladott —  elő
fizetett vagy egyes számban elkelő —  uj- 
ságtömeget mutatja ki. Ha azonban azt 
vesszük számításba, hogy Magyarországon 
éppen azok olvassák össze kávéházakban, 
klubokban a legtöbbet, akik valószínűleg 
egyetlen egy lapot sem fizetnek elő, a leg
mohóbb újságolvasó mégis csak a magyar, 
mert ezek még a norvégnél is mohóbb új
ságolvasók. H. I.

Tizennyolc évszázad előtti újságok. Az 
elmúlt év derekán az olasz közoktatásügyi 
miniszter látogatást tett az ezernyolcszáz- 
ötven év előtt a Vezúv kitörése alkalmával 
elpusztult Pompejiben, amely alkalommal 
a minisztert az állami múzeumok felügye
lője, C. Spinazzola, kalauzolta és kivezette 
őt a föld alól kiásott Pompeji nyilt piacára, 
ahol megmutatta a teljesen épen maradt 
hirdető-táblát, rajta a napi híreket tartal
mazó felírással, amely eseményekről, sport
ról, házasságokról és halálozásról szól. Az

egyik tábla csupa hirdetés: eladás és vétel
ről szóló. Ez ősrégi „újságot" üvegfedél 
alatt őrzik a késői utókor számára.

Szakoktatási hírek
A Budapesti Továbbképző Tan

folyamok e hó elején befejeződtek s 
az évzáró kiállítást május hó 26— 30 . 
között rendezik a Gutenberg-Otthon 
helyiségeiben. A jól sikerült tanfolya
mokról és a kiállításról legközelebb 
fogunk beszámolni.

A Szlovenszkói és Podkarpatszki 
Ruszi Grafikai Munkások Egyesülete 
felkérésére a Magyar Grafika június 
25— 26-án Kosicén (Kassán), június 
29— 30-án Bratiszlavában (Pozsony
ban) nagyszabású kiállítást rendez. A 
kiállítást a Magyar Grafika képvisele
tében Wanko Vilmos rendezi mindkét 
városban. A kiállításokról —  amelyek 
bevezetői egy szélesebb körben ren
dezendő kiállítássorozatnak —  lapunk 
július havi számában hozunk részle
tes tudósítást.
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Sokszorosító művészet
Grafikai portrék. Egy bécsi fotográfus, névszerint 

Quendenfeldt Ervin, úgy találta, hogy a fényképező len
csével lehet ugyan művészi arcképfelvételeket készíteni, 
de a lélek legbensőbb rezzenéseit, melyek az arc igazi 
karakterét adják, nem tudják megszólaltatni. Ezt a jó
szemű grafikus ceruzája hegyével jobban tudja megrög
zíteni. Ezért ő maga áttért a fényképezésről a rajzolásra 
s most a bécsi élet művészi hírességeiről: Hoff mann és 
Behrens építészekről, múzeumigazgatókról stb. grafikai 
portrékat csinál. A  lerajzolt fejet egy fénynyomó eljárás 
segélyével kézi úton ő maga sokszorosítja s ezt az eljá
rást, melynek ő a feltalálója, Ervino-nyomatnak nevezi. 
A  portrék határozott grafikai technika-éreztetéssel, de 
egyúttal a művész intuitív belemélyedésével készülnek. 
Mint a képekhez írt kommentárjában mondja magáról: 
sok gyakorlással elértem, hogy a teljesen semleges meg
figyelő állapotába tudok helyezkedni s az így mindenféle 
kapott benyomásra igen heves érzékenységgel reagálok. 
Éppen az első látás, a személyiségnek első megszólalása 
kelti a „tiszta reggeli bonyomás"-t, amely csak elhomá
lyosul a tartós ismeretség új és új jellemvonásainak fel
tolakodásával. A bécsi grafikus-fényképező azt hiszi, hogy 
a mai intellektus embere mind egy-egy külön atom s mint 
ahogyan atom egy külön kis világegyetem is önmagában 
véve. Ebben a komplex lelki gépezetbe csak az ember 
finom lelki műszere tud belehatolni, míg a fényképező 
lencséje csak felülethatások visszaadására alkalmas. N. P.

A kőmetszet. Az a buzgalom, mellyel a sokszorosító
művészetekben a régi jó technikákat feléleszteni próbál
ják, ráterelte a figyelmet egyebek közt a kőmetszetre is. 
Míg azonban az újraéledő fametszésnek, rézmetszetnek 
és rézkarooló eljárásoknak már székében megvannak a 
maguk tanítói és követői, eddig a fotogravúrról, erről a 
nemes technikáról sokáig teljesen megfeledkeztek. Talán 
az ötven-hatvan év előtti levélfejek ízléstelenségei retten
tették el tőle a jóízlésű embereket. Csakugyan százával, 
ezrével maradtak ily nyomtatványok szörnyű gyári, kiállí
tási és érem-kitüntetési emblémákkal ékesítve az utó
korra, de viszont igen kevés jó névjegy, üdvözlőkártya 
és kottafedél maradt meg litogravírozó művész-mester
emberek keze nyomán. Pedig ennek a technikának volna 
jövője, ha igazi művészettel csinálná hozzáértő ember. 
Tulajdonképpeni irodai nyomtatványoknál szép és 
amellett olcsóbb nyomatokat lehet vele készíteni, mint 
például az acélmetszet segítségével. A guilloche-eljárás- 
sal kombinálva pedig a részvények előállítására alkalmas. 
Ámde annak, hogy ez a technika feléledjen s a közönség 
megkedvelje, múlhatatlanul fontos kelléke, hogy aki a 
kezébe veszi, igazi művész legyen, N. P.

Szerkeszti és kiadja Biró Miklós. Felelős szerkesztő Wanko Vilmos 
Főmunkatársak: Herzog Salamon és Kner Albert 

N y o m a t o t t  B i r ó  M i k l ó s  n y o m d a i  m ű i n t é z e t é b e n  
Budapest VII, Rózsa ucca 25. szám
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szerkesztőségének és kiadóhivatalának pontos címe:

Budapest VII, Rózsa ucca 25

Hibaigazítás. Ezen számunk 187. oldalának első hasábján az 
első két sor felcserélve olvasandó. Gépszedésnél gyakran elő
forduló soreldugás. —  A  214. oldalon kék színnel nyomtatott 
záródísz nem a „Pancsatantra", hanem a „Török hodzsa tréfái” 
című Kner-kiadványból való.

Berichtigung. Die ersten zwei Zeilen des ersten Spaltens dér 
187. Seite unserer vorliegenden Nummer sind in umgekehrter 
Reihenfolge zu lesen. Eine bei Maschinensatz oft vorkommende 
Zeilen ver steckung. —  Das auf Seite 214 mit blauer Farbe ge- 
druckte Schluss-Schmuckstück stammt nicht von dér „Pancsa- 
tantra", sondern von dér „Török hodzsa tréfái” betitelten Kner- 
Ausgabe.

Bitté sich gefl. vorzumerken, dass jewede dér Magyar 
Grafika bestimmte Sendungen an folgende

n e u e  A d r e s s e
zu richten sind:

»MAGYAR G R A F IK A "
Budapest (Ungarn)

VII, Rózsa ucca
25


