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B E S Z E R Z É S I  FORRÁSOK
BETŰ ÉS LÉNIA

Első Magyar Betüöntöde rt. Budapest, VI., 
Dessewffy ucca 32. Divatos szöveg- és cím- 
betük minden nyelvhez. Síma és mintázott 
rézléniák. Elvállalja egész nyomdai berende
zések szállítását. Telefón: 223— 70.

Universal grafikai szaküzlet rt, Budapest 
VIII., Rákóczi tér 2. Telefón: József 348— 12.

Plakát- és könyvkötőbetük, Ferrotypek, Dor- 
nemann & Go. Magdeburg. Képviseli Pusztafi 
Zsigmond Budapest V ., Tátra ucca 6. és 
Cluj— Kolozsvár, Str. M. Filipescu 10.

Schriftguss AG. vorm. Brüder Butter betü
öntöde, Dresden. Magyarországi vezérképvise
lete: „Grafika" Gépkereskedelmi rt. Budapest 
V ., Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 904— 57.

SZEDŐGÉPEK
Mergenthaler Setzmaschinenfabrik G. m. b. 

H ., Berlin, Linotype sorszedő és öntőgépeinek 
képviselete: Gutenberghaus Gebrüder Geel,
Wien VII., Lerchenfelderstrasse 37. Budapest
II., Hunyadi János út 12. Telefón: T. 237— 74.

Typograph G. m. b. H. Setzmaschinenfabrik 
Berlin N W . 87. Képviseli: Tanzer Miksa Bu
dapest V II., Akácfa ucca 60. Telefón: József 
406— 31.

Intertype, a legtökéletesebb és legmegbíz
hatóbb szedőgép. Magyarországi vezérképvise
let: „Grafika** Gépkereskedelmi rt. Budapest 
V ., Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 904— 57.

PAPIRNEMŰEK
Vasadi és Vértesi levélboríték- és papír- 

nemügyár Budapest V I., Vörösmarty ucca 50. 
Készít mappákot, diszlevélpapírokat és min
denfajta levélborítékokat. Telefón: T. 221— 14. 
és T. 130— 86.

OFFSETGÉPEK
A  világ legtökéletesebb offsetsajtóinak gyára 

a George Mann & Co., Ltd. cég, London W . 
C. I. Magyarországon képviseli: Pusztafi Zsig
mond grafikai szaküzlet, Budapest V ., Tátra 
ucca 6. Telefón: 231— 43.

A  Frankenthali offsetsajtók felülmúlhatat
lanok. A  Schnellpressenfabrik Frankenthal, 
Albert & Cie AG. Frankenthal cég magyar- 
országi vezérképviselete: Első Magyar Betű
öntődé rt. Budapest V I., Dessewffy ucca 32. 
Telefón: 223— 70.

A  legújabb Horn-rendszerü offsetsajtók ve
zérképviselete: „Grafika** Gépkereskedelmi rt. 
Budapest V ., Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 
904— 57.

FESTÉKEK
Lorilleux Ch. és Társa nyomdafesték- és 

hengeranyaggyár. Iroda: Budapest IX ., Ferenc 
József rakpart 27. Gyár: Budafokon. Telefón: 
József 448— 43 és József 448— 44.

Berger és Wirth kő- és könyvnyomdái fes
tékgyár, hengeröntőde Budapest IX ., Márton 
ucca 19. Telefón: József 306— 35.

Michael Huber festékgyár, München. Ál
landó nagy raktárt tart magyarországi vezér- 
képviseleténél: „Grafika** Gépkereskedelmi rt. 
cégnél, Budapest V ., Csáky ucca 49. Telefón: 
Lipót 904— 57.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
VIII., Rákóczi tér 2. Telefón József 348— 12.

k l isé k
König és Bayer fotokémigráfiai müintézet 

kliségyára Budapest V II., Wesselényi ucca 
54. Telefón: József 359— 91.

Kliséket méltányos áron és legjobb kivitel
ben készít a Pallas kemigráfiája Budapest 
V ., Honvéd ucca 10. Telefón: Teréz 205— 67. 
205— 68.

Kurcz és Lajta cinkográfiai müintézete Bu
dapest V III., V ig  ucca 8. Telefón: J. 353— 18.

SZAKÜZLETEK
Nagy raktárt tart mindenféle, a grafikai 

iparokban használatos gépekből és felszere
lésekből a „Grafika" Gépkereskedelmi rt. Bu
dapest V ., Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 
904— 57.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
VIII., Rákóczi tér 2. Telefón: József 348— 12. 
Ú j, használt és javított kő- és könyvnyomdái, 
könyvkötészeti gépekből és egyéb felszerelé
sekből, anyagból nagy raktárt tart.

NYOMDAGÉPEK
Schnellpressenfabrik Frankenthal, Albert & 

Cie AG. Frankenthal, Pfalz. Gyorssajtói és 
offsetsajtói világhírűek. Vezérképviselet: Első 
Magyar Betüöntöde rt. Budapest V I., Des- 
sewífy ucca 32. Telefón: 223— 70.

Rockstroh Werke AG, Heidenau. Képviseli: 
Tanzer Miksa grafikai szaküzlet Budapest VII., 
Akácfa ucca 50. Telefón: József 406— 31.

Universal Grafikai Szaküzlet rt. Budapest 
VIII., Rákóczi tér 2. Telefón: József 348— 12.

Winkler, Faliért & Co. AG. Bern, magyar- 
országi vezérképviselete: „Grafika** Gépkeres
kedelmi rt. Budapest V ., Csáky ucca 49. Tele
fón : Lipót 904— 57.

HENGERANYAG
Berger és Wirth kő- és könyvnyomdái fes

tékgyár, hengeröntőde Budapest IX ., Márton 
ucca 19. Hengeröntést vállal a legjobb anyag
ból. Jobb és olcsóbb a házi öntésné1 Telefón: 
József 306— 35.

Gödinger Béla hengeranyag-gyára és 
hengeröntődéje, Budapest V III., Táncsics 
ucca 7, telefón: József 424— 23, szállítja 
a legjobb hengeranyagot, s végzi a legkitű
nőbb hengeröntést.

GÉPJAVÍTÁS
Gépszerelést, gépjavítást bárhol vállal s 

pontosan teljesít Klein Ernő, grafikai gépek 
és szerelvények gyára, Budapest VIII., József 
ucca 72. Telefón: József 372— 39.

Mindenféle gépjavítást elsőrangú szakszere
lők által végeztet a „Grafika”  Gépkereskedelmi 
rt, Budapest V , Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 
904— 67.



A G R A F I K A I  I P A R Á G A K  F E J L E S Z T É S É T  S Z O L G Á L Ó

MAGYAR GRAFIKA
H A V O N K I N T  M E G J E L E N Ő  G R A F I K A I  F O L Y Ó I R A T

U N G A R I S C H E  G R A P H I K
C Í M Ű  N É M E T N Y E L V Ű  M E L L É K L A P P A L

SZERKESZTI ÉS KIADJA BIRÓ MIKLÓS
FELELŐS SZERKESZTŐ W ANKO VILMOS 

FŐM UNKATÁRSAK: HERZOG SALAMON ÉS K N ER ALBERT

S Z E R K E S Z T Ő S É G  É S  K I A D Ó H I V A T A L

B U D A P E S T  VII, R Ó Z S A  U C C A  25. SZÁM
B I R Ó  M I K L Ó S  N Y O M D A I  M Ü I N T É Z E T E  É S  K I A D Ó V Á L L A L A T A  

A M a g y a r  G r a f i k a  e l ő f i ze t és i  d í j a  M a g y a ro rsz á g o n :
Nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak egész évre 40 pengő, félévre 21 pengő 

Egyes számok ára nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak 4 pengő

Pályázataink eredménye
Múlt évi pályázatunk alkalmával 

már leszögeztük volt, hogy a nemesebb 
feladatok megoldására nagyon nehe
zen lehet szaktársainkat sarkalni.

Ezt mutatta úgy az I. szakcikk
pályázatunk, mint fedéltervezési pá
lyázatunk eredménye is. Szakcikkre 
csak beérkezett, vérbeli szakírók küld
tek be értékes munkákat, a kezdők 
távoltartották magukat, holott e pá
lyázattal éppen azt akartuk elérni, 
hogy az ifjú generáció is kivegye a ré
szét a szakcikkírásból. Szedéspályáza
tunkon, igaz, sok munkával vettek 
részt az ambiciózus kollégák, de túl
nyomó részük nem szentelt nagyobb 
figyelmet a pályázati feltételeknek s 
teljesen önkényesen magyarázta azo
kat, úgy, ahogy azt a feladat megol
dása fölötti töprengésből kipattant öt
letük megvalósítása megkívánta.

Üjabb pályázatot írtunk ki tehát s 
ennek eredménye —  sajnos — megint 
csak nagyon szomorú.

Szakcikk-pályázatunkra összesen há
rom munka érkezett be s ezek közül 
az egyik egyáltalán nem felel meg sem 
a várakozásnak, sem a feltételeknek.

Ezt az egyet figyelmen kívül hagyni 
kényszerülvén, a további két cikk ju
talmazását határoztuk el, de csakis 
azért, mert nem akarjuk a pályázat 
meddőségének kimondásával az ily 
szakirodalomfejlesztő eszköz iránti bi
zalmat megrendíteni. A két cikket ju
talmazva, kitűnt, hogy mindkettőnek 
szerzője régi ismerősünk, kiváló szak
író. Óhajunk, hogy a kezdőket serkent
sük cikkírásra, tehát ezúttal sem tel
jesült.

A szakcikk-pályázatra beküldött 
munkákról a következő véleményün
ket szögezzük le:

„Granum Salis"  jelige alatt ,,Ötle
tes legyen a szedő!" című cikk külde
tett be pályázatunkra, amelyet a köz
napi gyakorlatból merített megfigyelé
sek sugalltak. A cikk élvezetes és köz
vetlen módon sorakoztat fel egyné
hány olyan eshetőséget, amely a gya
korlatban igen gyakran fordul elő s 
megjelöli a módját, hogy ilyen esetek
ben ötletességünk segélyével miként 
oldjuk meg az elénk torlódó problé
mát. Nagy kár, hogy a közlemény 
csak rövid lélegzetű s nem terjeszke

dik ki részletesen a kiválasztott tárgy
kör kibogozására.

,,Typo'r jelige alatt ,,A gyorssajtó 
jestékező müvének kezelése"  címen 
alapos és hasznos cikk futott be pályá
zatunkra. Az értekezés a régi gyors
sajtók primitív festékező műinek le
írását és a modern festékező szerkeze
tekkel való összehasonlításával és az 
ezekkel elért eredmények ismertetésé
vel valóban olyan témát dolgoz fel, 
amely a magyar szakirodalomban rit
kán nyer nyilvánosságot. A modern 
festékező művek kezelésének tárgya
lásával hasznos útmutatással szolgál 
főként a fiatalabb generációnak.

„Veracitas". E cikk ,,A hírlapok 
technikai előállítása” címet viseli. So
kat ígérő cím, amely alatt következő 
elmélkedés azonban ebből mit sem 
nyújt. A cikk valójában a mai hírlap- 
szedéstechnika kritikája olyan szakíró 
tollából, aki az újabb időbeli hírlap- 
szedéstechnikával semmikép sem tud 
megbarátkozni s visszasírja a kézi
szedéssel előállított lapokat. Nem ra
gadjuk, hogy az 5— 6 évtizeddel ez
előtti lapok szedéstechnikája egysze
rűbb, simább és talán tetszetősebb is 
volt, de nem szabad elfelejtkeznünk 
arról, hogy ezek a lapok kéziszedéssel, 
a mainál sokkal nyugodtabb munka
menetben, sokkal lázmentesebb körül
mények és életviszonyok között ké
szültek. A mai hírlapot lehetetlenség 
volna hasonló technikával előállítani, 
részben azért, mert a mai élet sokkal 
lázasabb és idegesebb lüktetésű, mint 
volt 60 évvel ezelőtt, részben azért, 
mert ma a szedőgéptechnika uralja a 
hírlapszedést s ennek lázasan gyors 
munkamenete rányomja bélyegét a 
lapelőállítás címszedési, tehát —  leg
alább nálunk —  még túlnyomóan 
kéziszedésű munkarészleteire is, sőt a 
laptördelés technikájára is. De nem 
engedné meg a szolidabb szedéstech
nika alkalmazását a lapoknak egymás- 
közötti élet-halálharcszerű versengése 
sem, amely ma már a legkomolyabb 
napilapoknak a címszedését is a 
bouleward-lapok címszedési technikája 
felé sodorta. Amit a cikkíró a mai 
lapelőállítás technikájából kifogásol, 
bizonyos mértékig helytálló kritika; 
igaza van abban, hogy kellemetlenül 
hatnak a gépszedésben előforduló
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nagy szóközök, durva és helytelen szó
elválasztások, de mindnyájan tudjuk, 
hogy ezek olyan hibák, amiket a hír- 
lapszedéstechnika hallatlanul felfoko
zott gyors menete idéz elő s amelyek
nek korrigálására nem jut idő. A cím
szedésben előforduló helytelen szóel
választások ostorozása ezzel szemben 
helytálló, mert ennél a műveletnél 
már nagyobb gonddal végezhető a 
munka. Viszont nem lehet „merész 
technikai merényletnek" és „futurista 
irányzatnak” minősíteni pl. a kurzív
ból szedett címeket, vagy ilyeneknek 
a ritkítását. Épp így nem szabad a 
technikai lehetetlenségek közé sorolni 
a keskeny címbetűk alkalmazását sem. 
Gondoljunk csak az amerikai lapok 
címbetűire, amelyeknek nagy része ép
pen ilyen keskeny antikva és groteszk 
betűfajtából való s annyira bevált, 
hogy odaát senkinek sem jut eszébe 
azokat kifogásolni. Végül a cikkíró 
kifogásolja a lapok hirdetéseinek ex
presszionista és kubisztikus irányát, 
ami annál kevésbé lehet helytálló, 
mert olyan szedésmodorú hirdetések 
lapjainkban igazán ritkán fordulnak 
elő. Hogy napilapjaink hirdetései 
nagyrészt rosszak és pongyolák, az 
igaz lehet, de ennek okát nem csupán 
a hirdetésszedőkben kell keresni, ami
ről különben már többször volt szó 
lapunk hasábjain is.

E cikk —- mint fentebb említettük
—  kritika inkább, mint szakcikk, amit 
pályázatunk feltételeiben kértünk s 
nagy hibája, hogy cikkíró a mai lap
technikát túlságosan régimódi okulá
rén szemléli, amikor kifogásait felso
rakoztatja.

A fentiek alapján úgy véltünk a 
legigazságosabban dönteni, hogy a 
pályázat I. és II. (25 és 20 pengős) 
díját egyesítve és két egyforma díjra 
osztva a

',.A gyorssajtó festékező müvének 
kezelése” című cikk szerzőjének, Lau
pál Antalnak (Kassa-Kosice) és az

,,ötletes legyen a szedő!” című 
cikk írójának: Rasofszky Andornak 
(Budapest) ítéljük oda.

*
Levélfejre és reklámlapra kiírt pá

lyázatunk eredménye egyáltalán nem 
kielégítő. A pályázók egy része ismét 
félreértette a pályázati feltételeket,

= o « o =
fiai

melyek szerint tervezendő volt egy le
vélfej és egy reklámkártya. A pályá
zók közül hárman csak levélfejjel pá
lyáztak, egy pedig 14 levélfejhez csak 
5 reklámlapot tervezett.

Általánosságban szólva a munkák
ról megállapítható, hogy nagyjából 
közepes nívójú munkák; egyik sem 
emelkedik a különösen jellegzetes ér- 
dekességű munkák nívójára.

Részletes bírálatunk a következő:
Az ,,Ambra"  jeligéjű levélfej, mint 

vázlat, jóhatású munka benyomását 
kelti, de szedésre átültetve nyugtalan 
volna, mert a felhasználandó vékony
vonalú groteszk betű artisztikusságánál 
fogva hol keskeny, hol gömbölyded 
betűkkel bír s így tömör foltszedésre 
nem alkalmas.

A munka nemesít: A levélfej szi- 
metrikus megoldású gyenge kompozí
ció; ezzel szemben a reklámlap tér- és 
foltelosztásban jól kiegyensúlyozott 
megszokott szedéskomplexum.

Curzív: Négy évvel ezelőtti stílu
sunkban készült munkák. A levélfej 
hibája, hogy a magyar szöveg tömör
sége és összefüggő konstrukciója mel
lett a német és az angol szöveg szét
tagolódott.

Kiszedhető I, la: Ismerős motívu
mok úgy a levélfejnél, mint a reklám
lapnál. A kompozíció sem az egyik
nél, sem a másiknál nem érdekes s a 
levélfej hibája, hogy a főszövegcso
port (a magyar) a dekoratív jellegű 
vonalakkal túlságosan széttagolratott.

A ,,Koch” jeligéjű munka a pálya
munkák között a legfrissebb ötlettel 
dicsekedhet. Van benne újszerűségre 
való törekvés is, de kompozíciója be
fejezetlen: a szélső, marginálisszerű 
szedés teljesen különváltan szerepel a 
papírsíkon.

Munkanélküli 1— 14: A levélfejek
—  egy kivételével —  túlzottan lendü
letes megoldású munkák, az 5— 6 év
vel ezelőtti stílusnak megfelelő szel
lemben. Ez a túlzás —  különösen a 
hullámos vonalú sorokkal szedett 
fejeknél —  kárára vált a munkáknak. 
Egyes levélfejeknél ugyan a hajlított 
sorok határozottan dekoratív módon 
érvényesülnek. Kiemelkedő ‘kompozí
ció a 6. számú munka, amely egyenes 
soraival, jó elosztásával jó hatású 
munka benyomását kelti, egyetlen ki

fogásolni való a kissé nagy vignetta, 
melynek alkalmazása a levélfejet túl- 
magasra szabta. Az öt (1-4. és 6.) 
reklámlap a levélfejektől teljesen el
ütő stílusban készült. A legjobb kö
zöttük a 6. számú, amelynek kompozí
ciója elég jó konstrukció s hatásos a 
3. számú is, noha ötlete nem eredeti.

Neuland: A  levélfej szedésmegol
dása elég érdekes, ha nem is újszerű. 
Kár, hogy a hideg színhatást a szöveg 
közé ékelt dekorációnak melegszínnel 
való tervezése által meg nem törte. —  
A reklámlap expresszionista ízű gon
dolata határozottan jó s ötletesség dol
gában sikerültebb a levélfejnél is, de 
összhatásában kissé nyugtalan.

Non omnis moriar: A  levélfej meg
oldása egyszerűsége mellett is ötletes 
megoldás. A reklámlap igen jó meg
oldású, hatásos munka. A hatás fo
kozható lett volna a felszólító mon
datrésznek még markánsabb betűkkel 
való szedése által.

A ,,Pál I. és II." jeligéjű munkák 
szedése kissé nyugtalan. Különben de
koratív részei csak rajzban oldhatók 
meg, amit a pályázat feltételei nem 
engednek meg.

Vénusz: Egyszerű, hirdetésszerű
megoldások; szaklap-nyomtatványok
hoz nem méltó köznapi kivitel. A le
vélfej különben túlmagas, a levélpa
pírnak több mint kétötödét foglalja el.

Ez alapon megállapítható, hogy a 
pályázat végeredményben nem járt az 
óhajtott eredménnyel. Beható megfon
tolás után döntésünk a következő:

A Magyar Grafika szerkesztősége a 
beérkezett munkák között nem talál 
olyan értékű munkákat, amelyek mél
tók volnának egy grafikai szaklap le
vélfejének céljaira. A pályázatot tehát 
ebben az értelemben meddőnek nyil
vánítja. A három legjobbnak vélt 
munkát azonban —  miután a pályá
zatot megújítani nem lehetséges’ —
1,0— 10 pengős jutalomdíjakkal hono
rálja vígaszdíj ázásként.

E munkák: 1. a ,,Koch" jeligéjű 
munka: tervezte Horváth Ferenc (Bíró 
Miklós) ; 2. a „Munkanélküli 6" jel
igéjű munka: tervezte és szedte: Beke 
Zoltán (vidéki; közelebbi címe isme
retlen) és 3. a ,,Non omnis moriar" 
jeligéjű munka, melyet Kurucz István 
(Zalaegerszeg) tervezett.

324



Vadász Miklós grafikus és festőművész
Alig volt több tizennyolc évesnél, mi
kor a pesti iparművész-iskola végzett 
növendéke zsebében a rézkarcoló tan
folyam oklevelével Párizsba került. 
És negyvenhárom éves volt, mikor 
visszakerült az anyaföldbe, szülőváro
sába. A közbeeső negyedszázad egy 
ragyogó élet s egy sziporkázó grafikai 
tevékenység minden világvárosi örö
mét magába zárja. Vadász Miklós ha
lálával nemcsak a magyar művészi 
életet érte pótolhatatlan veszteség. Az 
európai, főként a francia nagyvárosias- 
ság „vie heureuse''-ének, gáláns életé
nek is megfogyatkoznak a színei. Mert 
Vadász Miklós egész temperamentu
mával, kifinomult érzékenységével ezt 
a gazdag skálájú életet szolgálta. En
nek küzdelmeit és szenvedélyeit. Vá
gyait és kielégüléseit. Szép nőit, hatal
mas urait, tábornokait, diplomatáit, 
nagyhercegeit, —  igaz, hogy vergődő 
vádlottjait és fuldokló özvegyeit is. 
Mikor hazulról elindult s először ke
rült Párizsba, ott még teljes inferná- 
lis erejében érvényesült Toulouse 
Lautrec rajzoló-ónja. A bar, az éjfél
utáni kávéház királynőinek s lovagjai
nak kissé groteszk elrajzolása. De Va
dász Miklós akkor még szigorú discip- 
linák fegyelmét parancsolta magára. 
A Jullian-akadémiára járt, esti sza
bad tanfolyamokon készített croquis- 
kat s a pedáns készültségű Jules Le- 
fébvre festőművész-tanítványává sze
gődött. Csak lassan, lassan adta át 
magát annak a kellemes, friss és poen- 
tírozott grafikai impresszionizmusnak, 
melyből szinte stílust kovácsolt magá
nak. Akik jártak Párizsban a művész
kocsmák tájain, a Grand Chaumiére 
közelében, Tillion apó vendéglőjében, 
még találkozhattak Vadász akkori raj
zaival és akvareljeivel. Ezekkel a fi
nom érzelmességgel és halk erotiká
val fűtött rajzokkal, melyek egykor 
talán a francia múzeumokba fognak 
kerülni, hogy a „fin de siécle”, a tizen
kilencedik század utolsó évtizedének 
hangulatvilágát adják, Lautrec és Pas- 
cin mellett a leghűségesebben.

Vadász Miklóst ragadta magához a 
hírnév, a jólét, az előkelőség. De ott

volt a másik hangos sentiment is. 
amely idefűzte. Az akkori Budapest, 
ez a bimbózó nagylány vonzotta őt, 
szűziességével és bűneivel. Chroni- 
queurje lett a háborúelőtti Pest erköl
cseinek is. És minden plakátjába, amit 
itt csinált (Kőbányai Sörfőző, Emmer- 
ling, Az Est-plakátok, az épúgy 
bele van írva, mint a magyar katona 
kemény apológiája a harctéri skiccek 
felejthetetlen vonásaiba. Legfőként és

Vadász Miklós f

legszebben persze a Pál uccai fiúk il
lusztrációiba, amelyben megismerni a 
jának fölényes könnyedségét, de ezen- 
Le Rire és a francia vicclapok rajzoló
felül még valamit. Azt a megnevezhe
tetlen valamit, ami a pesti gyerekből 
lett híresség lényébe mindig egy 
csöppnyi melankóliát is kevert.

Vadász Miklós e fölfelé ívelő mű
vész-karrier útján a háború utáni idők
ben jutott el delelőhöz. A nagy föl

önarckép
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fordulás utáni cifrálkodó és tunya 
élet, a világvárosi éjszakák hírességei, 
papirosnevezetességei és demimondjai 
szinte ciklusok egymásutánjában je
lennek meg rajzaiban. Ezeket a rajzó
kat akkor már nemcsak a francia élc- 
lapok, hanem a nagy berlini világ
lapok s bécsi vállalatok is teljes, színes 
pompájukkal bocsátják közre. Jeritza- 
portréja, az amerikai dollármilliomo
sok európai műveleteit felsorakoztató 
képsorozata, a M. E. M. illatszerrek
lámjai világszerte közkézen forognak 
s ezer meg ezer példányban őrzik egy 
szellemes charmeur finom megfigyelé
seit. Mindenütt ott van, ahol az élet 
zajlik s mindent feljegyez, csipkeszerü 
könnyedséggel, de olykor azzal a fáj
dalmas grimasszal is, mely a francia 
karikatúráknak nemes öröksége.

Egy évvel ezelőtt Amerikában vol
tak nagy sikerei s tulajdonképp csak 
itt tért át az olaj festésű nagy portrékra. 
Dekoratív hatások kikeresésében, a 
méltóság egyszerű s közvetlen kifeje
zésében ezt a mesterséget virtuozitássá 
tudta felfokozni. Ebből az időből való

félénkségében is biztoskezű önarcképe, 
melyet a Magyar Grafika e számában 
mutatunk be, hogy a friss és lendüle
tes grafikai ötletek ifjúkorával ezt a 
reprezentáns műfajt szembeállítsuk. 
Szívjóságát, törékeny, elegáns lényét 
barátai emlékezete őrzi. A színek pe
dig, melyek alakjai ruháiból, meleg 
testéből áradnak, még sokáig fognak 
lebegni e csodálatos város nyári éjjelei 
és napsütéses délelőttjei felett.

w .

Beküldött könyvek
Magyar könyvművészet —  német 

szakfolyóiratban. Az ,,Offset-, Buch- 
und Werbekunst", ez a kitünően szer
kesztett német folyóirat, most megje
lent füzetét a lipcsei könyvművészeti 
kiállítás tanulságainak szenteli. Szebb- 
nél-szebb példákat szed össze a mo
dern könyvillusztráció, tipográfia és 
könyvkötés színvonalának bemutatá
sára. A választékos anyagban is helye 
jutott a magyar könyvművészetnek: 
a Kner cég klasszikus magyar író

sorozatának két címlapját mutatja be, 
melyeket Kozma Lajos tervezett. De 
ezeknél a már ismert tipográfiai 
mintalapoknál is szebb az a színes 
fotolitoban közölt bekötési tábla, me
lyet ugyancsak Kozma Lajos tervezett 
egy Lipcsében kiállított könyv részére. 
A kék, piros és arany színkombináció
val készült fedél a magyar és török 
ornamentikának csodás egyszerűségű 
keveréke. Azt mondhatni: virtuóz bi
zonyítéka annak, hogy e két keleti faj
tának vonaltemperamentumában mily 
sok rokonság van, szelíd és erősza- 
koltság nélküli átmenet az egyiknek 
világából a másikba. Az első, bevezető 
illusztrációja ez az Offset-, Buch- und 
Werbekunst ünnepi számának. S két
ségkívül a legszebb is valamennyi 
példa közt. örömünk és büszkeségünk 
lehet, hogy a magyar könyvművész 
keze a kultúra őrállomásain is ki tudja 
tűzni egy fájdalmasan visszaszorított 
népnek magasan lobogó zászlaját.

A Gutenberg-évkönyv. Másodízben 
jelenik meg hatalmas, testes kötete a

Vadász Miklós f
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mainzi Gutenberg-Társaság évkönyvé
nek, egy csomó igen értékes tanul
mánnyal és nagyon sok illusztrációval. 
Talán a legszebb, leggondosabb aján
dék, amivel a szakirodalom kedves- 
kedhetik tipográfusnak és könyvked
velőnek. Azzal a komolysággal és 
nemzetközi érdeklődéssel készült ez a 
könyv, mely a német szaktudományt 
jellemzi és amelyet a német könyvé
szeti archívumokban már megszok
tunk. Négy főrészre oszlik a tartalma: 
a történelmi részre, a jelenkor könyv- 
nyomtatását tárgyaló, továbbá az írás
típusokkal és a könyvkötéssel foglal
kozó tanulmányokra. Leggazdagabb a 
történelmi rész, melyben német, fran
cia és angol nyelven jelentek meg 
essay-k. Bennünket legközelebbről a 
magyar vonatkozású részek érdekel
nek. A Royer-család könyvnyomtató 
tevékenységéről és a pozsonyi, meg a 
pesti nyomdai viszonyok tizennyolca
dik századi képéről Fitz József dr. ta
nulmánya tájékoztat. A híres lőcsei

Brewer-nyomda mintegy százéves tör
ténetét (1584— 1685), művészeti és 
kulturális jelentőségét Pukánszky Béla 
dr. fejtegeti cikkében. Mindkét tanul
mány becses adattár. A modern 
könyvre vonatkozó ismertetések sorá
ban legérdekesebb a félszázados lon
doni Curuen-Press gazdag illusztratív 
anyaggal támogatott ismertetése. De az 
orosz szovjet egészen különleges ele
mentáris grafikájának és a lengyelek 
s ukránok háború utáni könyvművé
szeti törekvéseinek széleskörű bemu
tatójával találkozunk a könyvben. Ér
dekes egy a modern könyvkötés anyag
szerűségével foglalkozó cikk, de ben
nünket nyomdászati szempontból fő
ként a betűöntödék új anyagainak be
mutatása érdekelhet azon szakszerű 
megjegyzések kíséretében, melyeket 
ezekhez Julius Rodenberg fűz.

Szine-Java. Ez a kissé szokatlan 
hangzású cím egy könyvsorozat gyűj
tőcíme, amelyben a magyar és külföldi

regényirodalom egy-egy önálló köte
tét indítja útjára a Pantheon részvény- 
társaság. Az olcsó könyv körül ma 
nagy harc folyik, mert a mai csonka 
ország területén is sokkal több a 
könyvolvasók száma, mint volt a béke
beli Nagy-Magyarországé. Ez a kiadói 
harc, mely a legfrissebb könyvolvasó 
néprétegek, a frontokon olvasásra ka
pott munkásosztályok fogyasztására pá
lyázik, nem válogatós az eszközökben. 
Hol a papírtömegek súlyával, hol a 
tartalom szenzációs, fantasztikus vagy 
érzelgős anyagával, de rendszerint 
igen egyszerű fogd-meg-elvekkel tö
rekszik ama bizonyos „alsóbb rétegek" 
meghódítására. Mindebből a közízlés
nek és a kultúra szélesbedésének nem 
sok haszna van. Az ily kísérletek 
tartós erkölcsi nyereséget csak akkor 
jelentenek, hogyha az aránylag olcsó 
árért tartalmilag és formailag is érté
kes könyvet nyújtanak. A Szine-Java 
könyveiben ezt a törekvést látjuk meg
csillanni. Fűzve egy pengő hatvan fii-
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lérért, kötve két pengő hatvan fillérért 
szokatlanul ízléses könyvet ad a vá
sárlónak: jó papíron, tiszta tipográfiai 
munkát, kellemes szervírozást. S 
amint a megjelent kilenc könyvből 
látni: eredeti vagy fordított regényeket 
az utolsó évek terméséből. Mert ennek 
az olcsó szépirodalmi könyváradatnak, 
mely napjainkban dúl, megvan az a 
kellemetlen egyoldalúsága, hogy örök
ké a „klasszikus”, tehát tantiémekkel 
többé nem törődő írók műveit nyújtja 
a nyájas olvasóknak s így a most fel
merült írói értékek útja a széles ol
vasórétegekhez szinte teljesen el van 
vágva. A Szine-Java írói közt Dahl, 
Schnitzler, Dekobra, Bennett, a ma
gyarok közül Szini Gyula és Andai 
Ernő neveivel találkozunk, olyanokkal, 
akik a mi korunk társadalmának, ér
zéseinek és lelki konstrukciójának 
tudják a keresztmetszetét adni. A

A háború óta talán harmadízben van 
most vasipari kiállítás az Iparcsarnok
ban. A vas nemes anyag és a vasipar 
úgynevezett nehézipar. Ez meg is lát
szik a kiállításán. Ami itt vasból, nik
kelből, alumíniumból felsorakozik, az 
csupa szolid és jóleső öröm a szemnek. 
A lokomobil is komoly dolog, a tűz
oltókocsi is az, a gázforraló és a lószer
szám-vasalás is az. Ezt tudja minden 
vasgyáros, kereskedő és ennek meg
felelően komolyan mutatja be, amit 
tud. A vas ennek a technikai kornak 
legjellemzőbb alkatrésze s ennek a tu
data méltóságot ad a vas minden mun
kásának. Egy anyag, amellyel nem sza
bad packázni. Egy anyag, amely tisztes
séges elrendezést, nyugodt csoportosí
tást, dísztelen, de célszerű árusítóhelyet 
követel magának. Pompa nélkül való 
megbecsültetést. Ezt tudja minden kis 
és nagy vasas, talán csak a csepeli 
Weisz-gyár intézősége nem tudja ezen 
az egész kiállításon, ök tehát egy pom
pás görög templomot emeltek a zo
máncedények tiszteletére. De a többi 
kiállító ezt a példát nem követte, ha
nem beérte a jelenkor egyszerű kife
jező formáival, fis becsületére legyen 
mondva ennek a kiállításnak, hogy a

könyvek megjelenésbeli egysége Fiára 
Margit ízléses borítékrajzaival szintén 
a korszerűséget és gondosságot hang
súlyozza. Nekünk különösen a kötött 
könyvek tetszenek. Itt a vászon piros 
színének s a kiadó-szignet aranyos 
nyomásának olyan harmonikus össz
hangzásával van dolgunk, amely akár
milyen külföldi nagyvállalatnak is be
csületére szolgálna. Azt, hogy itt fil
léres megtakarításokkal vagyonokat 
lehet a közízlés rovására gyűjteni, mi 
tudjuk legjobban. S hogy a napi kri
tika e lényeges követelményeket észre 
sem veszi, folyton tapasztaljuk. He
lyénvaló tehát, ha itt regisztráljuk, 
követésreméltó példának nyilvánítjuk 
a Pantheon nagy erőfeszítését, mellyel 
az olcsó magyar könyveknek is kívá
natos külsőt ad s így teszi oda őket, 
mint valaha régen mondták: a mű
velt családok asztalára. W . P.

sok jó, vagy egyszerűen helytálló áru
sítóbódé közt egy sincs alantas. Van 
ellenben egy modern fürdőszobaberen
dezés, amelyre büszke lehet a tervező 
Gróf József iparművész. Sőt büszkén 
mutogathatná ezt a szép szobát bár
mely világvárosi kiállítás is.

Idáig tehát a dolog rendben volna. 
Ami nincs rendben, az az, hogy ez a 
komoly, szép és okos anyag, a vas, ez- 
idén társult egy tarka, pipacsszínű és 
csicsópapírba öltözött mellékkiállítás
sal: a reklámmal. A nagy és komoly 
óriás: a vas, karján egy kis pesti ba
rátnővel: a reklámmal, —  nem éppen 
örömteljes látvány az egészséges ér
zékeknek. Mindenekelőtt —  hogy is 
mondjam csak —  miféle mesalliance 
az: vas és reklám? Azt már hallottuk: 
vas és acél; vagy vas- és fémipar; 
vagy nincs vas, de van reklám. Ha
nem a kettő együtt: afféle szalmaözve
gyi szórakozás. Talán ha az ember va
lamelyik strandfürdő plakátján látná, 
azt gondolná: ejnye, de jó vicc és to
vábbmenne. De az ember a komoly, 
nagymultú, még 1885-ből való Ipar
csarnok bejáratán olvassa, hogy ott 
vasipari és nemzetközi reklámkiállítás 
van. Ezt már még sem lehet hallga

tással mellőzni. Egy nemzetközi kiállí
tást illik megnézni.

Erről a nemzetközi kiállításról a 
látogatója már az első szempillantás
ban megállapíthatja, hogy afféle 
„könnyűipari'' kiállítás. Talán huszon
öt-harminc fülkéje van, de ezek any- 
nyifelé kiáltoznak, annyi színben har- 
sonáznak, úgy össze-vissza muzsikál
nak, mint a nagytétényi fúvósok. Azt 
már megszoktuk, hogy minálunk a 
háborúutáni infláció óta összetévesztik 
a kiállítást a vásárral. De hogy ilyen 
alaposan összetévesztik a nemzetközi 
reklámot a magyar szentistvánnapi 
ökörsütéssel, az a magyar kiállítások 
viharedzett történetében is szokatlan.

Mert vájjon mit gondoljunk egy 
olyan rendezőségről, amelyik még 
tisztában sincs a reklám szó jelentésé
vel. Reklám: ez jelenti az üzleti pro
paganda minden fajtáját, mely nyom
tatott, élő, írott, rajzolt, világító és 
egyéb elképzelhető szavakkal veti ki 
világba egy cég márkáját. De hogy 
miért reklámkiállítás az, amelyikben 
„sütiké''-t árulnak édességekkel, vág)’ 
haj hálót férfiaknak patent dugókkal, 
azt e sorok szerény írója még a pesti 
erkölcsök történeti ismerete alapján 
sem tudja elgondolni. Van itt —  igaz
—  egynehány papírral kiteremtettézett, 
plakátokkal teleragasztott kis bódé, 
mindenféle könyvekkel telerakva. S 
rajtuk nagy könyvkiadó- és nyomda
vállalatok cégtáblája. Van néhány fé
lig megoldott s olcsón összeszedett, 
egyébként tűrhető reklámfülke is. Az 
Újság rotációsgépén legalább van va
lami ötlet, ha kiviteléhez nem is volt 
elég bőkezűség. A Wodiáner cég 
nyomdai reklámszobájában legalább 
egy jóízlésű szándék, ha nem is ki
fogástalan. Az Egyetemi nyomda kis 
szobája is ad valami kis kiállítási han
gulatot. De ami azon felül van . . .  
Pappendekliből való Margitszigetek 
és szanatóriumok, óvodás-gyerekek 
munkáival. Nyakkendőkirályok. Cu
korka- és csokoládé-maharadzsák. 
Befőttesüveg-elnökök. És „sütike" cí
mű lemezpapír-koffer „vegyes cuk
rászsüteménnyel" .

Művészet? Iparművészet? Igen, az 
is van. Néhány üzletileg helyesen be
állított fiatal iparművész-növendék sa
játkezű rajzlapkiállítással, szende pá-

Rekldmkidllítds csic sópapírra l
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lyatervekkel, tejfölösszájú ábrándla
pokkal adja a „magyar anyagot". Van
nak továbbá nemzetközi plakátok is, 
hemzseg itt vagy húsz darab, a kilenc
venes évek stílusában, egy már sok
szor szerepelt gyűjtő önreklámjával. 
De aki ebből a mai nemzetközi rek
lámot akarná megismerni, úgy járna, 
mint aki a pesti Dunaünnepélyre rán- 
dulna fel, hogy egy kis lidó-életet kap
jon. Bizonyos, hogy a kiállítás rende
zőiben megvolt a jóakarat erre is. Leg
alább erre vall, hogy több fülke cu- 
korpapírbevonással üresen tátong. S 
rajta egy kis tábla: „Az anyag vasúton 
van." A kiállítás harmadik hetében az 
anyag még mindig vasúton van. Kép
zelhető, hogy hány kisiklás, karambol 
és hegycsuszamlás érte azt az anyagot
—  szegényt.

Célszerü-e ezek után, hogy egy 
ilyen kiállítási rendezőségnek, mejy 
első pillanatban elvesztette a fejét, mi 
most a fejét keressük s hogy az értel
méhez szóljunk. Hogy elmondjunk 
neki egyet és mást a reklám mai állá
sáról, a reklám művészetéről, fényszó
róiról, hangtornyairól, égő írásairól, 
világító háztetőiről? Helyénvaló-e 
ezekután, hogy egy kiállítás rendezői
nek az egyszerű kereskedői értelemről 
beszéljünk, mikor azon egyik ismert 
iparművésznek azt mondták: itt a mű
vészet nem fizet helypénzt, tehát a 
művészetnek nincs szava. Lehet-e ezek 
után kritikáról beszélni egy széleskörű 
alkalmi mulatság kapcsán? S nem 
jobb-e hagyni ezt az egész komoly, 
szép és tanulságos vasipart szalmaöz- 
vegykedni a víg nemzetközi reklám
mal.

Nem jobb. Mert az inflációs kon
junktúra hőskorszakának vége. A pén
zünk stabil s a mi nemzetközi hitelünk 
sem csákyszalmája. Macedóniában az 
ilyen kiállítást lacipecsenye-árusítással 
és karikadobálással kötik össze. De mi 
most —  éppen most —  a kultúrfölé- 
nyünk, a megbízhatóságunk, a minde
nek fölött való precizitásunk hangsú
lyozásával állhatunk csak a világ elé: 
nemzetközi kiállítást rendezni. Egy ki
állítás közügy, egy város becsületének 
az ügye. Aki ezt nem érzi át, attól 
igazán nem kívánhatjuk, hogy a hely- 
pénzszedésen túl is meglásson valamit 
a mai reklámkultúrából. Nádai Pál
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mellett tanúskodnak a Magyar Grafika által kiírt szakcikk- és szedés
pályázatok. Szakcikkre azért írtunk ki pályázatot, hogy a bátortalan 
kezdőket szakírásra serkentsük és ezzel hozzájáruljunk az új magyar 
nyomdászszakirógárda neveléséhez. Az eredmény majdnem egyenlő a 
semmivel. A  beérkezett cikkek régi jó nevű szakíróktól származnak, 
a kezdők ezúttal is távolmaradtak, mert még a nem díjazott cikk is 
gyakorlott toliforgatóra vall. Szedéspályázataink, de még a mások által 
kiírt szedéspályázatok is ugyancsak szomorú eredménynyel zárultak. 
A  díjazott munkák kivétel nélkül vidéki vagy vidékről nem rég a 
fővárosba került kollegák munkái, s a nem díjazott pályamunkák is
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amellett szólnak, hogy vidéken terveztettek. Ebből a tényből követ
keztethetjük, hogy a vidéki kollégákból még nem pusztult ki végkép az 
ambíció, ott még sokakban buzzog, pezseg az akarat: versengésben szépet 
alkotni, szebbet, mint más s igyekezni az érvényesülés útját meg
nyitni! Pályázataink eredménye felett e szempontból elmélkedve két
irányú következtetést vonunk le: a magyar nyomdaipar, főként pedig 
a magyar mesterszedés fejlődése érdekében gondoskodnunk kell a sorvadó 
vagy szunyadó ambíciók felélesztéséről, másrészt pedig kellőkép kell érté
kelnünk a vidéki kollégák ambícióját s idejében kell megóvnunk azt a 
fővárosi kollegáknál tapasztalható elsatnyulástól. Ezekre a feladatokra 
csak egy szilárdan megalapozott intézmény alkalmas s ez: a Szakkör! 
Úgy látszik azonban, hogy a Szakkör feltámasztását célzó, a közelmúlt
ban indított akció az idei nyári nagy kánikulában — elsorvadt. Kár!

Ötletes legyen a szedő*

A szedés munkája fölötte nagy figyelmességet, 
a kéziratban leírtakkal való teljes együttérzést, 
azokba való buzgó elmélyedést igényel a szedőtől. 
És itt nincs kivétel: akár kompressz-szedésről, akár 
pedig bármilyen egyéb szedésmunkáról, akár gép
szedésről, akár kéziszedésről van szó, mert minden 
szedésmunkánál az eredeti írói gondolatnak tipo
gráfiai átültetöje elsősorban a szedő és csak má
sodsorban jön tekintetbe a munkabíráló és munka
ellenőrző szerveknek: a faktornak, a metőrnek, a 
korrektornak munkája. Tiszta sor tehát, hogy első
sorban a szedő munkájának kell olyannak lennie, 
hogy csak kisebbszerű, csekélyebb mértékű simítá
sokra legyen szüksége, nem pedig nagyobb munkát 
igénylő, átalakításszerű javításokra. Ez okból nem 
elegendő még maga a figyelmesség sem a szedés
munkának pontos, csinos, ízléses végzéséhez, ha
nem ahhoz még ötletesség is kell, még pedig elég 
kiadós mértékben.

Hosszú litániákat lehetne írni, párhuzamot

* A Magyar Grafika most eldöntött szakcikk-pályázatán díjjal 
jutalmazott pályamunka.

vonva aközött, hogy milyen könnyedén és elegán
san ugrat át a szedésben élvezetet találó, ötletes, 
rutinos szedő minden kisebb akadályon, sőt na
gyobb gáton is, és milyen kínosan, esetlenül, szeg
letesen kecmereg, vánszorog, cammog át rajtuk a 
munkáját csak keserves robotnak érző, semmin sem 
töprengő, mivel sem törődő szedő.

Amikor a szedésmunka kapcsán ötletességről 
szólunk, már a legelemibb teendőinkben is láthat
juk, mennyire szükségünk van erre a kiváló tulaj
donságra. Már ahhoz is ötletesség kell, hogy vala
mely igen rossz kéziratnak olvashatatlan vagy ne
hezen olvasható részleteit kibogozzuk. Olyan 
szedő, akinek kevés a szókincse, agya működésének 
fokozott megerőltetésével sem tud olyan szót, 
illetve szócsoportot kiagyalni, amellyel a rosszul 
írott, olvashatatlan részleteket a valószínűség mér
tékéig ki lehetne egészíteni. De aki az ötletességet 
kemény önképzéssel, szókincsének embertől telhető 
szüntelen bővítésével önmagában kifejlesztette, az 
a könnyebb fajtájú szövegekben játszi könnyedség
gel, a nehezebb, szokatlanabb textusokban pedig
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ügyeskedő kombinálásokkal egy-kettőre fejti meg 
ezeket a kéziratfogyatékosságokat.

Ötlet kell mindenhez a szedő munkájában. Amit 
az imént kifejtettünk a kéziratolvasásról, az áll a 
szedő munkájának minden fázisára és minden ne
mére. Példát hozunk fel. Ha keskenyebb formá
tumra szedünk, igen gyakran nyílik alkalom arra, 
hogy a sorvégi elválasztást, ha nem „megy ki” jól, 
vagy elkerüljük, vagy tipografice helyesen oldjuk 
meg. A gondolkozás nélkül, gépiesen dolgozó 
szedő ilyenkor nem sokat teketóriázik, hanem: aho
gyan esik, úgy puffanik. A munkáját lelkesen 
végző, gondolkozó, végeredményben ötletes szedő
nek minden szedett sora ezzel szemben mintaszerű, 
kifogástalan, olyan, hogy arra minden szakember 
rámondhatja: ezt máskép, jobban nem tudná meg
csinálni senki. A klisék körüli, körültördeléses, kes
keny soroknál látjuk leginkább, hogy a körültör- 
delést milyenfajta szedő végezte. Az ötletes szedő 
a legtöbb esetben tud magán segíteni, mert a szö
vegben a szükséghez mérten olyan apró-cseprő 
változtatásokat végez, amelyek a szöveg értelmét 
és nyelvtani helyességét hajszálnyira sem bolygat
ják meg. (Például kihagy, vagy hozzászed egy kö
zömbös jelzőt, vagy erősítő szócskát, avagy hozzá
szed egy birtokosragot, ahol ilyen nincs és helyén
való volna, avagy új bekezdést csinál, vagy ilyene
ket összevon, ha ennek megvan az értelembeli elő
feltétele.) Az ötlettelen szedő, aki nem szeret 
sokat gondolkozni, ilyenkor egyszerűen széles, un
dorító közöket hagy a szavak között, vagy középre 
zárja a rosszul „kimenő” sort, vagy megritkít egy 
teljesen közömbös szót, amit pedig nem volna sza
bad tennie, mert a ritkítás kiemelést, feltűnővé 
tevést jelent és az értelmes olvasóra igazán komi
kusán hat, ha valamely egészen közömbös szót, 
aminek az adott mondatban semminemű súlya 
nincs, ritkítva, tehát fontosabbá téve lát maga előtt. 
A nyomtatott szöveg él, lélekzik, olyan az, mint 
az eleven emberi hang, amely beszéd közben is 
csak azokat a szavakat nyomja meg erőteljesebben, 
amelyeknek nagyobb a fontosságuk.

Igen gyakran fordul elő, hogy a szedőtől meg
kérdezik, hogy mennyit ad ki nyomtatásban ez 
vagy az a kézirat. Tervszerűtlenül, csupán egyszerű 
ránézéssel nem lehet azt megközelítően sem kiszá
mítani. Amelyik szedő azonban érzi, hogy az adott 
kérdésre a valószínűséget megközelítő választ illik

adnia, az jól tudja, hogy valamilyen módszerből 
kiindulva kell a számítást megejtenie. Ötletessége 
nyomban ráviszi arra, hogy megolvassa, mennyi 
betű van a kézirat egy-egy sorában, mennyi sor van 
egy kéziratlapon, ezt megszorozza a kéziratlapok 
számával, majd megnézi, hogy mennyi betű van a 
nyomtatott sorban és mennyi sor a nyomtatott olda
lon és ezt is megszorozza. A kétszeri szorzás ered
ményeit összehasonlítva, meglátja a különbözetet és 
ennek alapján eléggé megközelítő képet nyer és 
eléggé gyorsan tud választ adni a feltett kérdésre. 
Még ha akármilyen rendetlen, toldásokkal, beszú
rásokkal eléktelenített kéziratról is van szó, terv
szerű számítás segítségével akkor is pontosabban 
tudhatja meg azt, mint puszta találgatással, amiből 
csak gyaníthat, de csakis olyanformán, mint ahogy 
a macska gyanítja az esőt.

Jó adag ötletességre van szüksége annak a sze
dőnek is, akit megbíznak valamilyen műnek törde
lésével, vezetésével. Főként ha a műben sok a be
iktatandó oszlopos szedés, táblázat, vagy sok az 
ábra, avagy ha igen sok benne a lábjegyzet. Az osz
lopos szedésnek, a táblázatoknak, az ábráknak a 
szöveggel való harmonikus egyezése, tipografice is 
szabatos és csinos szedése, no meg helyi, közelségi 
és áttekinthetőségi szempontokból való elhelyezése 
az oldalak összeállításakor igen sokszor nyújt alkal
mat a szedőnek arra, hogy célszerű megoldásokkal 
ötletességét kimutassa. Ha nem vesz soha sem 
kézbe ilyen fajtájú, jóhírű nyomdákban már nyom
tatott műveket, nem lapozgat bennük soha, hon
nan szedje magába azt az ötletességet, amire ily 
alkalmakkor szüksége van?

Hiszen ha a szedői munka csak kompressz-sze- 
désből állana, akkor a fentebb említett példákból 
kitünően csak kisfokú ötletességre volna szüksége 
a szedőnek. De vegyünk most már példának egy 
hirdetést. Kevés azoknak a hirdetőknek száma —  
noha manapság már mindjobban szaporodnak — , 
akik tipografice megvalósíthatóan szerkesztik meg 
hirdetéseik szövegét és tervezik meg külalakját. Ha 
a szedőnek a hirdetésszedéskor nincsenek jó ötletei 
és csak gondolkozás nélkül szedi le a szöveget és 
értelme szerint nem taglalja fontosabb, kevésbé fon
tos és mellékes szócsoportokra vagy mondatokra, 
röviden: nem törődik a hirdetés főcéljával: az 
észrevevésnek lehetőségével, a feltünőségével, ak
kor az bizony igen gyengén fog sikerülni. Ám ha a
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szedő szabad óráiban jobbhírű vezető napilapo
kat, folyóiratokat és egyéb hirdetéseket közlő 
nyomdatermékeket szemlélget, tanulmányoz, úgy 
ebben ügyessége is kifejlődik, mert a látottaktól 
megtermékenyül az agya, ösztönzést nyer és lassan- 
lassan ötletessé válik ezen a téren is.

Táblázatot kiszámítani anélkül, hogy tekintettel 
lennénk az egyes rovatoknak a beleírandók szem
pontjából szükséges szélességére, csöppet sem vall 
szedői ötletességre. Minden szedői munkán meg 
kell hogy lássék annak a nyoma, hogy annak vég
zője gondolkodott, amikor azt szedte. Hiszen meg
történik az is igen gyakran, hogy a rutinos szedő 
még ötletességével sem tud boldogulni, ha nincse
nek meg az ötletessége felhasználhatóságának elő
feltételei, ámde hogy sikerüljön ilyenkor a mun
kája, ha még csak meg sem tudja kísérelni, hogy 
ötletességével éljen?

Amit az ötletességről a hirdetés szedésére vonat
kozóan mondtunk, az fokozottabb mértékben áll a 
különféle fajtájú merkantil- és akszidensmunkákra. 
Egy jól-rosszul megírt kéziratot úgy leszedni, hogy 
annak minden szava-sora nyomtatva elérje azt a 
hatást, amelyet a nyomtatvány megrendelője vele

elérni óhajt: mekkora fokú ötletességre van szük
sége a szedőnek, hogy a nyomdában meglévő, 
gyakran bizony igen szegényes betűöntödei anyag
ból a lehető legjobbat, tipográfiai szempontból a 
legcsinosabbat, a szöveghez legsímulóbbat tudja 
alkotni? Itt már azt mondhatjuk, hogy a szedő ötle
tessége néha a művészi megoldásig is előre tud 
nyomulni. De még nagyobb fokozatai vannak az 
ötletességnek. Amikor a szedő egyszerűen elhárítja 
útjából azokat az akadályokat, amelyek a holt betű
öntödei anyagnak korlátozó voltából kifolyóan 
merednek eléje. Amikor tervezget, skicceket gyárt, 
rajzolgat, festeget, színeket illeszt egymáshoz, majd 
amikor vés, fúr, farag, metsz, hogy terveit úgy dol
gozza ki, hogy azok nyomtathatók is legyenek, meg 
hogy elérjék a tervező által kívánt hatást. No, de 
most már abba is hagyhatjuk e sorok írását, mert 
olyan, aki a szedők közül erre a magasságra emel
kedik, nem terem minden bokorban és itt már 
nem dominál csak az ötletesség, vagyis oly tulaj
donság, amely szemfülességgel, tanulással és am
bícióval megszerezhető, hanem nagy része van 
benne a veleszületett tehetségnek, vagy gyakran a 
környezet nevelő hatásának is. Rasofszky Andor

A gyorssajtó festékező művének kezelése *

Ha visszapillantunk a nyolcvanas években épített 
gyorssajtók festékező műveire és azokat összeha
sonlítjuk a legmodernebb gyorssajtók festékező mű
veivel, önkénytelenül is az a kérdés vetődik fel 
előttünk, hogyan lehetséges az, hogy elődeink 
azokkal a primitív festékező művekkel is képesek 
voltak kifogástalan munkát végezni, annyira, hogy 
nagyon sok olyan munkát látunk abból az időből, 
amely még a mai szigorú követelményeknek is 
megfelel. Ennek a magyarázata legelsősorban ab
ban rejlik, hogy az akkori idők könyvnyomdái ter
mékei megközelítőleg sem készültek olyan nagy 
mennyiségben, mint a jelen időben s így azokat a 
hiányokat, amelyeket a festékező mű nélkülözött, 
a gépmester, habár küzdelmesen, de pótolhatott. 
Magyarázata ennek továbbá a könyvnyomdái úton

* A Magyar Grafika most eldöntött szakcikk-pályázatin 
jutalmazott pályamunka.

készült munkák természete és papirosanyaga, mely 
különösen megkönnyítette a munka menetét, lévén 
a papiros általánosan úgy gyártva, hogy kemény 
papirost abból az időből alig ismerünk. Tudvalevő 
dolog ugyanis, hogy puha papirosra, mint amilyen 
például a kézzel merített papiros, könnyűszerrel és 
egyszerű festékező művel is kifogástalan eredmény 
érhető el, ha azt lelkiismeretesen kezeljük.

Képzeljük magunkat egy pár percig egy régi 
gyorssajtó mellé, amely gyenge, vasútrendszerű és 
amelynek festékező műve a legprimitívebb, vagyis 
amelynek festékszekrénykéje két darabból áll és 
hat csavarral szabályozható, továbbá egy dörzsölő 
és két nagy átmérőjű felhordó hengerrel rendelke
zik. Nyomtatásra kerül egy mű 16 oldalanként 
nyomtatva, fekete és piros nyomással, itt-ott famet
szetekkel, valódi kézzel merített papirosra.

Legelsősorban rendbehozzuk a festékszekrényt,
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pontosan beállítjuk úgy, hogy kisebb formánál a 
festékszedő henger csak minden második vagy har
madik ívnél vegyen festéket, nagyobbnál gyakrab
ban, legnagyobbnál pedig minden ívnél, de föltét
lenül ezt a megoldást kell keresnünk, hogy a fes
tékkés minél vékonyabban adja le a festékszedő
hengernek a festéket, hogy dacára a dörzsölő hen
gerek hiányának, a leadott festékmennyiséget az 
egy dörzsölő vashenger és a két felhordóhenger 
szét tudja dörzsölni. Ez azért fontos, mert ha a 
festékkés a festékszedőhengernek nagy mennyiség
ben adagolja a festéket, akkor festéksávok képződ
nek a nyomtatványon, mivel a csekélyszámú hen
ger nem képes a nagymennyiségű festéket eldör
zsölni az alatt az idő alatt, amely idő alatt egy 
munkamenet befejezést nyer és egy új kezdetét 
veszi. Ha gépünknek ellenállóképessége a nyomás
erő kifejtése szempontjából kicsi, ami egész bizo
nyos, akkor a nyomandó papirost egy nappal előbb 
megnedvesítjük. Ez úgy történik, hogy három-négy 
ívet egymásra rakunk és a felsőt egy vizes szivacs
csal bevizezzük. Ha az egésszel készen vagyunk,

akkor egy nehezebb tárggyal lepréseljük. Itt ügyel
jünk arra, hogy a második szín nyomtatása alkal
mával a papiros megtartsa ezt a nedvességet, mert 
ha a papiros megszáradt, akkor össze is húzódik, 
ami természetesen nagy regiszterkülönbözeteket 
idéz elő. Ha ezzel készen vagyunk, másnap elkezd
hetjük a nyomást. Ha véletlenségből a két csavar 
közé üres oldal (vákát) kerülne, akkor nincsen 
más hátra, mint hogy azon a helyen a festéktorló
dást egy megfelelő nagyságú papírral lehúzzuk, 
ahol pedig kevés festék van, arra a helyre adago
lunk és amíg az eldörzsölődik, selejtíveket rakunk 
be. Ilyen és ehhez hasonló küzdelmekkel nyomtat
juk ki az egész művet, amihez lelki erő kell és erős 
akarat, szakmaszeretet és az, hogy az illető gép
mester rajongjon a szépért, a nemesért, hogy ab
ból, amit csinál, a lelke érezzen ki. Ha ez így van, 
akkor a bizonyos kötetet beköttetjük olyan ember
rel, aki intenciónkat meg tudja érteni és akkor 
kezünkbe kapunk egy olyan könyvet, amelyben 
gyönyörködhetünk, mert ebből az emberi lélek le
helletét érezzük kisugározni. Amint látjuk tehát, a
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régi festékező mű hiányait a gépmester volt kény
telen pótolni, amit meg is tehetett, mert az általá
nos helyzet ezt lehetővé tette, vagyis a kicsiny pél
dányszám, megfelelő papíranyag, hozzávaló meg
felelő rossz festék stb., stb.

Lépjünk át a mostani időkbe és nézzük meg, mit 
tehet ebben a tekintetben a gépmester, amikor ar
ról van szó, hogy egy modern gépen dolgozik, ami
kor nagy példányszámról van szó, ugyanakkor még 
nagyobb felületek nyomtatásáról.

Hogy szigorúan megmaradjunk a gyakorlati ta
pasztalatok mellett és ne engedjük át magunkat az 
elméleti feltevéseknek, kijelentjük, hogy amiről 
itten szó van, az mind a gyakorlati tapasztalatok 
nyomán vetődött fel: van egy 98— 124 cm nyomó
felületű kéttúrás gép. Világmárka, jó működésű 
és ami ebben az esetben a legfontosabb, a legmo
dernebb festékező művel van ellátva; kombinált 
asztalhenger-dörzsöléssel bír. A festékszedőhenger
rel együtt összesen 15 hengerrel rendelkezik, ame
lyek közül a masszahengerek 90 mm, a négy vas
henger pedig 70 mm átmérővel bír. A vashengerek 
forgási sebessége a masszahengerek forgási sebes
ségéhez viszonyítva kifogástalan és mégis megtör
ténik, hogy az egész nyomóalapot betöltő nyolc
oldal alapnyomatlemez nyomtatásánál az ív első 
részétől számítva és középen 16 ciceró szélességben 
egy világos sáv képződik. Mit segíthet itt a gép
mester, ha a lelkét is beleadja abba a munkába?

Semmit. Nem pedig azért, mert a hiba a gép 
megkonstruálásában van. Dacára annak, hogy a 
gépnek a hossza 5}/> méter, rövid ahhoz, hogy a 
máskülönben kitűnő festékező mű helyesen mű
ködjön, mert akkor, amikor a gép egy munkame
netet befejezett és a nyomóhenger felemelkedik, 
hogy a nyomóalapnak szabad elvonulást biztosít
son, a két hátsó felhordóhenger a formán marad 
s így abban az útjában, amikor tényleges nyomásra 
halad a nyomóalap, a két hátsó felhordóhenger 
nem juthat frissen dörzsölt festékhez. Ez az oka, 
habár gyenge, de mégis kellemetlenül ható sáv
képződésnek.

Ugyanez megtörténik egy rendes gyorssajtón is, 
ha a felhordóhengerek közvetlen a szedéshez érnek 
akkor, ha a gép ki van hajtva, vagyis rendes állás
ban van. Hiába a festékező műnek pontos műkö
dése és dörzsölése, ehhez az is szükséges, hogy a 
felhordóhengerek és a forma között legalább 15

centiméter távolság legyen, hogy a forma frissen 
dörzsölt festékhez jusson.

Van még egy jelenség, amely szintén inkább 
konstrukciós, mint kezelési hiba és amilyen ritkán 
adódik elő, olyan veszedelmes és hosszantartó is. 
Ez pedig az, amikor a festékező művön a festék 
egy oldalra torlódik, vagyis a hengereknek az 
egyik végére és arról a végéről nem győzzük a fes
téket lehúzni. Ez leginkább az olyan gépen fordul 
elő, amelyen a festékező műnek oldalmozgást végző 
vashengerei a vezér tengelyről kapják a meghajtást, 
illetve oldalmozgásukat és nem az oldalvázába fel
szerelt csigamenetes perselytől. Ez úgy magyaráz
ható, hogy a vezértengelyről történő meghajtás erő
sen csökkenő áttételezéssel történik és hosszadal
mas és így a rövid idő alatt rákövetkező kapások 
hatványozódnak, úgyhogy amikor például a vas
hengereknek a menetátváltása bekövetkezne, a ka
pás következtében az nem történik meg, csak ké
sőbb, egy lökésszerű mozdulattal és a lökésszerű 
mozdulat okozza, hogy a hengereken levő festéket 
azoknak az egyik végére taszítja. E bajon úgy segít
hetünk, ha a kopott részeket, különösen a csiga
meneteseket újakkal és pontosakkal pótoljuk.

Ezeken az inkább konstrukciós hibákon kívül 
előfordulnak olyan hibák is, amelyek bizonyos be
hatások következményei és amelyek nagyban be
folyásolják az egyenletes és pontos festékezést. 
Ilyen jelenség többek között az, amikor a leadó
hengeren (duktoron) mélyebb karcolások vannak. 
Ez arra vezethető vissza, hogy a festékkést szabá
lyozó csavaroknak a végei nem voltak ellátva ka
lapácsszerű védőkkel, hanem azok közvetlen ke
rültek érintkezésbe a festékkéssel s így a tollcsa* 
vart szabályozó csavarok a festékkés alól kijutva, 
a vashengeren (duktoron) kisebb-nagyobb karco
lásokat okoztak. Ezzel szoros összefüggésben van 
egy másik és sokkal kellemetlenebb jelenség, ami
kor ugyanis a festékkés elveszti ruganyosságát. Ha 
a szabályozó csavaroknak túlságosan való becsava
rása következtében ez bekövetkezik, leghelyesebb 
a festékkést újjal kicserélni. Hogy az ilyen eset elő 
ne forduljon, a festékkést szabályozó csavarokat 
lazítjuk meg és az egész festékszekrényt szabályozó 
két szélső csavarral az egész festékszekrényt úgy 
állítjuk be, hogy a leadó henger és a festékkés kö
zött 1 mm távolság legyen. A többit a szabályozó 
csavarokkal intézzük el. Laupál Antal, Kassa
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A drezdai pap ír ki állítás
Lengő lapocska csupán. Gyerek eltépheti, szél 
elfujhatja. De belső ereje mégis akkora, hogy ké
pes átfogni az időtlen időket s a legnagyobb távol
ságokat. A rábízott gondolatokat fürgén elviszi 
bárhová és megőrzi az egyik nemzedéktől a követ
kezőkig. övé a tér, az idő s legfőképpen a földrajz 
és a történelem. Nincs nála jelentősebb szociális és 
kulturális hatalom. Elgondolni is nehéz, mi lenne 
velünk, nélküle . . .

Drezdában az idén 25 
ezer négyzetméter terü
leten külön kiállítást 
rendeztek Papír őfelsége 
tiszteletére, A program 
alapján ezzel a „szelle
miség materializálódásá- 
nak” legfőbb eszközét, a 
betű és a kép hordozó
ját kívánták bemutatni 
aszerint, ahogyan készül 
s amiként feldolgozás 
révén valami lesz belőle.
Van azonban a kiállítás 
épületei közt egy igen magas torony, amit messzi
ről lehet látni s minthogy erősített rádió van bele
szerelve, messzire is lehet hallani. Ez a „zengő 
torony” tulajdonképpen a kiállítás eszmei hátteré
nek igazi jelképe. Nemcsak a papirosról, mint a 
szellemi és kereskedelmi javak letéteményeséről 
van itt tehát szó. Hanem sokkal inkább a német 
önérzetet látjuk nagyra építve s halljuk felfokozott 
hangon hirdetve a papíron keresztül a német ipar 
s a német erő jelentőségét. Ez monumentálisabb 
minden épületnél s épületesebb minden monumen
tumnál.

Azt mondja ugyanis a „zengő torony” :
—  Jenek ide, belföldiek és külföldiek! Nézzétek 

meg, hogy a háborúk, a kényszerbékék és a gazda
sági gúzsbakötöttségünk ellenére mit tudunk csi
nálni. A papiroson át láthatjátok, hogyan fogjuk 
két kézre a munkát. 50 gyárunk, 735.000 lóerővel 
és 570.000 munkással (családtagjaikkal együtt 3^2 
százaléka a német nemzetnek) dolgozik a papír
szakmában. Evenkint 8,400.000 köbméter fából,

180.000 tonna szalmából, 60.000 tonna rongyból, 
1 millió 700.000 tonna papírt és 330.000 tonna 
nyersanyagot készítünk. Ennek értéke 850,000.000 
márka, melyből 307,000.000 márkányit kiviszünk 
külföldre. Az utóbbi száz év alatt éppen megszáz- 
szoroztuk a termelést. Nálunk a papír azonban 
nemcsak a sokszorosító iparágakat szolgálja, ha
nem más célokra széles körben alkalmazott nyers

anyag egyúttal. Előttünk 
csak Amerika jár, Ka
nada, Anglia, Japán 
mind-mind utánuk kö
vetkezik.

—  Bemutatjuk kiállí
tásunkon mamutgépein
ket: egyik végén berak
ják a fahasábot, másik 
végén kigurul a rotációs 
ujságpapírtekercs. Me
chanikai csiszolattal és 
kémiai főzéssel kiszed
jük a farostok celluloze- 
velejét. Ha nincs fa elég, 

a szalma, a kukoricaszár és még sok egyéb is jó 
erre. Nem ismerünk akadályokat. Csináltunk mi 
már levegőből is salétromot. És a cellulózéból nem
csak papír készülhet, hanem robbantószer is!

—  A papirost, amint statisztikánk és gépeink 
mutatják, elkészítjük és fel is dolgozzuk: „megne
mesítjük” . Mi találtuk ki a XV . század közepén a 
mozgatható nyomdabetűket. Azóta betűöntödéink, 
nyomdagépgyáraink, segédgépműhelyeink eláraszt
ják a világot a legpompásabb nyomdafölszerelé
sekkel. A papírfeldolgozó, sokszorosító és az azok
hoz tartozó egyéb (öntő, szedő, fűző, vágó, lyu
kasztó, hajtogató, ragasztó stb.) gépekből több 
mint ezerféle típus van forgalomban. Festékeink
kel a világpiacon senki sem képes versenyezni. 
Szállítunk készárut (levelezőlapot, szentképet, ipari 
s egyéb papírholmit) nyugat és kelet felé egyaránt.

—  A technikai előállítás korlátlan lehetőségei 
mellett az ízlés tekintetében is vezető szerepre tar
tunk számot. Vannak nekünk professzoraink min
denhez. Bernhard és Ehmcke betűket csinál, Weisz
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és Kleukens sok más társaival együtt úgy kistafi- 
rozza a könyveket, hogy műtárgy lesz belőle. Ezt 
mind láthatjátok kiállításunkon. A mindennapi 
élet grafikája, a könyv, a reklám, a színház, a fo
lyóiratok stb. berkeiben eleven élet mozog és vi
rágzik papírforma szerint is. Külföldről ezek révén 
tekintélyes összeg vándorol hozzánk.

—  Lapjaink szervezete pedig egyenesen világ
jelentőségű. 1877-ben percenkint 1.90 méter széles
ségben csak 60 métert tudtunk nyomni, ma, 50 év 
múlva már ott tartunk, hogy egy perc alatt 7 méter 
szélességben 300 méter nyomtatott területet tu
dunk előállítani. Van is 2474 ujságunk, amely 
évenkint 68.000 tonna festéket fogyaszt. A német 
lapok 14 nap alatt megjelenő számait összerakva, 
olyan 384.000 kilométernyi papírszalagot kapunk, 
mely —  szerénytelenség nélkül legyen mondva —  
elér a holdig. Ugyanez a 14 napi példányszám 
egymás tetejére rakva pedig hatszor olyan magas, 
mint a Mount Everest. Mindezeken kívül külföl
dön még 1369 németnyelvű újság jelenik meg.

—  Számontartjuk ezeket, mert igen becses csa
tornahálózatot jelentenek. Elvégre 90 millió ember 
érti a német nyelvet, éppen kétszerannyi, mint a 
franciát vagy az olaszt. S az újság a legjobb össze
tartó tényezője messzenyúló érdekeinknek.

Das Papier ist in dér Wélt 
noch viel wichtiger als das Geld —  

mondja a „zengő torony”.
Erre a magyar glóbusról idekerült papírkiállítási 

látogató vájjon mire gondolhat?
—  Gyönyörű a kiállításod, sokatmondó a sta

tisztikád, én németem. De mégis az első fájdalmam 
az, hogy miért emelted fel a papírárat Magyar- 
ország számára megokolatlanul, kihasználva azt a 
helyzetet, hogy nekünk nincs számbajöhető papír- 
gyártásunk. Ez- a te racionális termelésednek és ke
reskedelmi etikádnak a dicsősége?

—  Megállj! Lesz még ez másként is. Nem min
den áll olyan nagyszerűen, ahogy az a kiállításon 
ki van rakva. Elég szép, hogy a francia Réamur 
mechanikai s az amerikai Tilgham kémiai kivo- 
natolási gondolatát technikailag és üzletien olyan 
szorgalommal s olyan nagyra méretezve tudtátok 
megszervezni a saját hasznotokra. De ne feledjé
tek el, németek, hogy nincs annyi erdőtök, mint 
amennyinek fájából papírt szeretnétek csinálni. A 
Mount-Everestet túlhaladó és a holdig érő statisz

tika mellett azt sem szabad elfeledni, hogy a német 
papiros céljára felhasznált fa 60 százaléka import 
útján kerül az országba. Pedig hol vannak még a 
többi nehézségek? A vám, az olcsó vízierő hiánya 
és a jóvátételi terhek súlya? A világversenyt Ka
nada, Svéd-, Norvég- és Finnországok győzik csak 
irammal. Finnország máris többet termel egymaga, 
mint Ausztria és Csehország együttvéve. Kanada 
pedig idestova túlszárnyalja Németországot.

—  így nem lehet papírszuverénitást kiépíteni. 
Akármit mond a kiállítás zengő tornya. Ezen nem 
segít az egységesítő és gazdaságos DIN-formátum 
sem. Már útban van az olcsó nyersanyag a papír
ipar számára. Az erdőségek és a vízesések mellett 
nemsokára „öntik” a papírt, mint a filmet.

—  A német piac pedig nemcsak a saját fogyasztó
képességét nem bírja fokozni, de a kivitellel szem
ben még rosszabbul áll. Amerikában 62, Angliá
ban 37, Németországban 21 kilogram papírfo
gyasztás esik egy-egy fejre évenkint. Az igaz, hogy 
a soron vannak még hátrább következő nemzetek 
is: osztrák 14, olasz 8, orosz 3 kilóval. (Mi magya
rok az olaszok táján vagyunk.) Nemcsak a kul
túra, de az elszegényedés is megmutatkozik a papír- 
fogyasztáson. Emellett kifelé sincsenek sok remé
nyei a német papíriparnak. A háborúelőtti —  fő
ként angol és amerikai —  fiókjai likvidáltattak; 
onnét már üzlet se nem csordul, se nem csöppen. 
Mert időközben az egykori piacokon szépen beren
dezkedtek a saját szükségletük kielégítésére. Még 
a magyarok is kezdenek gondolkozni, hogy nem 
csinálhatnának-e kukoricaszárból ujságpapirost. A 
kukoricaszár termésének 10 százalékából kitelnék 
az egész ország szükséglete. Egyszóval újabb be
nyomulás a németek számára, különöse), új terüle
tek felé, igen bajos.

—  A betűöntödékkel is úgy vagyunk, hogy kez
denek igényeink nőni. Különösen a „latin” betűs 
nemzetek mind többet várnak a „fraktur”-betűs 
öntödéktől, ahol természetesen a maguk típusaik 
készülnek nagyobb hozzáértéssel és szeretettel. 
Hiába csinál Bernhard úr széles ecsetkezeléssel vagy 
Ehmcke úr cérnavékonyra antiqua betűket, azok 
nem férkőznek olyan közel a lelkűnkhöz, mint a 
Morris-féle angol törekvések, melyek olasz klasz- 
szikusokat vettek mintául. Bennünket betűvetésre 
Szent Gellért olasz papjai tanítottak s Mátyás ki
rály Budára a legkiválóbb firenzei írásművészeket
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hozatta. A berlini, lipcsei, offenbachi, vagy frank
furti betűöntödéknek ugyancsak kedvünkben kell 
járni, hogy az angol-amerikai-olasz versenyt lebír
ják esztétikailag. A Monotype-szedőgép kedveltsé- 
gének is szép betűiben látjuk egyik okát.

—  Ízlés tekintetében tehát legyünk igen óvato
sak. A gyáriparosított tömegtermelés a német 
nyomtatványok kiállításánál sok jelentéktelen, sőt 
ellenszenves újdonságot dobott szét a világba, 
anélkül, hogy kritikával és ellensúlyozottsággal 
mérsékelné magát. A színházakba, papírüzletekbe 
és könyvespolcokra bevonulnak a „maskarádék”, a 
papírból utánzott fa, fém, moaré-selyem, préselt 
krokodil-bőr és társaik. A merkantil-grafikában új 
divat tombol: éles, szöges vonalak és foltok, tűzijá
tékszínek. Nem lehet fékezni az anilinfestékgyára- 
kat. Okvetlen a szivárvány összes színeit akarják 
ragyogtatni. Pedig a dűlöngő formák, ék- és kúp
alakú cikázások amúgy is erősen hasogatják a rece
hártya idegeit. Sok helyütt pedig nyomorék figu
rák nyüzsgése szédít. Ezek még nem modernségek, 
hanem a háborús lelkek felfordulásai. Jóhiszemű 
nyomdászok is belesodródnak sokszor a „kiköpött” 
ornamensek és kompozíciók bódulatába, amelyek
ből hiányzik a rend, ritmus, egyensúly vagy ará
nyosítás. így van az, mikor a mamutgépek mester

emberei beleszabadulnak a művészet virágoskert
jébe; kezük nyomán sok minden elfonnyad. Az 
angol könyv tiszta, világos és választékos szépsé
gének nem sok követője akad.

—  Van azonban egy eszmei jelentőségű tény, 
amely előtt le kell venni a kalapot. Azt látjuk a 
papírkiállításon, hogy a nemzet és a társadalom 
minden tagja nagyszerű erőmutatvánnyal fog ösz- 
sze a közös cél érdekében. A drezdai papírkiállítást 
magánosok, egyesületek, testületek és hivatalos in
tézmények hozták össze. Itt mindenki egymás 
mellé és egymás alá van rendelve. Elhelyezkedik a 
nyújtott kép egységébe; a munkásság legszerényebb 
tagjai mellett nem kicsinyük feladatukat a megje
lent Rathsarchiv, Stadtbibliothek, Stadtmuseum és 
egyéb közgyűjtemények és szakiskolák sem. Becses 
történelmi, néprajzi, technológiai tanulságok hal- 
moztattak így egybe. Az összemunkálkodás, a szak
mabeli összetartás nemcsak a kiállítások ünnepnap
jain, hanem a munka hétköznapjain is meg van.

Ugylátszik, az erők összefogása, a szolidaritás 
érzésében való felolvadás gondolata az, amire ne
künk magyaroknak is szükségünk van. Ez a téma 
nincs kiállítva Drezdában, sem a katalógusban 
lajstromozva, mégis ezt hozhatjuk el legfőbb tanul
ságként. Czakó Elemér dr.

A nyomdák és a rendetlen kéziratok.
Az íróknak általában, de különösen a magyar írók 
nagy részének az a rendkívül rossz szokása, hogy 
szinte olvashatatlan kéziratot adnak a nyomdába. 
Ezt sokan még azzal is súlyosbítják, hogy a rosszul 
olvasható kéziratot még ceruzával is írják. Ceru
zával, amely eltörlődik és elhalványodik.

Az író azzal mentegetődzik, hogy gyorsan kell 
dolgoznia, nem kalligrafálhat. Ezt el is hihetjük 
neki. De azt már nem okolhatja meg elfogadható 
módon, hogy okvetlenül ceruzával kell írnia. Tin
tával is lehet gyorsan írni. Ezt még a riporter is 
írótoll képében mindig magánál hordhatja. Ha 
azonban semmiképpen sem jut hamarjában tintá
hoz, akkor legyen tekintettel az ő közeli munka
társára, a szedőre és ne írjon fényesített papiroson 
és még hozzá fényes ceruzával. A fényes papiros

—  a villanylámpa sugarától —  kápráztatja a szedő 
szemét és az ember legdrágább kincsét, a szeme- 
világát veszélyezteti.

Ezek a szedőre háramló hátrányok. Anyagilag 
súlyos hátrányok származnak a rendetlen kézirat
ból a nyomdára. A könyveket ma már szinte kizá
róan szedőgépen szedik. A szedőgép pedig csak 
akkor rentábilis, ha folyékonyan olvasható, tehát 
szedhető kéziratot adunk a géphez. A rossz kézirat 
hátráltatja a szedőt munkájában. Gondolkodnia, 
betűzgetnie kell és még jó, ha nem hiába töri a 
fejét. De sokszor megtörténik, hogy sehogyan sem 
tudja megfejteni a rébuszt. A korrektornál meg
ismétlődik a hosszadalmas spekulálás és ez az, ami 
a kalkulációból kimaradt.

A panasz nem új. Gyakran megismétlődik ez,

355



különösen amióta a szedőgépek terjednek. De pa
nasz megfelelő gyakorlati lépések nélkül még so
hasem vezetett célra. A nyomdaüzemeknek saját 
érdekükben egyöntetű eljárásra kellene magukat 
elszánniok: csak jól olvasható és tintával írott vagy 
géppel írott kéziratot jogadjanak el a szedőgépek 
részére. Ha ezt mintegy kartelszerűen nem tudják 
keresztülvinni, akkor a könyv- és folyóiratmunkák
nál a kalkuláció alapja továbbra is ingadozó ma
rad. Külföldön akárhány nagy nyomda van, amely 
nem törődve a megrendelő érzékenységével, a rossz 
kéziratot nem fogadja el. Nincs szüksége arra egy 
nyomdának sem, hogy valamely munkán károsod
jon. Ha nem lesz nyomda, amely a hanyag, rendet
len kéziratot vállalja, akkor az írók kénytelenek 
lesznek rendes kéziratot adni.

Ismerem az ellenvetéseket: a magyar nyomda
iparnak nem olyan rózsás a helyzete, hogy munkát 
visszautasíthasson. Ha én nem vállalom, vállalja 
más stb. Hiszen éppen azért van szükség szerve
zett, egyöntetű eljárásra. Ha ezt nejn sikerül létre
hozni, nem marad más hátra, mint az, hogy a 
nyomdák viseljék a hibás kéziratokkal járó kocká
zatot és veszteséget. Ezt a veszteséget azonban 
lehet ellensúlyozni. A nyomdák tartsanak lektort, 
ha már a könyvkiadók nem törődnek azzal, hogy 
a kézirat kikorrigálva, rendesen és jól olvashatóan 
kerüljön a nyomdába. Igaz, hogy ez költséges, de 
vájjon nem költséges-e az, ha a kiszedett munka 
felét a házi korrektúrában kell újraszedni, a másik 
felét pedig a szerzői korrektúrában vagy revízió
ban? Es sokszor nem is kell, hogy az idegennyelvű 
munka legyen. Sok író magyarul is úgy ír, hogy az 
első pillanatra meg sem lehet állapítani, valamely 
szláv vagy asszírnyelvű munkáról van-e szó. Csak 
később, hosszasabb megtekintés után bontakoznak 
ki az írás magyar motívumai.

Hát még ha valóban idegennyelvű kéziratról van 
szó! Vegyük csak a legtöbbször előforduló német, 
francia vagy angol kéziratokat. Németül tudó 
szedő még akad az idősebbek közül. A fiatalabbak 
között még ez sem. Azonban franciául, angolul 
tudó csak a legritkább esetben. És ha igen, nem 
biztos, hogy éppen ott kondicionál-e, ahol az ide
gennyelvű munka készül. A kézirat pedig sokszor 
olyan gyatra, hogy az illető nyelvben nem jártas 
azt sem tudja, u-t vagy n-t, r-t vagy v-t szedjen és 
így tovább. Mert a legtöbbször még az idegen
nyelvű kéziratot is hanyagul papirosra vetve adják 
le a nyomdába, ahelyett, hogy legépeltetnék.

Mármost ha van a nyomdának embere, aki a 
kéziratokat szedés előtt átnézi és kijavítja, sokkal 
nagyobb kártól mentesül, mint ha esetleg újból 
kell szedetnie a munka nagyobbik részét. Az an
golul, olaszul, franciául író szerző úgy ír, mintha 
nem magyar, hanem angol, francia vagy olasz sze
dőknek írna. Az orvosi lapokat vagy könyveket író 
orvosszerző olyan ákom-bákomokat vet papirosra, 
mintha receptet írna. Pedig csaknem csupa orvosi 
műszavakat takarnak. Ezek az írók csak a korrek
túrán látják meg, hogy mi a következménye rosszul 
írott kéziratuknak és —  szidják a nyomdát.

A napilapok rosszul írt hirdetéseire is vonatkoz
nak a fentiek. Akárhány nagykereskedő van, aki 
írógépekkel rendelkezik, azért mégis ceruzával írt 
és rosszul fogalmazott, különösen a cég nevét ol
vashatatlanul alákanyarintott hirdetéskéziratot ad 
le. Ha hiba van, reklamálnak. Pedig milyen egy
szerű volna vagy géppel írt, vagy ha ezt már nem 
teszik, jól, olvashatóan írt kéziratot a nyomdába 
adni. A nyomdának sok költséget, önmaguknak 
sok bosszúságot takarítanának meg.

Az eszme im fölmerült, most már csak a meg
valósításán kell közremunkálkodni. Herzog S.

Igen tisztelt Szerkesztő UramJ!

Láttam a lipcsei Buchkunst kiállítá
sát. Nagyon örültem a magyar kiállí
tók ízléses és válogatott csoportjának. 
A rendezők derekas munkát végeztek, 
bár a teljesség kedvéért még tudtam 
volna nékik egy pár nevet ajánlani.

Kifogásom van azonban a kataló
gusban a magyarokról írott szöveg el
len. Sokat téved. Egyik fő tévedése

például: „Önálló magyar betüöntöde 
nem létesült a múltban s a magyar 
nyomdák betűiket és díszítő elemeiket 
is külföldről szerezték be." Én úgy tu
dom, hogy misztótfalusi Kis Miklós
tól kezdve bikfalvi Falka Sámuelig 
igen is voltak számottevő betűkészítő 
mestereink idehaza is. Díszítőelemek 
dolgában pedig különös gazdagságot

mutathatunk fel. Mi láttuk el az egész 
román és ciril nyomdákat is, a magun
kén kívül, díszítésekkel. Ne tagadjuk 
tehát el azt, ami volt, úgy sem dicse
kedhetünk azzal, ami nincs. A magyar 
nyomdabetűk dolgában pedig elmond
hatjuk, hogy 100— 200— 300 évvel 
ezelőtt előbbre voltunk, mint ma.

Csipió Papriktmusz
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A gyermek lelke és a könyv*

A „Magyar Grafika” egyik utolsó számában kurta 
kritika jelent meg „A gyermek és a könyv lelke” 
címen a tankönyvügyi kiállításról. A szerző, saj
nos, amellett tesz ebben a —  valljuk be —  felüle
tes sietséggel készült s talán éppen ezért indoko
latlanul súlyos kritikájában tanúbizonyságot, hogy 
a tankönyv lelkét nem ismeri. Különben nem tud
nám elképzelni, hogy „szürke és unalmas, ízléste
lenség, rikító, szemfényvesztő tarkaság, ködös kon
venció” jelzőkkel illessen olyan tankönyveket, ame
lyek a legkiválóbb magyar pedagógusok véleménye 
alapján ma a világ összes tankönyvei között talán 
a legelőkelőbb helyen állanak.

Bennünket, akik a tankönyvekkel hivatásunknál 
fogva foglalkozunk, bizony nagy örömmel töltött 
el a most lezajlott kiállítás tankönyvügyi része, 
mert itt láttuk először egységes keretben össze
foglalva azt a szinte hihetetlen arányú haladást, 
amit tankönyveink az utolsó két-három esztendő
ben megtettek. Erről szerzőnek, aki talán nem 
ismeri a tankönyvügy fejlődését és csak tipográfiai 
és nem tankönyv-tipográfiai szempontokból szól 
hozzá a kérdéshez, tudomása nem lehet. Ehhez 
úgy kellett volna figyelemmel kísérni a fokozatos 
előbbrehaladást, amint azt mi tettük, éppen ezért 
szolgálatot vélünk tenni az egész magyar tankönyv
ügynek, amikor kritikát gyakorolunk az 1927/28. 
évre megjelent tankönyvek felett s egyben meg
jelöljük a direktívákat, melyek a speciális tan
könyv-tipográfiában mindig mérvadók voltak és 
azok is maradnak.

Mindenekelőtt: szerző ott tévedett, hogy össze
zavarta a tankönyv és regény fogalmát, tévedésének 
legfőbb oka pedig, hogy csak futólag, a külső cím
lapra vetett pillantás alapján ítélkezett. De nem 
szerzett tudomást azokról a követelményekről sem, 
melyeket a vallás és közoktatásügyi miniszter a 
tankönyvekkel szemben felállított és nem tudja, 
hogy „a konkurrencia harcosabb megnyilvánulása” 
ma már szinte egészségtelen arányokat ölt, sőt nem

* Hozzászólás Rabinovszky Marimnak a tankönyv kiállítás kap
csán a magyar j tankönyvanyagról írt kritikájához, amely a 
Magyar Grafika 1927 júliusi számában azonos cím alatt jelent meg.

ismeri a szerepet sem, melyet az új tanterv a tan
könyveknek szánt. Eszerint az elemi oktatásban a 
tankönyveket a lehetőségig mellőzni kell, csupán 
az olvasáshoz és számtanhoz kötelező a használata. 
Ennek megfelelően a kiadók az olvasó- és számtan
könyvekre vetették magukat s e téren valóban szé
pet is produkáltak. Ami már most a középiskolákat 
illeti, ott a tankönyv évtizedek óta körvonalazott 
szerepe, nézetem szerint, soha megváltozni nem 
fog. Pedagógusaink bizonyítják, hogy meseszerű, 
érdekes, változatos, de elbeszélés, vagy —  ilyen is 
volt —  ujságstílusban szerkesztett és kiállított tan
könyvekkel csak az elemi oktatásban lehet ope
rálni, felsőbb iskolákban eredmény csak komoly, 
speciális tankönyvszellemben készült tankönyvek
kel érhető el. Kétségtelen, hogy a különleges, új
szerű tipográfiával kiállított tankönyv, a tanulók 
lokális memóriájára hatva, pillanatnyilag nagyobb 
és rapidabb eredménnyel dicsekedhetik, a kis 
ábécés nebuló fonomimikáján kívül azonban egyet
len ilyen irányú próbálkozás sem vezetett a kívánt 
eredményhez, hiszen köztudomású, hogy leghama
rabb a lokális memória válik köddé.

Valóban, a tankönyvek külső kiállításának prob
lémája a mai helyzettel megoldottnak tekinthető. 
Melyek a feltételek? Jó papír, tetszetős külső, 
egészséges nagy betűk, tartós fűzés, jól megválasz
tott, elhelyezett és kihozott illusztrációs anyag. A 
kemény tábla, színes mellékletek csak másodsor
ban jönnek figyelembe. .

A fentebb vázolt általános feltételeknek ma min
den kétséget kizáróan annak a Franklin Társulat
nak a tankönyvei tesznek leginkább eleget, melye
ket szerző „szürke, unalmas” jelzőkkel illet. Külö
nös díszük a kitűnő betűtípus, melyről kísérletek 
igazolják, hogy tankönyvszedés céljaira a legalkal
masabbak. Nem maradhat említés nélkül a kitűnő 
illusztrációs anyag sem, mely tökéletesnek mond
ható. Hol léteztek azelőtt, de hol léteznek ma is 
egyéb kiadványú tankönyvekben fototípiák, és me
lyik kiadó által kiállított tankönyv papírján hozzák 
úgy ki a képeket, mint a Franklin Társulat szürke 
és unalmas tankönyveiben. A félkemény boríték
lapok változatosak, a könyvek fűzése tartós, min
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den oldalon megfelelően nyílnak. Van olyan iro
dalomtörténete, melyhez külön műnyomó és merí
tett papíron színes műmellékleteket csatol.

Hasonlóan jók az Athenaeum tankönyvei is, me
lyek a Franklinnal szemben talán kissé modernebb 
szellemet képviselnek. Bár a tankönyvek papírja 
silányabb, mint az előző esetben, tipográfiai kiállí
tás szempontjaDol semmi kívánni valót nem hagy 
hátra, ha csak a kissé nyugtalanító betűtípusokat 
nem említjük.

A Franklin Társulattal versenyez, a dekorációs 
anyag túlhajtásában azonban mégsem éri el, a 
Szent István Társulat. Itt is a jó papír, kellemes 
betűtípus és jól kihozott illusztratív anyag, ami a 
tankönyvet vonzóvá teszi.

Az előbb közölt szempontok szerint a legke
vésbé éppen az Egyetemi Nyomda tankönyvei sike
rültek. Mindenekelőtt a papír, sárga és félfamen
tes, durva és vastag, az, ami visszariaszt s valóban 
ezen a papíron csak a rajzos klisék érvényesülnek. 
„Az igazi, előkelő nyomdászkultúra”, mely szerző 
homlokát megcsapta, négy-ötféle betűtípusból ra
kott össze egy-egy könyvet, kissé elnagyolt, tan
könyvekben merészen, dekoratíven modern, de 
csak kevéssé szemléltető képekkel illusztrál, úgy
hogy a könyv már az első pillanatra is nyugtalanító

hatást tesz. Fokozza ezt még az is, hogy a durva 
minőségű papír a könyveket indokolatlanul (vagy 
talán van valami indok?) megvastagítja és csak 
nagyon kis mértékben enyhíti a valóban ízléses, 
célszerű borítéklap, mely szerzőt eredetiségével jog
gal ragadta el.

A miniszter követelményei és a nagy verseny 
már megtették a hatásukat. Olyan tankönyvek álla
nak rendelkezésre, melyek a külföld hasonló kiad
ványait jelentékenyen felülmúlják. Ne feledjük 
hogy a tankönyv nem regény s a tanulás nem szó
rakozás, hanem munka. A tankönyv a maga ko
moly külső formájában a szigorú tanárnál, komor 
iskolaépületnél és zordon tantervnél is élénkebben 
demonstrálja, hogy itt nagyjelentőségű magvetés 
folyik és nem tiszavirágéletű hangulat-impressziók 
keltése a cél. Faragó László

*

Ügy hisszük, a fenti hozzászólás egy igen érde
kes és nívós vitának a megnyitója. Éppen ezért a 
magunk részéről még nem nyilvánítunk véleményt 
sem pro, sem kontra, de várjuk a további hozzá
szólásokat, amelyek —  reméljük, hogy lesznek ilye
nek —  azonkívül, hogy élvezetesek lesznek, nagy
ban hozzá jognak járulni a magyar tankönyv-tipo
gráfia megtisztulásához. A szerkesztőség

A lipcsei nemzetközi könyvművészeti kiállítás
Aki, mint e sorok írója is, 1914-ben résztvett a „Búgra" 
(Buch- und Graphische Ausstellung) lipcsei könyvkiállí
tás ünnepélyes megnyitásán és akinek emlékezetében még 
élénken élnek a nemzetközi testvériesülés akkori megnyi
latkozásai, melyek után a háború kitörése annál kétség- 
beejtőbb fájdalmassággal vágott bele a leikébe, annak 
gyönyörűség volt most újból együtt látni az összes nem
zetek válogatott könyvanyagát —  ugyancsak Lipcsében
—  a könyvművészet nemzetközi kiállításán. Nagyon jól 
esett, de azért nem becsülöm túl ezt a mostani nemzet
közi megnyilatkozást, nem, a lelkek általánosságban meg 
vannak még fertőzve, a Könyvkiadók Kongresszusának 
Nemzetközi intézménye például még távol látszik attól, 
hogy újra feléledhessen, mert az angol, a francia és belga 
kiadóság, bár az üzleti érintkezést élénken űzi, barát
kozni még nem akar. A régi nemzetközi szervezetekben 
még nincs meg az erő arra, hogy ilyen nagystílű kiállí
tást létrehozzanak; —  de ezúttal nem is a kiadók, ha
nem a művészek, a grafikusok állottak össze, hogy köze
lebb hozzák egymáshoz az emberiséget a gondolat, a

betű, a szépség, a művészet, a könyv: a könyvművészet 
szolgálatában. A lipcsei Nemzetközi Könyvművészeti 
Kiállítást a „Véréin Deutscher Buchkünstler" (Német 
Könyvművészek Egylete) szervezte egy nagyobb bizott
ság útján, melynek élén a német tudomány, irodalom és 
művészet kiválóságai állottak.

A Könyvművészeti Kiállítást a város szívében, az 
Augustusplatzon levő nagy renesszánsz-stílű múzeumban 
rendezték, 43 kisebb-nagyobb, elrendezésben és stílus
ban majdnem egyforma szobában. A terület legnagyobb 
részét —  természetesen —  a német könyv veszi igénybe, 
mely 21 szobát tölt be, nem kiadók, hanem nagyjában 
művészek szerint elrendezve, akik rendszerint egy-egy 
külön fülkét, néha egész termet töltenek be. Ebből az 
egységes elrendezésből különválik a Gerhart Hauptmann 
műveinek szentelt kiállítási terem, amely nem könyv- 
művészeti egyéniséget tükröz, hanem bemutatja, hogy 
egy író eddigi pályafutásán keresztül mennyire foglal
koztatta a könyvtermelést az egyszerű Universal-Bib- 
liothek-füzettől kezdve a legpompásabb díszkiadásokig.
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A rendezőség a látogató közönség iránt szokatlan fi
gyelmet tanúsított egy kitünően szerkesztett kiállítási ka
talógus kiadásával. Ez a katalógus 352 oldalnyi szöveget 
és 88 oldal műnyomó papírra nyomatott képanyagot tar
talmaz és szedés, nyomás, papír, kötés és ár szempontjá
ból egyaránt a jóízlésü modern könyv példaképe lehet.

A kiállítás belső elrendezésének stílusa élénken külön
bözik a kiállítási épület stílusától. Ezt különös nyoma
tékkai szeretném kiemelni, mert ez a berendezési stílus 
rám puritán egyszerűsége mellett is rendkívüli hatással 
volt, amely hatás németországi utazásom közben a drez
dai Papierausstellung egész elrendezésében is és sok 
egyéb téren is megismétlődött. Ügy éreztem, hogy a ki
rívó különbség a kiállítást magába fogadó régi épület 
külseje és a kiállítás belső stílusa között nem véletlen 
műve, hanem a német művészet fejlődésének hatalmas 
állomása. Többféle téren a stílus keresésének tudatossá
gát véltem felismerni, sőt többet, mert úgy éreztem, hogy 
a német művészetnek sikerült hosszú vívódás után új 
stílust találnia, egyszerűt, világosat, vonalasat —  tehát 
a fodrozástól és a cikornyástól teljesen eltávolodót, derű
set, demokratikusai, azaz olyat, amely a térbőség, egy
szerűség és derűsség segélyével a legszélesebb néprétegek 
lelkületét a nép egész életkeretének szépítésével felemelni 
törekszik. Ugyanaz az egyszerűség a vonalakban és síkok
ban, mely a kiállítás termeit oly otthonossá, oly kedvessé 
teszi, található meg a kiállítás anyagában, szekrényekben, 
felírásokban, könyvtáblákban és azok díszítéseiben is, 
sőt ugyanez a törekvés sugárzott felém a falvak új házai
nak és a városok új épületeinek és ipartelepeinek stílusá
ból is. Ügy látszik, a német művész már nem az élettől 
különváló, vonalaiban és cikornyáiban újat és újabbat 
kereső fantaszta akar lenni, hanem azt vallja feladatául, 
hogy a derűsségnek, kedvességnek az élet minden meg
nyilatkozásában teret biztosítson. A stílus nem él külön 
életet, nem a tárgy anyagán, alakján és rendeltetésén kí
vül, hanem éppen ezeken a lényeges elemeken belül ke
resi érvényesülését. A könyvművész is mindjobban el
hagyja az önmagáért, saját érvényesüléséért küzdő könyv
díszítést és inkább arra törekszik, sőt be is éri azzal, 
hogy az irodalmi termék az ő beavatkozása folytán min
den elemében helyes, rendes, stílusos és lelkűnkhöz 
szólóan kedves legyen.

A gyakorlat emberénél felvillan az a kérdés, vájjon 
érdemes-e ezért áldozni, vájjon a könyv az ő anyagi 
megnyilatkozásában megérdemli-e ezt a részletekbe menő 
egyéni munkát, vájjon van-e, aki felismeri a különbsé
get a jó és jobb, szép és szebb, illetve a pongyola és a 
gondozott kivitel között? Az üzleti tapasztalás erre a 
kérdésre kevés embernek fog világos feleletet adni, de 
kétségtelen, hogy egyes nyomdai officinák boldogulása 
és fellendülése minden időkben közvetlen kapcsolatban 
állott termékeinek művészi színvonalával és merném ál
lítani, hogy a könyvnek és a könyv útján az irodalomnak 
hódítása is szorosan összefügg a könyv külsejének mű
vészi haladásával. És itt nem azokra a szűk rétegekre 
gondolok, amelyek tudatosan támasztanak igényeket a

könyv külseje iránt, hanem az egészséges ösztönükre 
hallgató nagy tömegekre, melyeket az alakban és anyag
ban helyes és kedves tárgyak feltétlenül vonzanak és meg
kapnak, holott a stíltalan és helytelen formájú tárgyakkal 
szemben szinte eldugul a vágyuk, azokat hiába kínálják 
nekik, még ha tartalmuknál és rendeltetésüknél fogva ké
pesek volnának is vágyakat ébreszteni. A magam részé
ről —  szabadságomról, a tiroli hegyekből kerültem Lip
csébe a kiállítás megtekintésére és így, a természet nagy
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összhangjából jövet, különösen érzékenynek találtam ma
gamat minden esztétikai benyomás iránt. Talán ennek a 
fokozott fogékonyságnak tudhatom be, hogy minden leg
kisebb művészi benyomásra is reagáltam. Így például lát
tam a kiállításon egy gótikus betűkből készült kéthasábos 
szedéslevonatot, amely a helyes kolumna-beosztást volt 
hivatva bemutatni. Az az érzés, amely ennek a szedésbe 
belelehelt harmóniának a láttára elfogott, lényegileg alig 
különbözött attól, amit egy szép költemény olvasása, egy 
remek zenemű hallása, vagy egy monumentális épület 
meglátása bennem valaha előidézett. Igenis, szedésben, 
beosztásban, papírban, kötésben és ezeken belül sok-sok - 
féle apró megnyilatkozásban a nyomdai termékek oly 
óriási skáláját mutathatják az undort keltő rútságtól egé
szen a lélekemelő gyönyörűségig menő változatoknak, 
mint a gyakorlati életbe beojtott művészet bármely más 
ágazata. A könyv szépsége nem fikció, ez lehet lélek
emelő valóság is és a német könyvművészet —  meggyő
ződésem szerint —  jó úton jár, amikor bekapcsolódva .1 
művészet egyéb életszépítő józan törekvéseibe és ezek új 
és helyes stílusába, a minden részletben mutatkozó har
móniát állítja oda alaptörvényéül.

De a stílus helyes iránya, bár ez a legfontosabb, ma
gában véve még nem elegendő a jó hatás biztosítására: a 
tökéletes hatáshoz —  mint a művészet minden ágában
—  a kivitel legteljesebb precizitása is szükséges. A né
met könyvművészet ezen a téren nagy eredményekre mu
tathat rá, nemcsak a nagyobb igényű díszmunkáknál, ha
nem minden egyéb grafikai termék kivitelében, így egy
szerű könyveknél, hirdetéseknél, plakátoknál és bármely 
technikájú egyéb reprodukcióknál is. Megengedem, hogy 
kiállításokra a legsikerültebb példányokat küldik, de hi
szen jól tudjuk, hogy gondosan készült klisé, illetve lito
gráfia és legfinomabb egyengetés híján egyetlen rendes 
példányt sem lehet előállítani. Ha tehát a kiállított gra
fikai termények csakúgy ragyognak a kivitel pontosságá
tól és gondosságától, bátran következtethetjük ebből, 
hogy ebben a német könyvipar alaptulajdonsága nyilat
kozik. Mintha ez a „nyugati” könyvkultúra nem tűrné

meg a rosszulszabott, pongyola és elhamarkodott mun
kát, amellyel nekünk itthon annyira meg kell barátkoz-

Amikor azonban kénytelen vagyok ezt a kirívó kü
lönbséget a magunk rovására megállapítani, távol áll 
tőlem, hogy ezért a magunk termelését és tevékenységét 
lekicsinyelni, vagy gáncsolni akarnám. A tízszeres fo
gyasztási terület érdeme elsősorban, hogy a németek és 
egyáltalán a nagy nemzetek kiadói jobban fizethetik a 
grafikust, a cinkográfust és a nyomdászt is és hogy ebből 
folyólag náluk a „kvalitás kultúrája” ilyen fokra emel- 
kedhetik.

A kivitellel foglalkozó egyének egészen máskép ne
velődhetnek és fejlődhetnek ott, ahol nem nehezedik 
rájuk a szűkös viszonyok rontó befolyása és viszont a 
tervező és alkotó grafikus művészre is előnyös, ha tudja, 
hogy elgondolását a reprodukcióban torzítás és csonkí
tás nélkül híven fogja viszontlátni.

A lipcsei kiállítás nagy dokumentuma a német könyv
művészet stílusbeli és kiviteli haladásának, de amikor ezt 
készséggel elismerjük, ne hagyjuk említés nélkül, hogy a 
magunk itthoni könyvtermelése —  viszonyaink tekin
tetbe vétele mellett —  büszkén vállalhatja az össze
hasonlítást.

A szűkreszabott tér nem engedi, hogy a többi nemze
tek kiállításával is foglalkozam. Ez nagyobb elmélyedést 
és egész cikksorozatot igényelne, mert minden egyes nem
zet anyaga alapos és beható tárgyalást érdemel. A magun
kéról is csak annyit, hogy a magyar grafikai kiállítás kü
lön szobában nyert elhelyezést és —  ami még fontosabb
—  hogy nagyon jó, színvonalas, stílusos munkákat küld
tünk ki, melyekkel helyesen képviseltük irányunkat és 
tudásunkat. De ha tekintetbe vesszük termelésünk sok
oldalúságát és gazdagságát, mégis sajnálnunk kell, hogy a 
kiválasztással megbízottak annyira szűk keretben mozog
tak. Még sok jó dolgot lehetett volna kiküldeni, ami be
mutatkozásunkat gazdagabbá, impozánsabbá tette volna. 
De az, hogy gazdagabbak vagyunk, mint ahogy mutatjuk, 
mindenesetre örvendetesebb, sem mintha szegényebbek 
volnánk, mint ahogy fitogtatjuk. RansMiirg Viktor

A modern könyvnyomtató modern betűi és díszei
Ingeborg antikva az Első Magyar 
Betűöntöde rt, Budapest, legújabb be
tűje, amelyet eredetileg a törzsgyár: 
D. Stempel AG, Frankfurt am Main 
cég hozott forgalomba. Az Ingeborg 
antikvát Kleukens tanár alkotta több, 
mint másfél évtizeddel ezelőtt s hogy 
alkotása valóban értékes volt, misem 
bizonyítja jobban, mint hogy e betű 
ma is kedvelt betűje a könyvnyom
tatóknak. Az Ingeborg antikva lapos, 
széles tollal írt akcidensbetű; erőteljes

vonalai főként ily célokra teszik alkal
massá, de kisebb fokozatai könyvbetü 
gyanánt is használhatók, amikor is a 
belőle szedett oldalak erőteljes és erő
teljesen érvényesülő tükröt alkotnak. 
Abban az időben, amikor az Ingeborg 
antikva piacra került, még divatos 
volt a Corvinus jellegű típusok alkal
mazása s nyilvánvaló, hogy e betű meg
alkotásánál is némikép közrejátszott 
a Corvinus-Sáculumhoz hasonlatos ha
tások elérésére alkalmas betű alkotá

sára való törekvés. Az Ingeborg antik
vát betűöntödénk egész három ciceró- 
sig fogja raktárra önteni, míg a na
gyobb fokozatokat a törzsgyár fogja 
szállítani. Az Ingeborg antikvának 
különben igen szép és kitünően ala
pozott félkövér típusa is van, kurztvja 
is igen kiváló akcidensbetű. Az Inge- 
gorg antikva mintasorait és fokozat
skáláját az Első Magyar Betüöntöde 
rt. 359. oldalon levő hirdetésében mu
tatjuk be.
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A modem kenyérbetűknél, amelyek 
az utolsó néhány esztendőben kerültek 
a piacra, feltűnő jelenség volt, hogy 
legtöbbje csak kurzívval bírt, míg a 
szokásos félkövér és kövér változatok 
hiányoztak. Ezt a jelenséget főként 
azoknál a betűknél észlelhettük, ame
lyeknek alaptípusai a múlt nagy betű
metszőinek alkotásaiból merítették 
szépségüket és klasszikus jellegüket. 
Ezt a jelenséget helyénvalónak tartot
tuk, mert a könyvbetű a mai könyv- 
szedési technika mellett nélkülözheti 
a félkövér, még inkább a kövér válto
zatot. Ma már nem éppen fontos, 
hogy egy könyv fejezetcímei kövér 
betűből szedessenek; nem mindig 
szép ez és nincs is mindig jelentősége. 
A kövér cikkcímeket általában hagy
juk meg a lapszedés számára, ott van 
jelentőségük, van értelmük és rendel
tetésük. A félkövér és kövér fajták 
kimaradása azonban mégis csak hiányt 
jelentett az akcidensszedés szempont
jából. Mindazok a betűk, amelyek az 
utóbbi időben piacra kerültek és klasz- 
szikus betűk jellegével bírtak, mint 
akcidensbetűk is beváltak, hiszen a 
klasszikus szedésmodor az akcidencia 
terén is elfoglalta a maga helyét. De 
éppen itt tűnt ki a félkövér betűk 
hiánya, mert —  ezt lapunkban sok
szor hangoztattuk —  a klasszikus 
szedésmodor, tisztán és főként világos

antikva betűkből, a legtöbb esetben 
laposan hat, különösen olyankor, ami
kor a felhasznált antikva különösen 
finom metszésű vékony vonalas betű, 
ami a klasszikus betűk sorában nem 
ritkaság. Ezeken a hiányokon most 
igyekszenek segíteni a betűöntödék. 
Egymásután alkotják meg a klasszikus 
betűk kövérebb változatait. A Gebr. 
Kiingspor, Offenbach am Main, betű
öntöde mostanában jelentette meg az 
általa évekkel ezelőtt kibocsátott Tie- 
mann antikvájának félkövér változa
tát. Ez a típus ugyanolyan klasszikus 
hatású, nemes egyszerűségű és nagyon 
jól olvasható kövér antikva, mint 
amilyen az alapbetű. Művészi és a leg
nagyobb gonddal megkonstruált fél
kövér betű ez s ennél dicsérőbb jelzőt 
már nem is szükséges mondani. Ezen 
az oldalon alul néhány mintasorban 
mutatjuk be ezt az új változatot, amit 
kitörő örömmel fogadnak azok, akik 
e betű antikváját megszerezték és al
kalmazása során megszerették. W .

A Koch betűk száma ismét szapo
rodott egy kiváló betűfajtával. A Ma
gyar Grafika elmúlt évi évfolyamát 
teljes egészében a Gebr. Kiin gs por, 
Offenbach am Main, betűöntöde Koch 
antikvájából szedtük s ez alkalommal 
a szakvilág nagy elismeréssel adózott 
a Koch tanár tervezte betűk artiszti-

kus szépségéről. Ezt a vékony és vég
telenül finom hatású antikvát egészí
tette ki a tervező egy erőteljes és frap
páns hatású kövér változattal, amely
nek mintasorait lapunk e számának 
361. oldalán mutatjuk be. Nagyjából 
e betű hatás dolgában megközelíti az 
ugyancsak Koch tervezte Neuland- 
betűk hatását, de míg annak groteszk
szerű vonalai vannak, addig az új 
betű antikva jellegű ecsetbetű, amely 
igen merészen fest a végtelenül finom 
alapbetű mellett. Az új betű nagy
szerűen egészíti ki a Koch antikva
családot, alkalmazása a szedés minden 
terén megtalálja a frappáns érvénye
sülést. A mintakönyv néhány szedés
példája, amelyeknél a kövér és a ren
des vékonyvonalas Koch antikva 
együttesen használtatott fel, pompás 
hatásával kiválik valamennyi minta
szedés közül, miután a nagy kontraszt 
valóban nagyszerű hatást idéz elő. 
Mint reklámbetű, nagyon jó szolgá
latot fog tenni e betű azoknak, akik 
szeretik a „zaftos" szedéseket, de mint 
könyvbetű-kiegészítő típus is be fog 
válni címlapok, fedelek, fejezetcímek 
stb. szedésénél.

Az Első Magyar Betűöntöde rt. 
Budapest, amelynek törzsgyárai a 
frankfurti D. Stempel AG és & ber
lini H. Berthold AG  és érdekkörébe

GEBR. KLINGSPOR BETŰÖNTÖDE, OFFENBACH a M. — ELSŐ MAGYAR BETŰÖNTÖDE RT. BUDAPEST
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Jelige: „Non omnis moriar

tartozik az offenbachi Gebr. Kiin gs por 
betüöntöde is, szívesen küld mintákat 
és mintafüzeteket az előbb ismer
tetett Ingeborg, kövér Koch antikva 
és félkövér Tiemann antikva betűkből.

Feljegyzések
Nyomdászjubileumok. Kecskemét 

könyvnyomtatói augusztus 1-én meleg 
szeretettel üdvözölték Krizsán Antalt 
abból az alkalomból, hogy elérkezett 
nyomdászságának félszázados stációjá
hoz. Varga Gyula a Részvénynyomda 
nevében, a munkások részéről Sebők 
kolléga üdvözölték az érdemes könyv
nyomtatót. —  Az Általános Nyomda 
rt. (Neues Politisches Volksblatt) sze
mélyzete szép ünneplésben részesítette 
Szabó Mihály gépszedőt ötvenéves 
nyomdászságának fordulója alkalmá
ból. Az ünnepeltet a személyzet nevé
ben Krausz Sándor, az igazgatóság ré
széről Klein Ernő művezető, a szak
szervezet nevében Haasz Vendel, a 
Segélyző-Egyesület képviseletében Stei- 
ner Vilmos üdvözölték. Felköszöntöt-

Tervezte : Kurucz István (Zalaegerszeg.)

ték még Schmidt Béla a Hírlapszedő
kör, Wellisch Géza a Gépmesterkor 
megbízásából. Szabó Mihály kolléga 
meghatottan mondott köszönetét a 
szép ünneplésért. Ugyanakkor ünne
pelte meg a Neues Politisches Volks
blatt személyzete Deutsch Salamon 
tördelőnek a lapnál való foglalkoztatás 
negyedszázados évfordulóját. A ket
tős jubileum vidám hangulatban folyt 
le, amelyet a Budapesti Könyvnyom
dászok Dalkörének közreműködése és 
Pajor Ida, a nyomdászok kedvenc csa
logányának énekszámai a legmagasabb 
fokra emeltek. Szentiványi Kálmán 
színművész humoros előadásaival ál
landó derültségben tartotta az ünneplő 
közönséget. A jubilánsokat mi is leg
melegebben üdvözöljük. h.

Gutenberg-emlékérem. A bécsi 
könyvnyomtatók és betűöntők grémiu
ma egy művészi kivitelű Gutenberg- 
emlékérmet veretett olyan szakmabeli 
férfiak kitüntetésére, akik a szakmai 
téren kiváló működést fejtettek ki. —  
Az érem ezüst és arany kivitelben ké
szült. Az első, akit ezzel az éremmel 
kitüntettek, Friedrich Jasper, a nagy

hírű bécsi Jasper-intézet tulajdonosa, 
kereskedelmi tanácsos volt, aki most 
töltötte be 80. életévét s mint a gré
miumnak sok éven át volt elnöke ki
váló érdemeket szerzett a szakmafej
lesztés terén.

Az antikva bevezetése Bakuban. 
Bakuban nemrég egy bizottság alakult 
a török-tatár köztársaságok és autonóm 
területek megbizottaiból az új török 
abc ügyének megtárgyalására. A bi
zottság célja, hogy az eddigi török 
írás antikvára leendő átültetését a leg
rövidebb idő alatt végrehajtsa. E cél
ból több, mint 8000 kg antikva betűt 
rendeltek részben Moszkvából, rész
ben Németországból s azt a bakui 
nyomdák között kiosztották.

Gabriele d'Annunzio müveinek ál
lami díszkiadása. A  leipzigi könyv- 
művészeti kiállítás olasz termében ér
dekes könyvművészeti termékek látha
tók, közöttük a d'Annunzio-művek ál
lami díszkiadásainak első kötetei. Az 
olasz állam ugyanis most rendezted 
sajtó alá nemzeti költőjének összes 
műveit. A díszkiadást a dr. Marder- 
steig vezetése alatt álló Bodoni-féle 
nyomda nyomtatja. Ezt a nyomdát a 
svájci Mantagnolából Veronába köl
töztették. A díszkiadást 60 kötetre ter
vezik. A legkiválóbb művekből kézi 
sajtón pergamentre készítenek néhány 
példányt; 200 példányt pedig a japán 
papírra fognak nyomtatni. A számo
zott példányok számát 250,0-ra terve
zik, ezek velin papíron készülnek.

Japán papírgyártása és kereskedelme. 
A legutóbbi jelentések szerint Japán
ban az elmúlt évben 500.301 tonna 
papírt gyártottak, amiből a tulajdon
képpeni Japánban 132.,000, Sachalin- 
ban 161.000, Hokkaidóban 195.000 
és Koreában 12.000 tonnát állítottak 
elő. Ehhez a mennyiséghez 7 millió 
koku fát dolgoztak fel. Az idei jelen
tések szerint a termelés jelentékenyen 
emelkedik s meg fogja haladni a 600 
ezer tonnát. Japán papírkereskedelmi 
forgalma az utóbbi években mindin
kább javul, amennyiben 1925 első fe
lében 9.6 millió yen értékű behozatal
lal szemben 8.7 millió yen értékű pa
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pírt vittek ki, míg a folyó év első felé
ben 7.5 millió yen bevitellel szemben 
9.6 millió yen értékű papirost szállí
tottak ki külföldre. Ugyanilyen arány
ban csökkent a papirosnyersanyag be
hozatala is.

A ,,Duplex" síknyomó rotációs gép. 
A vidéki napilapok előállítása nem 
ritkán igen körülményes. Tudjuk, 
hogy egy napilap előállításánál a leg
fontosabb követelmény a példányszám 
minél gyorsabb kinyomtatása. Ez egy 
igen egyszerű technikai probléma ott, 
ahol a nyomda technikai berendezését 
egy körforgógép teszi teljessé, mert ez 
esetben a legprimitívebb körforgógép
pel is könnyű szerrel lehetséges 
8— 16.000 példányt kinyomtatni egy 
órai munkaidő alatt. Igen ám, de a 
körforgógép csak ott fizetődik ki, 
ahol azt megfelelően elegendő mun
kával tudják ellátni, már pedig kör
forgógépre való munka nem mindig 
akad még a fővárosi nagy üzemekben 
sem, még kevésbé a vidéki nyomdák
ban. A vidéki napisajtóknál, mely lo
kális jellegénél fogva az országos, 
vagy nemzetközi jellegű napilapoké
nál sokkal kisebb példányszámban je
lenik meg, gyakran 2— 4000 példány 
a maximum s ezért nem fizetődik ki 
még egy nyolcoldalas rotációs beszer
zése sem. Mindezek ellenére azonban 
fennáll a követelmény, hogy az ily ki
sebb példányszámú napilapot is igen 
gyorsan kell az uccára dobni és kép
telenség a példányszám teljes kinyom
tatását 3— 5 óra hosszáig elhúzni, ki
vált, ha e lappal egyidőben ugyan
abban a városban egy másik napilap 
is megjelenik. Ezért különösen a kül
földi kisebb városokban igen elterjed
tek az úgynevezett síknyomó rotációs 
gépek, amelyek szedésről, de henge
res papirosra nyomtatnak és ezzel egy
időben a lapot hajtogatják is, szóval 
expediálásra teljesen kész állapotban 
lökik ki magukból. Az ilyfajta rotá
ciós gépek között talán a legkiválóbb 
a Gebrüder Buehler, Uzwil (Svájc) 
gépgyár „Duplex" síknyomó rotációs 
gépe, amely 4— 6, esetleg 8 oldalas 
lapból is 6000 példányt képes szállí
tani. E gépeknél különleges henger
borítást kell alkalmazni, hogy az 
egyengetést pótolhassák, mert hogy a

tömöntés elmaradása mellett az egyen
getést is ki kellett küszöbölni e gép
típusnál, az szinte magától értetődő 
dolog. Ezek mellett a technikai elő
nyei mellett e gépnek főelőnye mégis 
a rendes rotációsgépekkel szembeni 
olcsósága, kis térfogata és a kezelésé
hez szükséges személyzet kisebb lét
száma. Aki ilyen géptípus iránt ér
deklődik, az üzemben tekintheti meg 
a fentebb említett gépgyár „Duplex"

síknyomó rotációsát a bécsi vásáron, 
ahol az szeptember 4-től 11-ig a 
6674— 76. kiállítási helyen működik.

A mostani őszi bécsi vásáron, szep
tember 4— 11-ike között a nálunk oly 
jól ismert Gutenberghaus Gebr. Geel 
cég, a Mergenthaler szedőgépgyár ve
zérképviselete ismét igen érdekes és 
tanulságos kiállítással lép a szakkö
zönség elé. Tudvalévő, e cég a Wien
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látható, a Gutenberghaus Gebr. Geel 
ezidei kiállítása az eddigieknél sokkal 
tartalmasabb és újszerűbb, miért is 
ajánlatos, hogy a vásáron megforduló 
szakemberek mindezeket a gépeket 
üzemben tekintsék meg.

A világ egyik legelső könyv gyűjtője 
volt a nemrég elhunyt amerikai vasút- 
király: Huntington, aki évtizedekkel 
ezelőtt egy antikvárius útján gyűjtött 
régi sajtótermékeket, később annyira 
„bolondja” lett a régi könyvek gyűj
tésének, hogy e célból külön szakértőt 
alkalmazott. Pasadenaban levő palotá
jában a könyvritkaságok légióját 
gyűjtötte egybe. így a híres Hoe 
Könyvtár elárverezésekor 50.0,00 dol
lárért megvette e gyűjtemény gyön
gyét: egy Gutenberg-bibliát. A Britt- 
well- és a Huth-könyvtárak nagyobb 
részét is ő szerezte meg. Gyűjteménye 
különösen gazdag az 1640 előtti an
gol nyomtatványokban.

Könyvvétel büntetésből. Meissenben 
a 17. század közepén egy borbélyt, 
mert az őt várakoztató portást arcul- 
ütötte, arra ítélték, hogy a st.-afrai fe
jedelmi könyvtár részére Seneca mű
veit vegye meg. A mű még most is 
megvan és elől bele van írva e vétel
nek groteszk humorát nagyszerűen ki
domborító ez a latin vers, amelyet az 
akkori (1636— 83 ) konrektor M. 
Gottfried Sternberger írt bele saját
kezűén: Portáé custodi calaphos impe- 
git iniquus Tonsor et in poenas hoc 
Senecae emit opus. Saepius escipiat si 
talia verbera custos, Vix Afrae capiet 
bibliotheca libros. (Senecának ezt a

kiadását egy kegyetlen borbély vette 
és pedig büntetésből, azért, mert a 
portásra ökölcsapásokat mért. Ha a 
portás sokszor részesülne ilyen ököl
csapásokban, akkor a st.-afrai könyv
tár alig tudná befogadni a könyveket.)

Üzleti titok. Üzleti titoknak nevezik 
a kereskedelmi vagy ipari vállalatok
ban azokat a ténykörülményeket, ame
lyeken az áru vagy bármely készítmény 
árának megállapítása alapszik. Üzleti 
titok az egyes kereskedők árumegszá- 
mozása (numerációja) és üzleti titok 
sok helyütt a gyártási eljárások módja, 
a kalkuláció alapja stb. A nyomda
iparban például valamely munka elké
szítésének ideje egyik főtényezője a 
nyomtatvány ármegállapításának. Van

A MAGYAR GRAFIKA SZEDÉSPÁLYÁZATÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁKBÓL
A első hasábon fent: „Neuland”  jeligéjű munka; len t: „Munkanélküli 6”  munka, tervezte: Beke Zoltán. A második hasábon lent: 
„A  munka nemesít’ jeligéjű munka. A harmadik hasábon fent: „ Munkanélküli j ”  jeligéjű munka, tervezte : Beke Zoltán;  lent: „Non

omnis moriar” jeligéjű munka, tervezte : Kurucz István (Zalaegerszeg)

VII, Lerchenfeldstrasse 37. számú 
házában állandó gépkiállítást tart 
fenn, amelyet a bécsi tavaszi és őszi 
vásárok idejére különleges gépekkel 
is ki szokott egészíteni. A mostani ki
állítás elsősorban a Linotype gépek 
legújabb modeljei mellett a Ludlow- 
féle betüsoröntőgépet és ennek tarto
zékait: a nagyon praktikus matrica
tartó szekrényeket és fiókokat, továbbá 
a Maschinenfabrik Augsburg— Nürn- 
berg gépgyár mélynyomó gépeit ön
berakókészülékekkel és jóhírnevű 
„Terno" gyorssajtóit, az új „Elka” 
vertikális nyomóautomatát és a heidel- 
bergi nyomóautomatát, a „Brillant" 
tégelysajtót, a Delta— Bulldogg-maró- 
gépet, valamint a Kempe-féle gyors
megmunkálógépeket tömöntödék ré
szére s különböző rendszerű henger
öntőkészülékeket mutatja be. Amint



pórusaiba hatolva a ragasztást síké
ra eset, hogy valamely kisebb tételt, 
hogy ne kelljen külön beállítani, a 
munkaidőhöz csatolnak. Éppen ekörül 
történik legtöbbször az üzleti titoknak 
a megsértése. Ugyanis van nyomtat
ványmegrendelő, aki a nyomdai alkal
mazottól kérdezi meg, hogy munkája 
mennyi idő alatt készült és így akarja 
ellenőrizni a kalkuláció helyességét. 
Ebből már nem. egy zavar keletkezett. 
Ezért a leghelyesebb, ha a nyomdai al
kalmazott ezt a kérdést is „üzleti ti
tokénak tekinti és a kíváncsiskodó 
megrendelőt az üzem vezetőségéhez 
utasítja. Általában kerülni kell a 
nyomda belügyeiről való beszélgetést 
a nyomdához nem tartozókkal.

Szakfilmek a drezdai papírkiállítá
son. A drezdai papírkiállítás keretében 
rendezett ismeretterjesztő előadások 
sorozatában több új szakfilm is szere
pel. Ezek közül felemlítjük a Leipziger 
Neueste Nachrichten filmjét, amely 
a reklám legfontosabb, legelőnyösebb 
és leghatásosabb útja a hirdetés címet 
viseli. ,,Hogyan készül a betű?” címen

a frankfurti Bauersche Giesserei ké
szíttetett filmet, amely tanulságos vol
tánál fogva a legnagyobb érdeklődést 
keltette fel. A nyomópapírról a német 
papírgyárak szövetsége, a postai leve
lezőlapról egy drezdai levelezőlapgyá
ros készíttetett filmeket, míg ,,A tech
nika a nyomó gép gyártás szolgálatában’’ 
címen a Dresden-Leipziger Schnell- 
pressen Fabrik AG, Coswig cég mu
tatja be a legmodernebb nyomógép
gyártást. Ezeken kívül még több más 
szakfilmet pergetnek le a kiállítás 
egyik kisebb pavillonjában, ezek in
kább az egyes nagyobb üzemiekről ké
szült ú. n. „Werk-film"-ek.

Technikai jegyzetek
Nyomtatott felületek ragasztása. 

Egy kisebb nyomda zacskókészítésre 
kapott megbízást. A zacskók egész 
külső felülete „negatívbetüs alapnyo
mattal volt nyomtatandó, amit linó
leumból vágtak ki, természetesen (?) 
a tényleges felületnél sokkal na

gyobbra”. A zacskókhoz szükséges 
ily nyomatok elkészülte után a nyom
dát az a kellemetlen meglepetés érte, 
hogy a nyomatoknak zacskóvá ragasz
tása sehogy sem sikerült, mert a tény
leges felületen túl a ragasztásra szol
gáló papírszélek is át lévén nyomtatva, 
a festékes felületű papiros semmiféle 
(enyv, dextrin, keményítő) ragasztó
szert sem volt képes felszívni s így a 
zacskószárnyak egymásra ragadását 
előidézni. A nyomda —  mert ily kö
rülmények között a rendelt 25.000 
zacskót nem tudja leszállítani —  meg
felelő ragasztószer ajánlását kérte. Az 
előadottakból kivehető, hogy a tónus
nyomáshoz túlságosan zsíros, vagyis 
dús firnisztartalmú festéket használ
tak, amely feltétlenül megakadályozza 
a közönségesebb ragasztószerek kifo
gástalan működését. Ily esetekben 
meg lehet kísérelni a kölni táblaenyv- 
vel való ragasztást, ha ahhoz meleg 
állapotban 10— 20%-nyi lenolaj és 
velencei terpentint kevernek. Ez a ra
gasztószer csak meleg állapotban al
kalmas arra, hogy a nyomtatott felü
leten a festéket feloldja s így a papír
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réssé tegye. —  Végeredményben 
azonban azt a tanulságot vonhatjuk le 
ez esetből, hogy a ragasztandó sajtó
termékeknél a ragasztás helyét nem 
szabad átnyomtatni. W .

Papíros eukalyptusz-\ából. A világ
sajtó mindinkább fokozódó papiros
szükséglete évenként millió és millió 
fenyőfaanyagnak feldolgozását igényli, 
úgyhogy a szakértők komoly aggo
dalommal néznek a közeljövőnek elé, 
amikor a mai rendszerű újságpapír- 
gyártás folytonosságát a cellulóze- 
anyagot szolgáltató fáknak kipusztí
tása esetleg veszélyeztetni fogja. Ez a 
súlyos probléma adta a gondolatot, 
hogy szalmafélékből, nádból és kü
lönböző tropikus fűfélékből is papi
rost gyártsanak. Az eddigi eredmé
nyek bebizonyították ugyan, hogy 
mindezekből a növényszerű anyagok
ból igenis lehet jó papirost gyártani, 
de ez a papiros ujságpapirosnak —  
nagyon drága. Legújabban arról olva
sunk, hogy Ausztráliában a rendkívül 
gyors növésű —  (ujságpapírgyártás 
szempontjából igen fontos és nagy- 
jelentőségű tulajdonság!) —  eukalyp- 
tusz-fákból akarnak újságpapírt gyár
tani. Az első kísérletek sikerültek, de 
az előállítási költségek olyan magasak 
voltak, amilyeneket az ujságelőállítás 
nem bír el. Az újabb kísérleteknél az 
eukalyptuszanyagot más fákból nyert 
cellulózéval keverték s így sikerült is az 
előállítás költségeit tonnánként 2— 3

font sterlinggel csökkenteni, aminek 
következtében most már igen széles 
alapokon fogják folytatni a további 
kísérleteket s remélik, hogy az új pa
piros ára nem lesz magasabb a mai 
áraknál. W.

Műnyomó papirosra való autotípia- 
nyomás. Lapunk egy olvasója egy 
rendkívül finom hálózatú autotípiáról 
nehéz műnyomópapírra készült nyo
matokat küldött be azzal a kérdéssel, 
hogy a képen megfigyelhető apró fe
hér foltok nem-e papírgyártási hibák 
folytán keletkeztek, továbbá, hogy ál
lapítanák meg, vájjon a nyomáshoz 
használt festék valóban olyan elsőren
dűen legfinomabb illusztrációs fes- 
ték-e, aminőt erre a célra rendelt? 
Ez utóbbi kérdést azért tette fel, mert 
a nyomatok tele vannak apró fekete 
pontocskákkal, amiket olvasónk a 
rossz festéknek tulajdonít. —  A nyo
matokat alaposan megvizsgálva meg
állapíthatjuk, hogy a fentebb leírt kel
lemetlen jelenségeknek semmiesetre 
sem lehet a festék az előidézője, amit 
annál inkább állíthatunk, mert ol
vasónk maga is elismerte levelében, 
hogy a „festék keverésekor mindenütt 
tükörfényes, szemcsézet nélküli felüle
tet mutatott. A hibát a papirosban is 
hiába keressük, mert a fehér foltok 
helyén valóban észlelhető ugyan némi 
bemélyedés, de mert e körül a nyo
maton ú. n. udvar látható, bizonyosnak 
kell venni, hogy ezt a papiroson volt 
kréta vagy más porszem idézte elő, 
amely a festékezőhengerek elhagyása 
után került a formára. A hibák okát 
továbbkutatva állapítottuk meg, hogy 
a papiros felvágásakor a vágógép kése 
már igen tompa lehetett s ez idézte 
elő, hogy a vágás után a papír szélén 
sok krétaszemcse és papírrost maradt 
vissza hozzátapadva. Ezek az odata
padt szemcsék a nyomás közben az
után leváltak a papírszélekről s rész
ben a klisére s onnan a festékező hen
gerre, részben a nyomóhenger körüli 
géprészekre s onnan a klisére kerültek. 
Ez utóbbi szemcsék és rostok idézték 
elő a nyomatokon észlelhető fehér fol
tocskákat, mert ezek a szemcsék a kli
sére csak akkor kerültek, amikor az a 
festékező henger alól kikerült s mielőtt 
a nyomás művelete megkezdődött

volna. A tanulság tehát az, hogy vá
gáshoz használjunk éles kést, vagy a 
papírcsomó vágásfelületét a vágás 
után keféljük le s ekként távolítsuk 
el a tompa kés okozta porzódást. W .

Reszelőszerűen bordázott ciceró űr- 
pótlók vasból. A spíszelés, vagyis az 
űrpótló anyagoknak nyomás közben 
valló felemelkedése folytán előálló ma- 
szatolódás megakadályozása sok gon
dot okoz gépmesternek és szedőnek 
egyaránt. E kellemetlen és nem egy-
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szer anyagi károsodást okozó jelenség 
meggátlását már eddig is számtalan 
„találmány” célozta, de minden külö
nösebb eredmény nélkül. Legújabban 
a Leipzig melletti Seifentshainban 
működő Paul Prakelt szabadalmazta
tott olyan ciceróűrpótlókat, amelyek
nek oldalfalai reszelőszerű bordázattal 
bírnak. Ezekkel az űrpótlókkal a for
mazáráskor kell a szedést körülrakni. 
A forma bezárása után a reszelőszerű 
bordázat a szedés külső szélén levő 
anyagba: betűbe, vagy űrpótlóba mé
lyed, anélkül azonban, hogy azokban 
kárt okozna s ekként azt az anyagot 
lefogván, annak felemelkedését meg
akadályozza. Az ilyen formazárás azon
ban valamivel több időt vesz igénybe, 
amit a feltaláló azzal vél ellensúlyozni, 
hogy vasűrpótlóinak egyik oldalába 
körszelet formájú zsilipet alkalmazott 
oly célból, hogy a szedést összetartó 
kikötőzsinórt ne kelljen a formazárás
kor eltávolítani; a zsinór rajtahagyat
ván a szedésen, ebben a zsilipben he
lyet talál. Természetes, hogy ily eset
ben a zsinórnak csomómentesnek kell 
lennie és az elkötő csokrot is a szedés
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egyik sarkán a reglettákon kívül hagy
ni. —  Amint látjuk, e „találmány" 
is azok közé tartozik, amelyeknek je
lentősége a gyakorlatban nem fog 
nagyra nőni. Kétséges ugyanis, hogy a 
reszelőszerü bordázat valóban olyan 
ártalmatlan volna, amilyennek a fel
találó állítja. A formát okvetlenül erő
sebben kell zárni, hogy a bordázat a 
szedés ólomanyagába kevéssé is bele
mélyedhessen; ez a belemélyedés pe
dig alighanem azt is eredményezi, 
hogy a betűk oldalfalai a bemélyedések 
körül kidomborodnak, miáltal az 
újabb felhasználáskor már nem simul
nak, nem szorulnak a szomszédos be
tűk falaihoz. A kikötőzsinór eltávolí
tásának megspórolása —  jól tudjuk, 
hiszen ilyen célt szolgáló zsilipes ol
dalú űrpótlókat húsz évvel ezelőtt kü
szöböltük ki a használatból —  nem 
mindig jelent időnyereséget. W .

Jól olvasható levonatot adjunk a 
korrektornak. Nemcsak azért, mert a 
halvány, hiányos levonat rontja a sze
met, hanem azért is, mert sok kelle
metlenséget okozott már, hogy egyes

részek a hasábon nem húzódtak le és 
éppen azokban voltak a legsúlyosabb 
hibák. Különösen a gépszedésnél for
dul elő, hogy egy-egy sor alá ólom
forgács kerül, ezek erősebben nyomód
nak rá a korrektúralevonatra, ellenben 
az előtte vagy utána levő sor csak hiá
nyosan, vagy egyáltalán nem olvas
ható. Ilyenkor a korrektor rendszerint 
bekeríti az olvashatatlan részt, ami azt 
jelenti, hogy az ott rejtőző hibákért 
felelősséget nem vállal. Ebben az eset
ben ha már új levonatot nem készí
tünk, legalább nézze meg a korrigáló, 
nincs-e hiba a „ki nem jött" részen. 
De jobb, ha inkább kifogástalan levo
natot adunk a korrektornak. h.

Szerkeszti és kiadja Bíró Miklós
F e le lő s  sze rk e sz tő  W an k o V ilm o s

Főmunkatársak:
Herzog Salamon és Kner Albert

A szövegrész Intertype „C “  modelű szedő
gépeken szedve. (Képviseli „Grafika1* Gép
kereskedelmi Rt. Budapest V, Csáky u. 49)

Nyomatott 
Biró Miklós nyomdai műintézetében 

Budapest VII, Rózsa ucca 25
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MICHAEL H U B E R B  MIMBEN
Vezérképviselet: „Grafika" Gépkereskedelmi rt., Budapest V, Csáky ucca 49. Telelőn: L. 904-57
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