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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 848— 12.

KLISÉK
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 3. 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. 
Új, 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 Betűöntődé rt. Budapest V I., Des- 
sewffy 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: „Grafika4* 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 ■ 

pontosan teljesít Klein Ernő, grafikai gépek 
és szerelvények gyára. Budapest V III., József 
ucca 72. Telefón: József 872— 89.

Mindenféle gépjavítást elsőrangú szakszere
i k  által végeztet a „Grafika" Gépkereskedelmi 
rt. Budapest V . Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 
904— 67.

B E S Z E R Z É S I  FORRÁSOK
T tT C T fí T . t f N I A  Intertype, a legtökéletesebb és legmegbíz

hatóbb szedőgél). Magyarországi vezérképvise- 
Első Magyar Betűöntődé rt. Budapest, V I.. let: ..Grafika" Gépkereskedelmi rt. Budapect

Dessewffy ucca 32. Divatos szöveg- és cím- Csáky ucca 49. Telefon: Lipót 904 57.
betűk minden nyelvhez. Síma és mintázott m n v n i f j t n T r
rézléniák, Elvállalja egész nyomdai berende- r  A l r l K N I l i M U i í i K .
zések szállítását. Telefón: 223— 70.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest Vasadi éa Vértesi levélboríték- és papír-
VIII.. Rákóczi tér 2. Telefón: József 3 4 8 -1 2 . nonügyár Budapest V I.. Vörösmarty ucca EŰ.

- . .. • l j í i  t ' i 1 r* Készít mappákot, diszlevélpapírokat és min-
Plakát- éai konyvkotőbetük, Ferrotypek. Dór- denfajta levélborítékokat. Telefón: T. 221— 14.

nemann & Co. Magdeburg. Képviseli Pusztán ^s T. 130— 86.
Zsigmond Budapest V ., Tátra ucca 6. és
Cluj— Kolozsvár, Str. M. Filipescu 10. P i T l f

Schriftguss AG. vorm. Brüder Butter betű- W  T  1  U U -r U jH
öntöde, Dresden. Magyarországi vezérképvise- A  világ legtökéletesebb offsetsajtóinak gyára
lete: „Grafika" GépkeresMelmi rt. Budapest a George Mann & C a _ Ltd- cég_ W -
V ., Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 904 57. c , Magyarországon képviseli: Pusztafi Zsig

mond grafikai szaküzlet, Budapest V ., Tátra

SZEDŐGÉPEK ucca 6- Teleíón: 231- 43-
A  Frankenthali offsetsajtók felülmulhatat- 

Mergenthaler Setzmaschinenfabrik G. m. b. lanok. A  Schnellpressenfabrik Frankenthal,
H., Berlin, Linotype sorszedő és öntőgépeinek Albert & Cie AG. Frankenthal cég magyar-
képviselete: Gutenberghaus Gebrüder Geel, országi vezérképviselete: Első Magyar Betü-
Wien V II., Lercbenfelderstrasse 37. Budapest öntöde rt. Budapest V I., Dessewffy ucca 32.
II., Hunyadi János út 12. Telefón: T . 237— 74. Telefón: 223— 70.

Typograph G. m. b. H. Setzmaschinenfabrik A  legújabb Horn-rendszerü offsetsajtók ve-
Berlin N W . 87. Képviseli: Tanzer Miksa Bu- zérképviselete: „Grafika" Gépkereskedelmi rt.
dapest V II., Akácfa ucca 50. Telefón: József Budapest V ., Csáky ucca 49. Telefón: Li-pót
406— 31. 904— 57.
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A GRAFIKAI IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ

MAGYAR GRAFIKA
HAVONKINT MEGJELENŐ GRAFIKAI FOLYÓIRAT

U N G A R I S C H E  G R A P H I K
CÍMŰ NÉMETNYELVŰ MELLÉKLAPPAL

SZERKESZTI ÉS KIADJA BÍRÓ MIKLÓS
FELELŐS SZERKESZTŐ WANKO VILMOS 

FÖMUNKATÁRSAK: HERZOG SALAMON ÉS KNER ALBERT

S Z E R K E S Z T Ő S É G  ÉS 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
BÍ RÓ MI KL ÓS  N Y O M D A I  M Ü I N T É Z E T E  ÉS K I A D Ó V Á L L A L A T A  

A M a gyar G r a fik a  e lő fiz e té s i d íja  M a gya ro rszá go 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

Amerikai nyomdagép-csodák
Graphic Art Expositiomiak hirdet

ték már hónapokkal a megnyitás előtt, 
érthető kíváncsisággal siettem a meg
nyitás napján a kiállításra, gondolva, 
hogy ott a nagy ujságvállalatok, a fo 
lyóiratok, a könyvkiadók, a nyomdák 
és litográfusok s plakát szerint behir
detett egyéb rokonszakmák termelési 
képességeit fogom  látni. Ám ahogy 
itt mondják „nothing of this sort” , 
sokkal helyesebb elnevezés lett volna, 
ha a kiállításnak M odem  Printing 
Mashinery Display"  nevet adták
volna, mert ami a kiállítás anyagát 
illeti, az 9 0 %  erejéig gépgyárosok és 
nyomdai anyagok szállítóinak kirakat
versenye volt. Egyetlen egy újság, fo 
lyóirat, könyvkiadó vagy nyomda sem 
volt képviselve azon, de így is tagad
hatatlan sikerű volt, és ha igazságo
sak akarunk lenni, egy nyomdász sem 
mehetett e kiállításon úgy keresztül, 
hogy el ne mélyed jen gondolataiban 
azon, hogyan is nézett ki az a nyomda, 
ahol Gutenberg művészetét tanulta, 
hogyan néz ki az a nyomda, ahol dol
gozik és hogyan fog  egy nyomda a 
jövőben kinézni. E kiállítás a jövő  
nyomdájának a berendezését mutatta

be (rotációsok hiányával, mert ilyen 
nem volt kiállítva). A  nyomógépek 
között a legérdekesebb talán a Harris, 
Potter Seybold clevlandi cég által k i
állított óriási kétszínnyomó offsetgép 
volt, amelynek a formahengerére haj
lított galvánokat szerelnek és ezekről 
nyomnak. A  nyomott ív nagysága 
4 2 X 7 6  inch (kb. 106X 198  cm .). E 
gép 3500— 4000 óránkénti gyorsa
sággal, természetesen önberakóval, ön- 
kirakóval, szárítóval, papír-neutrali- 
zálóval s ha szükséges, önmagától 
szennypapiros is belövő szerkezettel 
dolgozik. Ha formalemezt kell cse
rélni, a festékezőszerkezeteket el kell a 
helyükről ezt a célt szolgáló készü
lékkel tolni. Itt megemlítem azt is, 
hogy az offset-gépek kezelése itt Am e
rikában a nyomdai gépmesterek mun
kakörébe tartozik. Természetes azon
ban az, hogy offset-gépen nem dol- 
gozhatik akárki, hanem az egy külön 
tanulmány tárgya s hogy az offset- 
nyomók sokkal jobban vannak fizetve, 
mint a símagépeken dolgozó gép
mesterek. E gépnek az ára 57.000 
dollár s csak nagy képes folyóiratok 
s színesen nyomandó tömegárjegyzé

kek nyomására alkalmas. Mégis akadt 
vevője.

A  második nagy kiállító a buda
pesti nyomdákban is ismert csikágói 
,,M iehle”  gépgyár volt, összesen hét 
géppel. Természetes, hogy a kiállított 
gépek óriási eltérést mutatnak a ré
gebben épített gépekkel szemben és 
bizonyos az is, hogy a gépeken levő 
újítások igen praktikusak. Ez az a gép
gyár, mely a modern nyomdai gép
építésben új utat tört a kéttúrás gépei
vel s 3,0 éves fennállása óta 36.000 
gyorssajtót adott el és ma is ez a gyár 
diktálja az ütemet, a haladást, az ára
kat, s lassan, de biztosan megöli, fel
szívja a többi kisebb s vele verse
nyezni nem tudó gyárakat. Érdemes 
megemlíteni ehelyütt azt, hogy m íg a 
60 milliós lakosú Németországban 
tudtom szerint vagy 35 nyomdai gépe
ket építő gyár van üzemben, addig a 
1 1 6  millió lakosú Egyesült Államok
ban csak 26 áll üzemben s egyedül 
a Miehle gépgyár 2400 munkással 
dolgozik.

A  Miehle-gépgyár egyik újítása az, 
hogy „u n it"-tót épít. E gépen a be
rakószerkezet, az „extension delivery” , 
(meghosszabbított kirakó), a motor, a 
szárítókészülék, a papír-neutralizáló 
szerkezeteket illető újítások, amelyek 
más gyárak gépein utólagosan voltak 
rászerelve, e gyár által a nyomó
gépekkel egy egységben vannak be-, 
reá- vagy hozzáépítve. Érdekes és 
tért hódító lesz a ,,Miehle Unit" a 
,,Miehle Horizontul”  és a ,,Miehle 
Vertical” . Az utóbbit talán 6 év óta 
építik. Kis akcidens-gép, állóformá
val, függőlegesen fel- és leszaladó ci
linderrel, két hengerrel, önberakóval, 
beépített motorral, kirakószerkezettel 
és szárítóval. E gépből 6 év alatt 
2400 darab került piacra, formanagy
sága kb. 28X40 cm, termelőképes
sége 200,0— 3600-ig óránként és ára 
2700 dollár. Nem foglal el egy négy
zetméternyi területet sem. A  „ Miehle 
Horizontul" egyik érdekessége az, 
hogy a fogaskerekek és meghajtás a 
cilinder és motor között, üveggel lég
mentesen borított szekrénybe vannak 
zárva s állandóan petróleumban sza
ladnak, ami az erősen igénybe vett 
géprészek kopását nagyban csökkenti.

A  harmadik nagy gépkiállítás az 
„ American Typefounder C o."  négy
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féle „K elly”  gépével. Ezek nyomó
felületei 20X3.0, 44X 100  centiméter 
között variálnak. Igen elterjedt jó 
kis gépek ezek, azzal a jelleggel, hogy 
a motorok (az egyik a meghajtásra 
és a másik az önberakóhoz szolgál) 
a gépbe vannak építve s az ön- 
berakó egy egységben van a géppel. 
Termelőképességük 3600, illetve 4500 
nyomásig terjed óránként. Áruk 
2500— 6000 dollár közt mozog. 12 
év alatt 8000 darabnál több lett el
adva belőlük.

A  negyedik hagy kiállító a „ Pilis- 
burgi" M iller gyár, négy, itt általá
nosan elterjedt önberakós tégelyes gép
pel és két kisebb automatikus cilin
derrel. Ezeken kívül még megemlí
tendő a „ Babcock"  kéthengeres gép, 
igen szépen és jó  megszerkesztett gé
pek, de kvalitásban gyengébbek; to
vábbá két darab „Prem ier” -gép, mely 
itt is alig van elterjedve, bár jó, de 
nehézkesen van megszerkesztve. 
Chandler és Price gépgyár, amely ed
dig vagy 50.0,00 olcsó tégelyes gépet 
épített, egy kis cilinderes akcidens- 
géppel jött a kiállításra, mely érde
kes hosszúútú és elmésen megszer
kesztett, de valószínűleg soha általá
nos elterjedésre nem kerülő kirakó
szerkezettel tűnt ki.

A  németek közül csak a Heidelbergi 
gépgyár kis önberakós tégelyes gépé
vel jött a piacra, de annak itt nem 
lehet jövőt jóso ln i; ezenkívül a drez
dai Rockstroh-gyár szerepel a kiállí
táson egy Viktória-géppel. Ezenkívül 
még vagy 2 5-féle gyártmányú, külön
féle nyomó- és dobozkészítő-gép volt 
kiállítva, de sokról kár írni, mert 
újat nem produkáltak s alig fog  
egy-kettő belőlük Európába kerülni.

Egy pár egységes főjellemvonást 
azonban minden kiállított gépen lehe
tett látni. Az indítás, megállás, visz- 
szahajtás, lassú előrehajtás, lassújá- 
rás az összes gépeken egy-egy gom b
nyomással szabályozható. Minden 
gépre rá van szerelve a „heaíer", a 
szárító, vagyis egy gázcső a gépnek 
olyan helyére szerelve, ahol nincsen 
útban s ahol a nyomandó vagy nyo
mott ív átszalad. A  gázcsőn apró egy
más mellé fúrt lyukakon 2— 3 cm-es 
láng jön elő, ha a gép megáll —  a 
cső lezárója kontaktusban lévén a vil
lanykapcsolóval —  a láng egy, a szé-
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len levő kis lángig redukálódik és ha 
megindul a gép, a villannyal kap
csolt mágnespatkó felemeli a gázelzá
rót és a gáz a csövön végig önmagá
tól meggyűl. Ez a szerkezet általáno
san van elterjedve és a belövést úgy
szólván 99% -ra feleslegessé teszi, 
mert a gázláng felett átszaladt nyo
mott íven a festék majdnem teljesen 
megszárad. Hét évvel ezelőtt ezt Bu
dapesten nem ismertük még, lehet,

C s a b a i  É k e s  L a j o s :  
K ö n y v d í s z  —  B u c h s c h m u c k

hogy azóta ott is vannak ilyen „hea- 
ter"-ek már, nagyon gazdaságos, hasz
nos és jó  pótszerkezet ez, különösen 
szín- és autótípia-nyomáshoz. Fen
tebb említettem a neutralizálót. Ez 
egy speciális amerikai szükséglet, mert 
a papiros sehol a világon nincsen 
annyira villanyossággal telítve, mint 
nálunk, ami a gyorsan és szélsősége
sen váltakozó időjárásnak tulajdonít 
ható. V olt esetem, hogy egy otthoni 
6 3 X 9 5  nagyságú ívet szabadon egy 
kézzel a levegőn tartottam és 25 má
sik ilyen nagyságú ív „villanyától" 
hozzátapad. Természetes ilyen „villa
nyos" papíron a nyomás nagyon kí
nos és erősen lehúzódik, ez ellen jó  
segítség a gázláng és egy másik vil- 
lanyrúd a „neutralizáló", ami a v il
lanyt a papírból kivonja. A z „exten- 
sion", a meghosszabbított kirakó
szerkezet szintén ismeretlen volt ott
hon 7 évvel ezelőtt, abból áll, hogy 
a kéttúrás gépek kirakó oldalára egy 
pótszerkezetet csatolnak, amelyre egy 
alacsony és szerkezetbe beleülő tar

gonca emelhető és úgy szabályozható 
a leeresztő szerkezetre, hogy a kirakott 
ívek súlyának megfelelően időközön- 
kint lejjebb süllyed; 5— 10.000 ívet 
lehet így pontosan kirakni s a géptől 
eltávolítani anélkül, hogy emberi kéz 
érintené a papírt. Több nagyobb tí
pusú gépen láttam a gép berakó olda
lán motoros papírelevátort, mellyel 
3— 5000 ívet egy targoncával a be
rakóasztal vagy berakószerkezet ma
gasságáig fel lehet emelni. Különösen 
hasznos ez a papíremelő ott, hol nagy 
és nehéz papírokat kell a gépre fel
állítani, ami sokszor a férfiberakó 
fizikai erejét is meghaladja s sok idő
megtakarítás érhető el vele.

Amerikát járt európai nyomdászok 
előtt ismeretes, hogy az anyagberen
dezésben, ürpótlók és zárókészülékek
ben itt még nagy hátramaradás ta
pasztalható; a fakizáró- és záróanya
got még 90% -ban használják és a 
régi „quoin " (a vaszáróék) haszná
lata itt úgyszólván általános, e téren 
semmi újat nem mutattak be, viszont 
a hengeröntésben nagyjelentőségű ú jí
tás az, hogy a hengerrudat gumival, 
a gumit vászonnal borítják és csak e 
vászonra kerül rá mindössze 2— 3 
mm vastagságban a tulajdonképpeni 
hengeranyag. Ezáltal az olvadható, ter
jeszkedő és zsugorodó hengeranyag a 
minimumra redukálódik s a hengerek 
élettartama 4— 5-szörösre emelkedik.

Szerintem a kiállítás tanulsága az, 
hogy a jövő nyomdája egészen más 
lesz, mint a jelené, a termelés lehető
sége 2— 3-szorosra fog  emelkedni. A 
nyomdai gépépítés terén az ameri
kaiak oly nagy előreugrást tettek, hogy 
alig fogja őket más ország nyomdai 
gépipara utolérni, de a gépépítési 
technikának a fejlődése magában az 
amerikai nyomdaiparban is nagy el
tolódásokat idézett és idéz elő azál
tal, hogy modernül berendezett nyom
dák úgy árban, mint minőségben ver
senyképesebbek és ennek hatása ab
ban mutatkozik máris, hogy ez évben 
csak N ew  Yorkban 400-nál több 
nyomda vesztette el létlehetőségét.

Egy talán az otthoni viszonyokban 
felesleges, de itten —  a milliós pél
dányszámok hazájában —  hasznos 
újítás az „ Agitátor"  elnevezésű fes
tékkeverő, mely a festékvályuba a gép 
nagyságának s hosszának megfelelő
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mennyiségű, könnyen eltávolítható 
acéldarabokból áll s amelyek a gép 
menete közben a festéket folyton ide- 
oda tolják, ezáltal a festék nem áll 
meg, hanem ezen acéllemezek által a 
duktor felé lesz irányítva.

Ezek azok az újdonságok, melyek 
a gépmester szempontjából fontosak 
s a jövő gépmesterétől sokkal maga
sabb mechanikai készültséget és egyen
getési tudományt fognak követelni.

Faltusz Ede, Newyork

Kiállítások
A  szezont a Nemzeti Szalon nyi

totta meg. Első két kiállítása oly 
előnytelen volt, olyannyira kihívja a 
megsemmisítő bírálatot, hogy jobb lesz 
nem is szólanunk róla.

Annál jelentőségteljesebb az Ernst 
Múzeum  első két csoportkiállítása. 
Ernsték rászánták magukat, hogy a 
fiatalok közül egynémelyiket im po
záns keretben szóhoz juttassanak. 
Ezért elismerés és hála jár ki e tekin
télyes és konzervatív intézménynek. 
Kár, hogy anyagiak tekintetében az 
Ernst-Múzeum publikuma nem támo
gatta úgy a kiállításokat, mint ahogy 
megérdemelték volna.

A  szeptemberi csoportban örömmel 
láttuk Derkovils Gyula a lélek mé
lyéből előtörő, lázas élményekkel fű
tött, meleg, ragyogósötét színű fest
ményeit. Derkovits festészete szenve
délyes, fájdalmasan-szomorú, fojtott, 
temperamentumot és szépséget áhí
tozó lélekből fakad. Technikailag, 
úgy látjuk, gyakran nem maradék 
nélkül megoldott mindent. De a 
belső tartalom diadalmasan átgázol a 
kivitel fogyatékosságain. Egészen 
másfajta művész Rauscher György, 
egészen más világfelfogású. Szeme 
éles; a valóság jelenségeire szegzetten 
kutatja a jellemzőt és azt precíz rajz
zal domborítja ki, megkapó karakteri- 
záló erővel. Világítása hűvös, egyen
letesen elosztott, színei világosak, 
egymástól élesen elkülönülök és ínyenc, 
raffinált harmóniákba csoportosulnak. 
Alakjainak kifejezése nem mindig kel
lemes, gyakran megdöbbentően érint 
bennünket a dekadencia kihangsúlyo
zása; de mindez nem érinti a művé
szi hatás rendkívüli intenzitását, mely
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Csabai Ékes Lajos:
Gyári jegyek —  Fabriksmarken

egyúttal a tehetség és a képesség fok
mérője. —  Technikailag nem kevésbé 
fejlett, de mondanivalóban messze 
Rauscher mögött áll Molnár C. Pál. 
Molnár állandóan azon a bizonyos.kés
éi vékonyságú mesgyén mozog, mely 
a ragyogóan művészit a kápráztatóan 
giccsestől elválasztja. Csoda-e, ha hol 
a bal-, hol a jobblába veszti el az 
egyensúlyt és lépi át a határt, tehet
sége barátainak örömére vagy aggodal
mára? Mindenben meglepően ügyes és 
nyugtalanítóan inszolíd. Pedig nem 
tartozik a tartalmatlan látszattermelők 
közé; ellenkezőleg, volna mondani
valója, de a túlgyors munka láza el
ragadja. a tetszenivágyás megfosztja 
önkritikájától. —  Cselényi- W  alleshau- 
sen Zsigm ond egy átmeneti állomás 
pillanatában lép elénk. Három képe 
van, mely egyszerű dekoratív ízléses
ségével irányt szab új törekvéseinek. 
Két franciás csendélet és egy balatoni 
táj. A  többi kevéssé szerencsés. —  
Simon György János ezúttal csak gra
fikákkal lép elénk: könnyű, gazdag 
árnyalatú, melegen lelkes lapokkal. 
Nagy érdeklődéssel várjuk ezek után 
festményeit. —  Kósa Mária szobrász
nő érző asszonyi szívvel formálja cso
portjait, melyek szobrászi kompozí
ciója mindig érdekes; kifejezése gaz
dag és lelkes, de mintázása nem min
dig meggyőző. Az a mód, ahogyan 
a valóságtól elvonatkozik, nem min
dig logikus.

Az októberi csoportkiállítás jóval 
vegyesebb társaságot egyesít. Nagy 
örömmel láttuk a súlyos betegségéből 
felépült Rippl-Rónai József néhány 
elragadóan finom, szűkszavúsága mel
lett végtelenül gazdag és tartalmas 
pasztelljét. A mester húga lehetne 
Lehel Mária, mert szemlélete Rippl- 
Rónaiéhoz hasonló. De van Lehel Má
riának sok egészen egyéni mondani
valója is. Ahogyan pompás, raffinált 
színízléssel felrakja halvány színfolt
jait és a szeszélyes foltjátékba bele
rajzolja gracilis körvonalait: ebben
annyi a pikantéria és báj, mintha ben- 
szülött párizsi kéz teremtette volna. —  
Ugyané család valamivel távolibb ro
kona Lakner Jenő, aki gyermekded 
primitívkedésével a dekadens virtuozi
tás ördögszonátáját játssza. Tehetsége 
van hozzá, és amit a nádsíp gyermeki 
hangszerén érett fejjel el lehet fújni,
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azt el is fújja. —  Egy egészen más 
világot képvisel Orbán Dezső. Vala
mikor a Nyolcak tagja és forradalmár. 
Ma, azaz tegnap óta, következetesen 
reakcionárius. Tudni kell, hogy ez az 
ókonzervatívság ma az egyik hiper
modern divat. Orbánnak m ég nem 
mindenütt áll jó l a sötéten, tésztásan, 
barnás-kéken kezelt akadémikus ter
mészethűség. Akad azonban több szép, 
komoly, tartalmas csendélete vagy en
teriőrje is, mely szolidságával m eg
győzően hat. —  N em  tudunk m eg
barátkozni sem Sinkovics erőtlen és 
erőltetett klasszicizálásával, sem Isto- 
kovits őszintétlen és sok tudatlanságot 
eláruló romantizálásával. Igényteljes 
megmutatkozásuk sokakat megtéveszt.

V égül említést teszünk Frankéi 
G yörgy építész berendezési terveiről a 
M entor  kiállítósarkában. M int a kata
lógus m ondja „a  hegyesszögek vonal
ritmusát —  újabban —  a vertikális 
és horizontális vonalak ritmusa váltja 
fe l" . Megállapíthatjuk, hogy Frankéi 
régebben ugyanoly ötletes expresszio
nista lakástervező volt, mint amily íz 
léssel közelíti most m eg a konstrukti
vista törekvéseket. A  kis kiállításon 
Fiora Margit finom kerámiáival is ta
lálkoztunk. r. m.
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F eljegyzések

Jubileumok. A  Pesti Könyvnyomda 
Rt. személyzete szeptember 3 -án este 
a budai V igadóban szép jubileumi 
ünnepélyt rendezett négy érdemes 
szaktárs tiszteletére, akik nyomdai 
munkálkodásuk félszázados évfordu
lóját érték el. ]ándy Imre, Jászay 
Gyula, Mahr Ferenc és Fuhrmann 
Márk valamennyien közmegbecsülés
nek örvendő kollégák, akiknek jubi
leumán nagyon sokan jelentek meg. 
A  Typographia Dalkör szép éneke 
után a személyzet nevében Szeniczey 
Mihály, az igazgatóság nevében Ta- 
nay József igazgató, a tisztviselők 
megbízásából Geist A lajos igazgató 
üdvözölték a jubilánsokat. A  szerve
zet képviseletében Brumiller László 
szerkesztő tolmácsolta a nyomdai 
munkások szerencsekívánatait. M ajd
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A newyorki nagy grafikai kiállítás plakátja

Tomacsik N ándor a Segélyző Egye
sület és a Hírlapszedőkör, Haasz 
Vendel a Korrektorok K öre nevében 
köszöntötték fö l az ünnepeiteket. Zar- 
nóczay Béla a szegedi kollégák üdvöz
letét hozta el és kedves emléket nyúj
tott át Jászay Gyulának, aki Szeged
ről került a fővárosba. A z üdvözle
tekre Jándy Imre felelt és meghatott 
szavakban köszönte m eg a m eleg ün
neplést. A z est nem hivatalos részét 
Szentiványi Kálmán, Brunner Man- 
cika színművészek, Simon V ili és 
Szalay Jani műkedvelők előadásai tet
ték élvezetessé. N o  m eg a Typogra
phia Dalkör, mely fáradhatatlanul 
dalolt. —  A  Franklin Társulat sze
mélyzete ugyancsak szeptember 3 -án

ünnepelte a Szederkényi-féle vendég
lőben D ániel Bernát és Ottohál Fe
renc nyomdászságának ötvenéves for
dulóját. A z igazgatóság üdvözletét 
a nyomdában Péter Jenő vezérigaz
gató tolmácsolta a jubilánsoknak és 
ugyanakkor átadta a cég ajándékát. 
A  Budapesti Könyvnyomdászok Dal
köre éneke nyitotta m eg az ünnepélyt. 
A  személyzet nevében Szalacsy József 
üdvözölte a jubilánsokat. A  szakszer
vezet részéről Bálint Ö dön, a Se
gélyző Egyesület nevében Reismann 
Dezső, a Korrektorkor képviseletében 
Schwartz Ármin, a grafikus műveze
tők nevében M üller Sándor művezető, 
a Főnökegyesület részéről Markovits 
Kálmán igazgató köszöntötték fö l az 
ünnepeiteket. Beszélt m ég G ang K á
roly, a Hitelszövetkezet, Lehner Re
zső a Sokszorosító Ipartestület nevé
ben. Sarlós Lily operaénekesnő és 
Szentiványi Kálmán színművész elő
adásai és a dalkör éneke járultak 
hozzá, hogy az ünneplők és ünnepel
tek jó l érezzék magukat. —  Szeptem
ber 18-án a debreceni nyomdászok 
László Im re nyomdászságának ötven
éves jubileumát ünnepelték. N agy
számú tisztelői közül ott voltak az 
üdvözlők között szaktársain kívül 
egyetemi, középiskolai tanárok, taní
tók, igazgatók, akikkel munkájából 
kifolyóan kapcsolata van. Jubileumán 
a városi tanács és az írók is képviselve 
voltak. A z  üdvözlő beszédeket m eg
előzően Jándy Imre, a föntebb saját 
jubileumával kapcsolatban említett fő 
városi kolléga szép alkalmi versét 
szavalta el Szegedi Ilonka. Boros Jó
zsef alelnök a debreceni csoport aján
dékát —  egy értékes ezüstkoszorút —  
adta át beszéd kíséretében a jubiláns
nak. —  A  m. kir. Államnyomda sze
mélyzete október 1 -én ünnepelte Sep
rős G yörgy  ötvenéves nyomdászságá
nak jubileumát. A  jubileum egyúttal 
búcsúestély is volt, mert az ünnepelt 
már nem tért vissza a nyomdába, ha
nem a jó l megérdemelt nyugalomba 
vonult. A z  ünnepséget a Typographia 
Dalkör éneke nyitotta meg, m íg  az 
üdvözlő beszédek elhangzása után a 
Gutenberg Társaság zenekara és m ű
kedvelő gárdája szórakoztatta az ün
neplő vendégeket. —  Valamennyi ju 
bilánst a Magyar Grafika is a legme
legebb kollégiális érzéssel üdvözli.
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A z  Intertype-Corporation áttelepe- 
dése Európába. A z  Intertype szedő
gépek Európában való elterjedését —  
mint ismeretes —  főként az a körül
mény gátolta, hogy a gyár Brooklyn- 
ban lévén, az esetleges utánpótlások 
gyors lebonyolítása nem igen volt le
hetséges. Tekintettel arra, hogy az 
Intertype szedőgépekből rövid néhány 
esztendő alatt ilyen nehézségek elle
nére is közel 2000 darab került üzem
be Európában, a vállalkozás most már 
nem térhetett ki egy európai telep lé
tesítése elől. E célból a vállalat vezető
sége és az összes európai vezérképvise
lők szeptember 17-én Berlinben ta- 
náckozásra ültek össze és ennek fo ly o 
mányaként elhatároztatott, hogy az In- 
tertype szedőgépek törzsgyára Berlin
ben fióktelepet létesít, amelyet eredeti 
amerikai gépekkel szerel fel s azt már 
1928  január elsején üzembe is helyezi. 
Ez az új telep legkevesebb 100 szedő
gépet fog  állandóan raktáron tartani 
olyképpen, hogy éppen csak a klavia
túrát kell a kívánságnak m egfelelő je l
zőgom bokkal felszerelni, a gép máris 
szállítható. Ennél sokkal fontosabb
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az, hogy e telep alkatrészeket is fog  
készletben tartani, úgyhogy a jövőben 
a szükségessé váló utánpótlást a legrö
videbb időn belül a berlini telep fog ja  
leszállítani. A  matrica-kérdést, amely
nek rendezetlensége szintén nagy aka
dálya volt a gép szélesebb körben való 
elterjedésének, úgy oldották meg, hogy 
a berlini telep fog ja  ezentúl az Am eri
kából kapott félkész matricákba bele
sajtolni a betüképet és itt fog ják el
látni a matricákat a rendelésnek m eg
felelő osztófogazattal. H ogy a betűvá
laszték dolgában is teljesen kielégít
hessék az európai igényeket és a külön
leges európai ízlést, a gyár m egállapo
dott a németországi betűöntödékkel, 
hogy egy szakemberekből álló bizott
ság által meghatározandó kenyérbetű
típusaikat átengedik matricagyártás 
céljára. Am int a fentiekből látható, az 
amerikai vállalkozás erősebb tempóban 
kívánja gépét az európai piacon is lan
szí rozni és hogy ennek érdekében 
messzemenő áldozatokat is hajlandó 
hozni. Ez azonban nemcsak a gyár ér
deke, ezeket az áldozatokat m eg kellett 
hoznia részben gépe nagyobb elterjedé

-----------0 ^ 0 -----------
sének biztosítása céljából, másrészt a 
jelenlegi Intertype-tulajdonosok érde
kében is, akik a fentebb ismertetett te
lepítést mindenesetre öröm m el fog ják 
üdvözölni.

Szakoktatás
Egy fejezet a legújabb könyvek  

életéből a címe a Korrektorok K öré
nek és Hírlapszedők Körének együt
tes rendezésében tartott ezidei első 
előadásának. A z évad első előadója 
dr. Benedek Marcell tanár volt és az 
előadás tárgya annyira vonzó, hogy 
a verőfényes időjárás ellenére is m eg
telt a Segélyző Egyesület nagyterme. 
A z  előadó a ma legkeresettebb iro
dalmi műfajjal, a regényirodalommal 
kezdte, ismertette a regény rendelte
tését, fölsorakoztatta egyórás előadása 
folyamán a világirodalom  legismer
tebb képviselőit, idézett műveikből és 
magyarázta azokat a motívumokat, 
tendenciákat, amelyek íróikat műveik 
megalkotásánál vezette. Különösen 
sokat időzött Galsworthy, Thomas
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Mann, Szabó D ezső és Babits Mihály 
egy-egy regényénél, amit a hallgató
ság látható öröm m el vett. A  dráma- 
irodalomról szólva megállapítja, hogy 
az 30 év óta stagnál. A  mai dráma
írók a társadalom valamennyi réte
geit akarják kielégíteni, ami a dráma 
színvonalának rovására megy. Inkább 
megalkusznak a közönség ízlésével, 
mintsem művészi m eggyőződésük 
hangoztatásával maguk fejlesszék az 
ízlést. Ibsen,, Bem ard Shaw felelt 
m eg leginkább a dráma társadalom
nevelő föladatának. A  m indvégig él
vezetes előadást nagy figyelemmel 
hallgatták meg.

Fedőlapunk és mellékleteink
Lapunk e havi számának mellékleteit 
a magyar grafikusok egyik kiváló 
tagja, Csabai Ékes Lajos iparművész 
tervezte. Ékest a magyar, főként a fő 
városi nyomdák meglehetős jó l isme
rik, mint olyan grafikust, akire a 
tipográfiai munkák megtervezését b i
zalommal lehet rábízni, ö  is azok 
közé tartozik, akik szeretnek a nyom 
dászokkal együtt dolgozni s munkáit
—  ha művészi és tipográfiai együttes
ről van szó —  meglehetős fejlett 
nyomdászati ismerettel o ld ja  meg. 
Művészeti szem pontból lapunk más 
helyén méltatjuk munkásságát. A  m el
lékletek m inden példáját Ékes ter
vezte és nagy részüket ólom ba és linó-
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ba is metszette. Néhány példájának 
ólommetszetét K n er A lbert, lapunk 
főmunkatársa volt szives elvállalni, 
(p l. a dobozfedelek  és az első m el
léklet felső példá ja ). Csabai Ekés La
josnak  lapunk szövege között repro
dukált munkái nagyrészt fametszetek 
(az iniciálék, a könyvdíszek stb .), 
m íg  a többi cinkográfiai úton készült 
dúcokról nyomattatott.

A  fedőlap terve is Ékesé, az ó lom 
metszet pedig  K ner A lbert munkája.

Ugyancsak Ékes munkáit reprodu
kálja a gyom ai K ner-nyom da által 
rendelkezésünkre bocsátott két m el
léklet. Ezeknek kivitele úgy szedés
ben, mint nyomásban mintaszerű.

K ülön  hívjuk fel lapunk olvasói
nak figyelmét mellékleteink szokatla
nul finom, túlnyom óan élénk színű 
színezésére. A z  ilyen zsánerű színezés 
a nyomdaiparban ritkán fordul elő, 
holott szokatlanságánál fogva rek
lámnyomtatványoknál kitünően bevá
lik. Ez a színezés is Ékes ízlését m u
tatja be és egyben adja azt a szine- 
zésbeli sajátosságot, ami az ő  m unkái
nak túlnyom ó részét jellem zi és fe l
ismerhetővé teszi.

A Sichel-ragasztóanyagok
A  ragasztóanyag m eglehetős fontos 
szerepet tölt be a papírfeldolgozó ipar
ban. A  k ü lön b öző  papiiosfájtákhoz 
k ü lön b öző , helyesen m egválasztott és 
a papiros természetének megfelelő ra
gasztóanyagok használhatók csak fel 
sikeresen. Ragasztószereket többnyire 
csak kü lföldről szerezhettünk be, ami 
a termelést megdrágította. M int érte
sülünk a Kisbér-füzitői Egyesült Gyári 
rt. Ferdinand Sichel ragasztó anyagmüvek 
osztálya m ost berendezkedett papírfel
d o lg ozó  célokra szolgáló ragasztóanya
gok  gyártására. E cég m ost körlevél
ben tudatja, h o g y  e világhírű Sichel- 
ragasztóanyagok gyártását m egkezdte és 
azok vezérképviseletét a Freund-Barát- 
fé le  grafikai szakiizlet (Budapest V , 
Akadémia ucca 3) cégre ruházta át, 
amelynél nagy lerakatot is berendezett. 
A z  erre v on a tk ozó  körlevelet, amely 
egyébként a Sichel-féle ragasztóanya
gokat is ismerteti, lapunk e számához 
mellékeljük.

Szerkesztői üzenetek
U— n F — c, Nyíregyháza. Közreműkö

dését köszönjük és szívesen vesszük, ha a 
jövőben is megörvendeztet hasonló közle
ményekkel. Üdv.

Teknős László Szerencs. Lapunk ára 
munkások részére példányonkint 2 pengő. 
Előfizetésben is ugyanannyi.

A  napilap legyen a kultúra tükre. Sir 
Bulwer Lytton mondotta egy parlamenti 
beszédében: „Uraim, ha a későbbi korok 
előtt a X IX . század angol civilizációjá
nak bizonyítékát kellene adnom, én nem

3 7 6



választanám a kikötőink, vasutaink vagy 
építményeinkre való utalást. Még azt a 
csodálatosan szép parlamentet sem vá
lasztanám, amelyben vagyunk. Én tökéle
tesen elegendő bizonyítéknak tartanám a 
,Times' egy egyszerű példányát. . Ezt a 
beszédet egy olyan férfiú agya termette 
ki, aki tökéletesen átérzi a sajtó jelentő
ségét és azt tökéletesen méltányolja is. 
Igaz azonban az, hogy olyan komoly és 
tekintélyes lap, mint amilyen a „Times”, 
nagyon kevés akad a globuson. Az is 
igaz, hogy nem minden napilapra lehet
séges ráhúzni ezt a vonatkoztatást, mert 
nem minden napilap bír azzal a bámula
tos precizitással kiépített szerkesztőségi 
szervezettel, aminővé a „Times" szerkesz
tősége fejlődött. De nemcsak azért tekint
hető a „Times" az angol kultúra hű tükré
nek, mert jól szerkesztett lap, hanem mert 
technikai kivitele is példátlanul jó. Amo
lyan angolosan konzervatív. Sajnos, ná
lunk nem igen akad olyan lap, amelyet 
a „Times"-szal egyvonalba lehetne állí
tani, mert hiszen mi csak magyarok va
gyunk s nem angolok s a mi napilap
jaink jelentősége alig haladja túl a régi 
történelmi Magyarország határait, míg a 
„Tim es" hangadó orgánum a világ legtöbb 
államában. Az ok, amiért mindezeket 
megírtuk, pedig egészen szokatlan még 
magyar vonatkozásban is. A napokban 
ugyanis kezünkbe akadt egy vidéki „napi
lap", amely valóságos megcsúfolása a 
mai nyomdaipari technikának. Egynéhány 
sorát ime reprodukáljuk és figyelmébe

királyfit és Velúrra bárónőt is. 
röl nők érdekes és autheniiku* 
mesélni.Férje ugyanis udvari cu. 
a trónörökösnek.

Votseia Félix legendájáról p 
mit scm tud, már azéri sem, i 
mondtuk már, a sápadt osztrál 
bér hat évvel a mayerlingi tra

ajánljuk szerkesztőségének és kiadójának 
Sir Bulwer Lytton föntebb idézett szavait. 
Mert ha már szellemi tartalom dolgában 
nem is törekednek arra, hogy lapjuk a 
kultúra hű tükre legyen, legalább arra 
ügyeljenek, hogy technikai kivitele ne 
árulja el a kultúra iránti érzéketlenségü
ket. Ezt annál inkább kell figyelmükbe 
ajánlanunk, mert egy nyugati határmenti 
város napisajtója bizony csak átkerül a 
nagyobb kulturális fejlettségű Ausztriába 
s önkéntelenül is alkalmat ad arra, hogy 
a Balkán és a Nyugat közötti kulturális 
határvonalat Wienhez közelebbre helyez
zék át. Elvégre is gondoljanak arra, hogy 
a kifogástalan nyomdatechnikai kivitel is 
tartozéka a kulturális fejlettségnek.
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SZERKESZTI ÉS KIADJA BÍRÓ MIKLÓS

E fiizet tartalma:

A szép nyomtatvány népszerűsítése 
N. P. Csabai Ékes Lajos festett világa (10 melléklettel és j j  szöveg közötti reprodukcióval) 

Czakó Elmér: Telegdi 1577-ben megalapítja a mai Egyetemi Nyomdát 
Rasofszky Andor: ötletes legyen a szedő !

„A  gyermek és a könyv lelke" —  (Az Egyetemi Nyomda igazgatósága és dr. Rabinovszky Marim
válasza Faragó László cikkére)

Laupál Antal, Kassa-Kosice: Egyenetlen nyomás a Golts-Amory típusú gépeken (3 ábrával) 
Nádai Pál dr.: Művészi fényképek nemzetközi kiállítása 

Dankovics József, Newyork : Newyorki levél 
Faltusz Ede, N ew york: Amerikai n* mdagép-csodák 

r. m. :  Kiállítások 

Rovatok :
Feljegyzések — Szakoktatás —  Könyvekről —  Technikai jegyzetek 

Mellékleteink —  Szerkesztői üzenetek

A szép nyomtatvány népszerűsítése
érdekében külföldön elég gyakran rendeznek nyomtatványkiállításokat a laikus 
közönség számára. Nálunk többnyire csak a szakemberek részére rendezünk ilyen 
kiállításokat és ezeket főként csak ezek látogatják s ennélfogva ízléstnevelő hatásuk 
a nyomtatványfogyasztókat nem érinti. Ténybeli meggyőződésünk lévén, hogy a 
nyomtatványkiállításoknak igenis nagy nevelő, ízlést irányító hatásuk van, felvetjük az 
eszméjét egy olyan nagyobbszabású nyomtatványkiállításnak, amely egyenesen azzal a 
célzattal rendeztetnék, hogy a nyomtatványrendelö közönség is okuljon az ott kiállított, 
rendkívüli gonddal összeválogatott és tanulságosan elrendezett mintanyomtatványok
ból. Egy ilyen kiállításon kell szembeállítani egymással a rossz és a jó sajtóterméket, 
a divatos, ízléses nyomtatványt az ósdi felfogásban, ízléstelenül összetákolt nyomatok
kal, az ötletes reklámot a vásári produktummal, a hatásos hirdetést a semmitmondó,
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hatásnélküli hirdetéssel, a raffinált gusztussal művészi produktummá alakított árjegy
zéket az ízléstelen, rossz illusztrációkkal agyontömött prospektusokkal. Ha ilyen cél
zattal csináljuk meg ezt a kiállítást, lehetetlenség, hogy annak ne legyen oktató hatása 
a nagyközönségre. Közvetlen tapasztalatból állíthatjuk, hogy a vidéki városokban 
rendezett kiállításaink mindenkor kellő erővel hatottak a nagyközönségre és ennek 
nyomát észlelhettük az e városok nyomdáiból a kiállítást követő időben kikerült 
sajtótermékeken. Egész bizonyos, hogy ehhez hasonló hatást váltana ki egy ilyen 
nívós és céltudatosan megrendezett kiállítás a fővárosi közönségnél is, sőt amennyiben 
ezt a kiállítást a tavaszi vásár idejében volna lehetséges megrendezni, úgy a vidékről 
feljövő kereskedőkre is kellő befolyást gyakorolna. íme felvetettünk egy eszmét, mely
nek megvalósításából az iparnak csak haszna származhatna. Kívánatos volna, hogy 
ehhez az illetékesek is hozzászóljanak és az eszme megvalósítását elősegítsék.

/

Csabai Ekés Lajos festett világa
Még a régi időkben, a szemléltető tanítás hajnal- 
hasadása idején kezdték a pedagógusok a gyer
mekek számára az „orbis pictus” képeskönyveket 
szerkeszteni. Mindarról szó volt bennük, ami a 
gyermekeket érdekli. Tevékről és hüllőkről, tor
nyokról és szerecsenekről, szóban és rajzban. Ezek
ből lettek azok a modern képeskönyvek, amelyek
ben már alig van más, mint sok apró tarka kép 
és egy-egy kis szöveg. Gondolt-e már valaha valaki 
arra, hogy ilyesmit felnőttek számára is érdemes 
volna „szerkeszteni”? Gyermekeknek megvan az 
ő képeskönyvük, tarka dominójuk, mozaikkő- 
szekrényük. Az asszonyok, ha elunják magukat és 
egészen ártatlanul akarják fantáziájukat mulat
tatni: maguk elé raknak egy csomó selyemmara
dékot s odaképzelik vele magukat Cannes környé
kére, a legragyogóbb báltermekbe. Ez az ő „orbis- 
pictus”-uk. De vájjon a férfiakét hogyan kellene 
megoldani?

Ezt a feladatot teljesen és nyugodtan rá lehetne 
bízni Csabai Ékes Lajosra. Sőt az a gyanúm: már 
a mostani rajzai is ilyen kövecskék a felnőttek 
kirakó-játékához. Magad elé rakosgatod őket és 
egy mesevilágban jársz. Fáradt tested-lelked itt
marad a földön s a másik éned mosolygásra nyílik. 
Ó, mily beláthatatlan sok az ő víziós madara, csil
lagászati állata, címerekből való figurája, tündér

mesékből ellesett apró-vadja . . .  Egy egész cir
kuszra való „Circus mundi”, ahogy azok a régi 
bölcs nevelők az ilyen gyűjteményt nevezték. Csak 
éppen a rendeltetésük más ma, mint puszta gyö
nyörkeltés.

Az egyik egy reklámkártya fedele. A másik 
védőjegy. A harmadik: újévi üdvözlés dísze, a 
negyedik táncos meghívó, az ötödik, a hatodik ...  
a századik: szignet, reklámbélyeg, zsebnaptár, 
illatszer-címke. Csupa kedves és derűs célú üzleti 
grafika. Csupa apró vad abban a fejedelmi állat
kertben, amelyben naponta járunk. De míg a 
mammutplakátnak, a dromedárnagyságú hirdető- 
táblának és az izzóan ragyogó bakkecskének a ház
tetőn ezernyi figyelmet szentelünk, alig vesszük 
észre a kecses kis figurákat, a reklám játékkártyáit, 
az ötletnek apró kolibri-madarait, melyek a keres
kedelem fáit népesítik be és színt, jelentést, derűt 
visznek ily szavak közé, mint „occasio”, „pamut- 
fonó”, „mili-gyertya” és „törvényesen védve”.

Csabai Ékes Lajos tehát a magyar üzleti grafika 
„miniatűristája”. Ezzel nem a terjedelmet akarom 
jelezni, mert hiszen az ő plakátművészete sem 
megvetendő. Hanem a technikai hajlandóságát, az 
előadásmódjának mikéntjét. A kicsiny térbe, mely 
néha alig nagyobb egy jókora pecsétgyűrű kövé
nél, szinte vésnök módjára ültet egy figurát. S egy
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szalagot alája. A pár négyzetcentiméteres sík, ha 
az fehér kartonlap is, akkor is ékkőnek való díszít
ményt kíván. Rajzbeli precízséget, az alakok tiszta 
kiélezését, lapos ornamentikát, mely mégis ki
emelkedik az alapsíkból, mint valami intaglio a 
kőből. így dolgoztak a jámbor régi kódexírók, így 
a livre d’heures-ök, a nagyszerű imakönyvek névte
len barát-másolói. így a perzsa miniatűristák és az 
egykori üvegköszörűsök. így mindazok a régi mes
teremberek, akiknek világában Csabai Ékes cso
dálkozó megértéssel jár. Innen van azután, hogy 
ezeknek szelíd régiessége nyomot hagy egész gra
fikáján. Kalendáriomok és vásári regények famet
szeteire gondolunk az ő képeit látva. Jóslással 
foglalkozó mutatványosok planétái elevenednek 
meg itt s amott. Vándorló sziluett-művészek gyer
mekded kivágásai jelentkeznek a modern kereske
delmi nyomtatványon, mint valami pálca varázs
latára. Elsuhant romantika a múltból, a népélet
ből, komédiás-világból az ironikus nagyváros nyel
vére átültetve.

Lesznek talán, akik expresszionistának, groteszk 
primitívségnek fogják ezt a díszítmény-tárat ne
vezni. Lovonülő barátja a korsó sörrel, szarvasok
nak fuvolázó férfia, lámpa alatt olvasó poétája, 
rikkancsai, akiket színes papírszalagokból ragasz
tott össze, — csakugyan mindben van valami a 
geometriai absztrakciók vonalnyelvéből. Alig pár 
mértani forma emberré gyúrva. De szívesebben 
hiszem, hogy ezek a tervezőművésznek mulatozá
saiból való emlékek. így mulatott ő a világon, a 
somogyi pásztoron, a részeges papon, a körúti csi
bészen, aki tele pofával fújja az estilapok címét, 
így a divatdámán, aki olyan, mint a stearin-baba, 
az embereken és állatokon, akik nevetségesek és 
titokzatosak, mint a vízköpő kőszörnyeteg a közép
kori székesegyházakon.

Ez a csendes, ironikus, kicsit nevető s kicsit 
félénk gyermekelgondolás Csabai Ékes ábrázoló
művészetében is nagyon mélyről jön. Mintha valami 
eltemetett kútból jönne; a gyermek- és siheder- 
évek vágyó szemével néz. Ezért művészi. Mert 
mélyen emberi, mert ősemberi. Nem akarom ezzel 
azt mondani, hogy mindig és mindenben eredeti. 
Csabai Ékes egy nagy grafikai kulturközösséghez 
tartozik, amelyikben sok minden és mindenki csa
ládtag. A paraszt-expresszionizmus és a korai bécsi 
barok-festészet. Daumier és a debreceni mézes- 
kalácsosok. Trier és Gróf József. A német illusztrá

tor és a magyar díszítőművész. De legfőként 
Kozma Lajos, aki kimeríthetetlen gavallériával 
szórta bele a magyar, a német, a szláv, a .. .  az 
egész európai grafikába az aranytallérokat, amiket 
gyermekvándorlásaiban gyűjtött.

Még egy nagy és jellemző sajátsága van a 
Csabai Ékes üzleti grafikájának. Az, hogy a sík
díszítő művészete rajzdeszkáján és rajzlapjain fej
lődött ki. Még ma is úgy van az, hogy a nagy
városok üzleti grafikája jórészt festői produkció. 
Csabai Ékes is festő, leegyszerűsített mozgásokra, 
figurák szín- és vonalbeli összefoglalására törekvő 
festő. Amit ebből a hirdetéstervezőnek jó tudni, 
azt ő mind átviszi a reklám-grafikába is. De a 
budapesti hirdetőfalak és reklámcédulák jórészt 
olyan festők számára vannak fentartva, akik vá
szonnal, festőpalettával a kezükben ismerték meg 
a világot. (Itt nem az a fontos, hogy ki melyik 
iskolába járt, hanem hogyan szoktatták a szemeit.) 
Nos, Csabai Ékes a hirdető-grafika alapvetéséből 
fejlődött ki festővé. Az ő számára előbb volt meg 
a sík, a betűk, a szöveg folthatása, az adott ke
retbe való beleillesztése a díszítő-rajznak s csak 
azután jött a figura, mint festői téma. Már pedig 
a mai üzleti grafika elsősorban mesterségbeli tudás 
dolga. Elkezdve a betűvetésen, végig, a sokszo
rosító-módok kifejezésének lehetőségéig. Olyan 
különbség ez, mint írni az eltanult nyelven és írni 
az anyanyelven. Hogy mennyire természetes 
nyelve a mi rajzolónknak az írásművészet, azt a 
szignatúrája, az „Ékes” szónak autogramja bizo
nyítja a legmegkapóbban. Oly könnyedén, termé
szetesen ömlenek e szó betűi egymásból, hogy egy 
külön grafikai jellemtanulmányt lehetne róla írni. 
És a könnyűség, amellyel a szövegbetűk nádtolla 
nyomán mindenütt kiserkennek, elárulja, hogy 
nála is „kezdetben vala az írás”. Mint minden 
igazi grafikus teremtő munkájában.

Mindent összefoglalva elmondhatni, hogy Csabai 
Ékes a mai magyar alkalmazott grafika egyik leg
jobb ízlésű munkása. Mivel nem édeskés, nem 
szentimentális és a művészete nem alkalmas kony
hák, takaréktűzhelyek falának díszítésére, a ma
gyar kereskedelem vezető egyéniségei nem sietnek 
elhalmozni megrendeléseikkel. Formavilága, hite 
s erős diszciplínája a magyaros stílus-irányzat ama 
grafikusai közé sorolja, amely a háború előtt 
hagyta el az iskola padjait, telítve egy életre az 
iparművészet magasztos eszméivel. N. P.
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Háromszázötven éves fennállását
ünnepli a jövő hónapban a Királyi Magyar Egye
temi Nyomda. Ünnepe lesz ez az intézménynek, 
ünnepe a magyar könyvnyomtató világnak, de 
ezen túlmenően megiinnepli e ritka alkalmat az 
egész magyar kultúrvilág. Az Egyetemi Nyomdá
nak a XVI. század forrongó valláskulturális küz
delmei adtak életet, a kulturális élet virágoztatta 
századokon át s a kultúra szolgálatában áll ma is, 
sőt ma még fokozottabb mértékben, mint valaha. 
Az Egyetemi Nyomda egész léte a legszorosabb 
kapcsolatban pergett le a magyar kulturális élet
tel, története a magyar kultúra negyedfélszázados

történetével elválaszthatatlanul egybefont. Histó
riáját a mai magyar nyomdásznemzedéknek csak 
az öregje ismeri nagy vonásokban, az ifjú nemze
dék vajmi keveset tud róla, hiszen alig néhány 
esztendeje, hogy ismét tényezőjévé vált a magyar 
könyvnyomdák elitjének. Alábbi közleményünkkel 
olyan történeti cikksorozatot kezdünk meg, amely 
az Egyetemi Nyomda történetének jelentősebb moz
zanatait tárja fel s egy-egy darab kultúrtörténel- 
met is megismertet a kultúra előharcosainak ifjú 
generációjával. E cikk az Egyetemi Nyomda sajtó 
alatt lévő történetének bevezetője.

Telegdi i^yj-ben megalapítja a mai Egyetemi Nyomdát
(A könyvnyomtatás elterjedése. Magyar mesterek. Protestánsok előtérben. Vándor műhelyek a mohácsi vész után.

A nagyszombati nyomda alapítása)

Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás, mint a 
legnagyobb kulturális és szociális tényezők egyike, 
a XV. század derekán indul el világhódító útjára. 
1450-ben még fába metszett betűkkel kísérletező
nek; kevéssel utána azonban már kölyűből (matri
cából) öntik a különálló és tetszés szerint újból 
összerakható fémtípusokat. Ezzel olyan szárnyalást 
kap a nyomdászat, hogy képes korlátlan példány
számban az agysejtek titkos műhelyében születő 
gondolatoknak látható formát adni s millió és mil
lió ember számára hozzáférhetővé tenni.1

Régi magyar kultúránknak nem utolsó dicsősége, 
hogy a Németbirodalom határain kívül, a mi or
szágunk az elsők egyike, ahol a könyvnyomtatás 
meghonosodik. E téren néhány olasz város, Bázel 
vagy Párizs csak alig egy-két évvel előzik meg 
Budát. Belgium, Hollandia, Dánia és Ausztria pe
dig mind később ismerkedik meg a nyomdászat 
szabad művészetével, mint Magyarország.

Nálunk a könyv szeretetét szélesebb rétegekben 
az a közművelődési áradat ébreszti fel, mely Má
tyás alatt torkollik olasz földről a magyar meden
cébe. Művészet és tudomány nyer hazát a magya-

1 Kari Faulmann: lllustrierte Geschichte dér Buchdrucker- 
kunst, Wien, 1882.

rok közt, akik gazdagabbak e korban a franciáknál 
és többen vannak számbelileg, mint az angolok. 
Maga a fejedelem és előkelőségei büszke bőkezű
séggel áldoznak a humanista törekvéseknek és az 
irodalomnak. Kódexeket iratnak és festetnek. 
Könyvtárakat állítanak.

Egyikük, Karai László budai prépost és Mátyás 
király alkancellárja, 1470 őszén Rómában járva, 
saját szemeivel látja, miként készül az odavándo
rolt német legények kezén a nyomtatott könyv. Ez 
annyira megkapta kultúrvágyakozását, hogy az 
egyik nyomdászt, Hess Andrást, mingyárt magával 
is hozza Budára a megfelelő felszereléssel egyetem
ben.2

Hess budai műhelyéből csak két latinnyelvű 
nyomtatványt ismerünk, azok közt a jelentős 
Chronica Hungarorum-ot is 1473-ból. Hogy a mo
hácsi vész előtt készült-e több könyv Magyarorszá
gon, vagy hogy a Karai bőkezűségével létrejött első 
nyomdánk termelt-e mást is, arról vajmi keveset 
tudunk.

A könyv sorsa igen veszendő. Háborús viszon
tagságaink s az ezeket követő új települések követ- 
kezményekép az ingó és ingatlan emlékek ezrei

3 Fraknói V ilm os: Karai László, Budapest, 1898.
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tűnnek el nyomtalanul. Sívárabb területet alig le
het elképzelni a többször megcsonkított és felszab
dalt Magyarországnál. Részben elpusztul, rész
ben elvándorol innét minden műtárgy. A töröktől 
felvert lakosság szekéren vagy háti batyuval mene
kül. A poggyászokban legutoljára alighanem a 
könyveknek jut hely. A Régi Magyar Könyvtár 
igen sok „egyetlen” (unicum) példányt tart nyil
ván. Bizonyára lehetett olyan könyv is, amiből ma 
már egyetlen példány sem kerül szemünk elé.

Nehéz tehát meg
magyarázni, ha Hess 
András csak maga dol
gozik, vagy az ő nyom
dája is csak kérész
életű, honnan rajzik 
az a sok magyar nyom
dászmester ezidőtájt 
külföldre. A XV. szá
zad végéről tudjuk, 
hogy Szebeni Tamás 
Mantuában s Modená
ban (1472—81), Fe
ketehalmi Holló And
rás Velencében (1476 
—86), Erdélyi Bernát 
Páduában (1478), Ga- 
rai Simon (1491) Ve
lencében és Fekete
halmi Márton (1481) 
ugyancsak Velencében, továbbá Magyar Péter 
Lyonban (1482), Masay Cremonában (1494) 
nyomtat könyveket, többnyire saját műhelyében.3

A mohácsi temető sok mindent elfed szemhatá
runk elől. Nyomdászatunk tárgyi emlékei is eltűn
nek a XVI. század elejéről, úgyszólván alig van 
adatunk a fényes könyvszerető korszak után való 
időből. Amikor pedig a török Váradig gázol végig 
az ország testén, még az a néhány kicsinyke nyom 
is elpusztul, ami a magyar kultúrára emlékeztet. 
A lakosság földönfutóvá válik. Elnéptelenednek a 
kolostorok. Kialusznak az élet és a művelődés tűz
helyei. A három részre szétszakított ország ezer 
sebből vérzik. így lesz a XVI. század a nyomdászat 
számára is igazi saeculum obscurum.

Történelmünkből azonban azt látjuk, hogy a leg
nagyobb nemzeti katasztrófák után a magyar faj

* Ballagi Aladár: A  magyar nyomdászat történelmi fejlődése 
1472— 1877. Budapest, 1878.

mindig összeszedi csodálatos életerejét. A török 
háborúk általános rémületet keltő éveiben is fel
felvillan az élniakarás vágya. A nyugat és kelet 
felől egyaránt végveszéllyel fenyegetett magyarság 
egybegyűjti minden képességét s karddal, tollal 
hadakozva biztosít illő helyet a maga számára.

A nyomdászat sorsa itt kapcsolódik legmélyeb
ben a nemzet életébe: a nemzeti és a vallási gon
dolat harcos eszközévé válik. Üj magyar lelki és 
műveltségi alapot épít a nyomtatott betű. A refor

máció által felizgatott 
szellemi folyamat csak 
úgy ontja a könyveket. 
Az ország rabságban 
sínylődik, de a gondo
lat szabad. Az olvasók 
tábora megszaporodik. 
A biblia a nép kezébe 
kerül, hitvitázó iratok, 
iskoláskönyvek, naptá
rak, fabulák, histó
riák, szerelmi és vitézi 
énekek jelennek meg 
nyomtatásban. Minden 
felekezet igyekszik ma
gát sajtóval fölszerelni, 
mert az több, mint a 
szószék vagy az iskola. 

K o n y v d i s z  Nagyszebenben már 
1529-ben volt nyomda, 

Brassóban 1534 táján. A nyomdák közelében papír
malmok is keletkeznek.4 Az újhitű nyomdák alapí
tását Nádasdy Tamás kezdi meg 1536-ban a Sárvár 
melletti újszigeti birtokán. Abádi Benedek evan
gélikus lelkész számára, aki krakói diák korában 
tanulta meg a könyvnyomtatást, műhelyt rendez 
be, hogy erősítse a protestantizmust. Hasonló cél
ból szervez nyomdát 1550-ben Heltai Gáspár Ko
lozsvárott és 1561-ben Huszár Gál Debrecenben. 
Ezek mellett azonban igen sok vándornyomda is 
létre jön az országban. Hofhalter Rafael és Rudolf, 
Manlius János, Bornemissza Péter és mások hol 
itt, hol ott ütnek tanyát és hirdetik a maguk val
lási meggyőződését nyomdai úton. Protestáns pré
dikátorok, papok és tanítók a szedőszekrény mellé

4 Ballagi Aladár: A  magyar nyomdászat történelmi fejlődése 
1472— 1877. Budapest, 1878., 31. 1. —  Brassó levéltárában 
újabban Szőnyi László talált Mátyás korabeli papiros oklevele
ket brassói vízjellel, aminő ezelőtt csak a X V I. század dereká
ról volt ismeretes.
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állnak, kiszedik azt, amit maguk vagy hittársaik 
írtak, kinyomtatják, a kész íveket bekötik s mingyárt 
el is adják vásárokon a ponyvasátor alól. Egy kézbe 
van sűrítve minden. Soha egységesebben nem ment 
végbe a könyvnek születése, mint ebben a korban. 
Meghatva olvassuk Huszár Gálról, hogy maga 
metszi fába díszes kezdőbetűit. Lelke rezgésével lé
pést tart a formai megnyilatkozás: annál nagyobb 
iniciálisokat metsz, mennél jobban lelkesedik.

A nyomda segíti elő leg
elsősorban azt, hogy köz
vetlenül a mohácsi vész 
után a hitújítók képesek 
igen széles fronton előre
nyomulni. Erdély csaknem 
egészen behódolt az unitá
riusoknak, az Alföld Kálvin 
hitére tér Debrecenből irá
nyítva, a Felvidéken pedig
— főként az idegen nyel
vűek — Luther vallásához 
csatlakoznak. Húsznál több 
nyomda van a protestáns 
fellángolás szolgálatában s 
ennek ellenében az ország 
legnyugatibb sarkába zsugo
rodó katolikusok nem ren
delkeznek egyetlen egy saj
tóval sem.

A megfogyatkozott kato
likus hivők és papjaik kiesnek jóformán teljesen 
a kulturális szereplésből. Anyagi eszközeik se igen 
vannak. Püspökeik szinte mind csakis in partibus 
infidelium püspökök; a megmaradt főpapi java
dalmakba világi főurak ülnek, akik ezek jövedel
mét várak építésére s a törökök ellen használják 
föl. A katolikusoknak nincs elég szószékük, se is
kolájuk. Nyomdájuk egy sincs. Erdélyben Marti- 
nuzzi bíboros 1550-ben a protestáns Heltai nyom
dájában jelenteti meg a Váradi Regestrumot s 
Szilvási János katolikus szellemű vitairatát Kolozs
várott Heltai örököseinél nyomatja.5

Amikor Esztergom érseke és főkáptalanja a tö
rök elől Pozsonyba, majd Nagyszombatba költözik, 
egyszerre nyilvánvalóvá lesz, hogy a Kis Magyar 
Alföld északnyugati sarkában megbúvó városka 
egyszersmind utolsó állomása a magyar katholiciz-

5 Ballagi Aladár: A  magyar nyomdászat történelmi fejlődése 
1472— 1877. Budapest, 1878., 65. li

musnak. Innét már tovább menni csak a megsem
misülésbe lehet. Ekkor ébred Telegdi Miklós, a 
szegény jobbágyszülők gyerekéből lett nagyszom
bati plébános, kanonok, nagyprépost, majd később 
pécsi püspök és esztergomi érseki helyettes a teljes 
felelősség tudatára és a döntő lépések irányvonalá
nak tisztázására. Látja, hogy Nagyszombat lakos
sága is idestova áttér a protestáns hitre, ha kellően 
nem védekezik ellene. Bornemissza Péter, maga is 

nyomdász-lelkész, 1569-ben 
nem kis eredménnyel ajánl- 
gatja a város magyar taná
csának Postilláit.0 Még ké
sőbb is, amikor Nagyszom
batot elárasztják a török 
kézre került Komárom ide
menekült polgárai, útközben 
a hozzájuk szegődött prédi
kátorok áttérítik őket a re
formátus hitre s ellátják hit
erősítő olvasnivalókkal.7

Ezek a körülmények jut
tatják Telegdi Miklóst arra 
az elhatározásra, hogy egy 
állandó nyomda alapításával
— szemben a sok protes
táns vándornyomdával — 
kinyissa az ablakot a kato
likus megnyilatkozás szá
mára is. A nagyszombati 

már-már alámerülő szigeten szükséges volt múlha
tatlanul ilyen ellenreformációs erődítményre, mely 
nyomtatott betűvel hirdesse a kereszténységnek 
igaz fundamentumát, az evangéliumok katolikus 
magyarázatát s ezzel a nyilvánosság előtt visszahar
colja az egyház régi híveit. Telegdi 1577-ben meg
veszi a bécsi jezsuiták nyomdafelszerelését. Áttele
píti nagyszombati házába s ezzel a ténnyel megin
dítja a mai Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 350 
évre terjedő életfolyamatát.

A nagyszombati kis magból kelt az a hatalmas 
intézmény, mely immár negyedfélszázadon át szol
gálja megszakítás nélkül a magyar kultúrát. Ilyen 
folyamatosan működő régi nyomda egy sem igen 
van. A debreceni és a brassói bizony el-elakadt

'  Ballagi Aladár: A  magyar nyomdászat történelmi fejlődése 
1472— 1877. Budapest, 1878., 66. és 56. 1.

7 Takáts Sándor: A  magyar múlt tarlójáról. 121. 1. Buda
pest, 1927.
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néha. Külföldön ily hosszúéletű, ma is élő nyomda 
legfeljebb egy ismeretes: az 1519—1521 között 
alapított Froschauer-nyomda Zürichben, mely több 
ízben gazdát cserélve a XVIII. század elején Kon- 
rad Orell birtokába kerül s jelenleg Orell, Füssli 
& Co. címen virágzik.8 A cég utolsó koronaértékű 
bankjegyeink nyomása révén vált nálunk ismertté.

Más régi nyomdának nem volt ilyen erős eszmei 
háttere s ekkora stabilitása, elnyelik a változó idők 
hullámai vagy múzeummá dermedve őrzik, mint a

Plantin-Moretus műhelyt Antwerpenben. A mi 
Egyetemi Nyomdánk szegény és szerény alapokról 
fokozatosan fejlődve előbb a hitélet, majd pedig 
a tudomány — az Akadémia s az Egyetem — szol
gálatában az egyetemes nemzeti kultúra fáklya
hordozójává fejlődik.

Nemcsak a könyvnyomtatás terén ér el országos 
jelentőséget, de a több százados működése folya
mán a sokszorosító művészeten kívül egész sor 
iparágat kelt életre s lendít föl.* Czakó Elemér

„Ötletes legyen a szedő1“
A Magyar Grafika 1927. évi augusztusi füzetében 
jelent meg fentírt címmel egy cikkem, amelynek — 
pályázati munkáról van szó — szerkesztőségi bírá
latában többek között ez áll: „Nagy kár, hogy a 
közlemény csak rövid lélekzetű s nem terjeszkedik 
ki részletesen a kiválasztott tárgykör kibogozására."

Csabai Ékes Lajos: Exlibris (PSakátlinol, í. 4 18 . old.)

Cikkem megírásakor magam is éreztem ezt a ki
fogásolt hiányosságot, ámde a pályázati feltételek 
szabták meg számomra a cikk terjedelmét, mert hi
szen a pályázati feltételeknek egyike úgy szólt, 
hogy a cikk legfeljebb 160—180 sort tehet ki.

8 K. Faulmann i. m. és Firtinger Károly: A  magyar állam 
nyomdászattörténelmi térképe, Budapest, 1896.

A szerkesztőség részéről elhangzott óhajtást én 
legott elértettem és az alábbiakban megtoldom e 
tárgyról írt előző cikkemet.

Folytassuk hát a példálódzást. Vegyünk egy 
könyvet, amelynek bonyolult címrendszere van. 
Tudjuk, hogy ez leginkább tudományos művekben, 
de főképpen tankönyvekben fordul elő, amelyek
ben a szerzők mondanivalóikat — az intenzívebb, 
cél- és okszerű tanításnak nagyobb eredményessége 
kedvéért — a tárgykör megkívánta rendszerbe fog
laltan írják le. Ennek a szabatos rendszerbe-skatu- 
lyázgatásnak külső kifejezője a műben előforduló 
sok cím, alcím, másodalcím, harmadalcím, cím
kísérő sorok stb., amelyeket tipográfiailag átültetve 
különféle betűfajok és betűnagyságok képében ér
zékelhetővé, vagyis szemléltethetővé kell tennünk, 
hogy a címeknek alá- vagy fölérendeltségi viszo
nyát a szemünk nyomban meglássa és ennek folyo
mányaképpen az agyunk is azonnal befogadja. Már 
most, ha a szedő efajta munkáját ötletesség híján 
végzi, azaz nem mélyed el egy kissé a mű eszme
világába, az alcímeket, másod-, harmad-alcímeket 
úgy össze fogja téveszteni az egyes címféleségeket 
megillető betűfajok és betőgrádusok szempontjá
ból, hogy jobban sem kell. Szó sincs róla, hogy az 
ilyesmit helyesen elintézni igen sok esetben nehéz

8 Nyomdánk most sajtó alatt lévő történetének nagyszombati 
levéltári anyagát Irány/ Béla szegedi egy. tanár gyűjtötte össze 
és dolgozta fel, a budait Gárdonyi Albert, fővárosi főlevéltár- 
nok. A  képanyagot a Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi 
Könyvtárában, dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka 
régi magyar könyvtárában, a Tudományos Akadémia könyv
tárában, a budapesti Egyetemi Könyvtárban, valamint az 
Egyetemi Nyomdában őrzött könyvekből válogattuk ki.
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Csabai Ékes Lajos: Dobozfedél és cégkártya —  Kartondeckel und Adresskarte
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Csabai Ékes Lajos: Doboztedél —  Kartondeckel
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C s a b a i  É k e s  L a

föladat, különösen amikor oly művekről van szó, 
amelyeknek tartalma a szedő átlagos ismeretkörét 
túlhaladja és amelyeknek kézirata a címekre vonat
kozóan nem rendelkezik semminemű ismertető jel
zéssel. Am ilyen esetekben már az is ötletesség- 
számba megy, ha a szedő ennek a hozzá nem érté
sének tudatára jut és további lépésként a mű szer
zőjét megkéri, hogy az egyes címfajták fölé- vagy 
alárendeltségi viszonyát különböző színű ceruza
aláhúzásokkal, avagy a címféleségeknek nagybetűs, 
kisbetűs, rómaiszámos, arabszámos, görögbetűs 
megjelölésével tegye fölismerhetővé. Hogyne 
volna jó ötlet már az is, ha belátjuk, hogy nem 
érthetünk mindenhez? De ezen a téren is fejleszt
hetjük ötletességünket, ha szabad időnkben ilyen 
szövevényes címrendszerű művekben — ahol ilyes
miket szednek, rendszerint akad is belőlük kinyo
mott példány — kissé lapozgatunk és a bennük elő
forduló különféle fajtájú címeket összehasonlítgató 
spekulálással tanulmányozzuk. Az ötletesség fészke: 
az agy is csak olyanvalami, aminő a termőföld, 
csakis akkor terem meg benne valami jóféle, ha 
valami kis tudásmagocskát bele-belevetünk; mert 
amit a szél a termőföldbe hord, abból csak dudva 
és bojtorján lesz, ha tehát az agyunkba is csak a 
szélhordta magok — vagyis a nem tudatosan és 
okszerűen tanultak — jutnak, abból igazi tudás 
nem igen lehet. Itt még valamit el kell mondanunk.

Sokan közülünk, akik a munkát taposómalomnak 
érzik, azt mondják, hogy hát csinálja meg a szerző 
jól a kéziratot, „ezt nem tartozom tudni”, „azt 
honnan tudjam?” és hasonlókat. Nagyon is igazuk 
van, amikor arra mutatnak rá, hogy az a valaki, 
aki gondolatait a világgal közölni akarja, már a 
legelején, vagyis gondolatainak már írásbafoglalá-

j  o s S z i g n e t t c k

sakor pedánsan, avatottan, pontosan, mindenre fi
gyelve végezze ezt a magaszabta vagy megbízásból 
eredő föladatát. No, de mit tegyünk mi, ha még
sem tette meg? A szerző felületességét tetézzük a 
mienkkel? Ez nem lehet jó! Ha ő nem végezte ren
desen dolgát, nekünk azon kell lennünk, hogy a 
mienket meg ne szólhassák. Hiszen akik nem szü
lettünk Krőzusok fiainak, mindannyiunknak — ez- 
időszerint ez a világ sora, sajnos — mindannyiunk
nak dolgoznunk kell: hát nem jobb, nem lelket 
vidítóbb az olyan munka, amelynek lelkes vele- 
alkotói, csiszolói, veleérzői vagyunk, mint az olyan 
dolgozás, amelyet csak ímmel-ámmal, érzéstelenül, 
lélektelenül végzünk és a munkát valahogyan ösz- 
szeeszkábáljuk, azt is csak azért, mert valamikép
pen meg muszáj csinálnunk. De még ha űzik, hajt
ják a munkában az embert, ami, sajnos, igen gyak
ran megesik — az is oly körülmény, amely bizony 
megutáltatja sok jeles szedővel a dolgoknak mé
lyébe való behatolni óhajtást, — akkor is az ötle
tes, az ügyesebb, a minden körülmények között jó 
munkát végezni óhajtó szedőnek alkotása kvalitá- 
sosabb, pontosabb, csinosabb, mint azé, aki még 
ha nem is hajtják, mégsem tud olyan munkát pro
dukálni, mert lassan-lassan hozzászoktatta, kemé
nyebben mondva: lealjasította magát a léleknélküli 
járomrobothoz. »

A szedői munka területén talán sehol sincs akkora 
mértékű ötletességre szüksége a szedőnek, mint 
amikor sürgősség esetén (zárójelben mondva: alig 
van munka, amelyiket nem jeleznek sürgősnek) 
egy komplikált kéziratot úgy kell szétosztani több 
szedő között, hogy a munka minél gyorsabban ké
szüljön el, anélkül azonban, hogy a szedőkollégák 
a munka megszokott iramát fokozni lennének
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kénytelenek. A gyors áttekintéssel bíró, fürge ész
járású, szóval ötletes szedő, tekintetbe véve a ren
delkezésre álló időt, a meglévő betűanyagot, vala
mint a rendelkezésére bocsátott segéderők számát, 
úgy szabdalja szét, úgy számozza meg, úgy magya
rázza meg, úgy osztja szét kollégái között a kéz
iratot, hogy azoknak mindegyike mint az együttes 
munkamechanizmusnak egy-egy öntudattalan kere- 
kecskéje, akkor és úgy készül el a számára kisza
bott munkarészlettel, amikor és ahogyan arra szük
ség van. Ezzel szemben az a szedő, akiben nincs 
ambíció, akinek nincs vágya, hogy a szakmájában 
haladjon, még csak arra sem mer vállalkozni, hogy 
valamely munka vezetését végezze. Minthogy az 
ötletes szedő már azzal is válik ki társai közül, 
hogy azoknak képességeit tökéletesen ismeri, az 
imént említett sürgős munkában előforduló, na
gyobb ügyességet igénylő, nehezebb szedésrészlete
ket — aminők például: számoszlopos szedések, 
táblázatos szedések, különféle beljebbezésekben bő
velkedő részletek, betűfajok és betűgrádusok har
monikus összeválogatását igénylő részletek — 
olyan kollégájának fogja adni kiszedés céljából, 
akit már ezen a téren ügyesnek ismer, hiszen amíg 
a töprengő, nehézkes fölfogású, nyikorgó neki- 
indulású szedő csak rájön a dolog nyitjára, addig 
már a másik, aki járatosabb az ilyen nehezebb sze
désrészletek elkészítésében, néha félig ki is szedte 
azokat, anélkül, hogy a megszokott munkatempó
ját egy szemernyivel is fokozta volna. Ha a kézirat
szétosztó, munkavezető szedő abból a téves fölfo
gásból indul ki, hogy minden szedőnek egyaránt

kell tudnia mindent, akkor azt csinálja, amit a 
struccmadár szokott, amikor fenyegető veszély ide
jén a homokba dugja a fejét. A kezünkön az öt uj
junk sem egyforma, minden szedő sem lehet egy
formán ügyes, ez a körülmény tehát valami létező 
dolog, amivel számolni kell. Amúgy sem kollégiá- 
lis cselekedet, hogy valakit, aki fogyatékos képes
ségű, mindig kényes helyzetbe sodorjunk azáltal, 
hogy képességeit túlhaladó munkát adjunk mindig 
neki. A célszerű és a harmonikus összedolgozást 
eredményező munkaszétosztásban való rátermett
séget tehát csak az a szedő fogja elsajátítani, aki 
ötletes, körültekintő, gyorsan latolgató, még gyor
sabban határozó és mindezt egy-kettőre végrehaj
tani tudó természettel bír. Igaz ugyan, hogy ezekért 
a jótulajdonságaiért csak ritkán nyer elismerést fö- 
lötteseinél, azaz érthetőbben szólva, csak ritkán jár 
ki a számára a csengő ellenérték, ámde ha csak az 
anyagiak sarkalnának minket mindig, akkor az 
ambíciónk gyorsan találna kielégülést, a magasabb 
röptű tanuláshoz és a magunktökéletesítéséhez lé
lek is kell. Jól tudják ezt munkaadóink és munka
ellenőrzőink is, de nem igen igyekeznek, hogy a 
fontosabb teendőkkel megbízott szedőt jobban dí
jazzák. Ez a körülmény igen gyakran kerékkötője 
is az ambíció, az ötletesség kibontakozásának, de 
van ám olyan ember is, akit még az ilyen mostoha 
elbánás sem riaszt vissza attól, hogy a mestersége 
szeretetétől ösztönöztetve, igyekezzék önmagát a 
tökély minél magasabb fokára föllendíteni.

Régi dolog: a bajban lehet legjobban látni, hogy 
ki a legény a talpán! Az ötletesség, a leleményes
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ség igen szép tulajdonságai a szedőnek, de ezek a 
kiváló sajátságok is csak akkor érnek valamit, ha 
alkalmunk van arra, hogy ötletességünket nemcsak 
érvényesíthessük, hanem fokozhassuk is. Ügy ér
tendő ez, hogy nagy nyomdában, bőséges és nagy 
választékból álló betűanyagból egyik-másik alka
lommal szinte szemünket szúrja valamely szépmet
szésű betűfaj, amelyből mesés sort lehet leszedni, 
vagy egy éppen kapóra jött klisé, vignetta, em
bléma, körzetdarab, díszítés, mütyürke, léniafajta, 
amelyet még nagyobb ötletesség híján is eredmé
nyesen tudunk fölhasználni. Oly helyen, ahol ros- 
kadásig meg vannak telve a regálisok a szépvá
gású, a leghasználhatóbb és legháládatosabb betű
családoknak minden alfajával és minden grádusá- 
val, a legszélesebbtől a legkeskenyebbig, a legna- 
gyobbtól a legkisebbig, ahol megvan minden vál
tozata a betűcsaládoknak: az állóbetű és a dőlt
betű, a plakátbetű, meg a jó ég tudná őket hirtele- 
nében mind fölsorolni, ott már csak a vak, a való
ban ügyefogyott nem tudna megfelelőt találni 
adott esetben. Ámde tessék szűkös betűberende
zésű, szedett-vedett, egymással össze nem illő és 
nem harmonizáló betűcsaládokból, betűfajokból, je
len nem lévő egyes betűgrádusokkal éktelenkedő 
betűanyagból, holmi resztli-eladásokon összeszer- 
zett körzetekből, dísztelen díszekből, nemlétező 
vignettákból és hasonló nincstelenségekből terem
teni valamit, amire a szakértő nyomdászvilág rá
mondhatja: no, ez csinos, habár meglátszik, hogy 
szegényes a berendezés. Ilyen helyen kell azután 
ötletesnek lenni a szedőnek a szó szoros értelmé
ben, itt fokozhatja föl a jótulajdonságait. Mert csú
nyán és rosszul ilyen helyen a legkönnyebben lehet 
dolgozni, az Ínséges környezet szinte csábítja az

embert erre. — Vegyünk példának egy bőszövegű 
nagy plakátot, amelyet ilyen siralmas viszonyok 
között valahogyan úgy kell kiszedni, hogy a pla
kátnak az uccasarkokon és hirdetőoszlopokon való 
kifüggesztése után a plakátot olvasóknak, ha bár
mily laikusak is nyomdai dolgokban, ne émelyeg
jen a gyomruk. Mindamellett az ötletes szedő még 
ilyen nyomdában is tud tetszetős plakátot létre
hozni, ha a meglévő szűkös betűanyagot olyan sze
déselrendezésben és elhelyezésben juttatja érvényre, 
amilyenben — minden szegényes külseje mellett 
is — csinosát mutat. Messzire vezetne, ha mind
azokat a trükköket fölsorolnók, amelyek fölhaszná
lásával még mostoha viszonyok között is hatásos 
plakátot lehet szedni. A szöveget ilyenkor úgy kell 
taglalni szócsoportokba, vagy mondatcsoportokba, 
amint azt az Ínséges betűanyag engedi, de főkép
pen arra kell tekintettel lenni, hogy a kevéske na
gyobb grádusú betűket elsősorban azoknak a szö
vegrészieteknek szedésére használjuk, amelyek a 
legfontosabbak, a leglényegesebbek, a legkiemelen- 
dőbbek, míg a mellékes mondatokat kisebb grá
dusú betűfajokból szedhetjük szépen ható, levegős 
térelosztással, változatos elhelyezésekben: hol tel
jes szélességre, hol kétoldalt beljebbezve tömbsze- 
rűen, hol meg keretes kasztliba foglaltan (főként 
névfölsorolásokat vagy árakat), hellyel-közzel há
romszögalakban (A  vagy O formában) futtatva 
a sorokat. Olykor-olykor jó hatást vált ki egy mon
datnak vagy egy nagyobb szövegrészletnek spacio- 
náltan való szedése (természetesen nem a keskeny 
betűfajokat, hanem a szélesebbeket); valamely 
mondatcsoportot lezáró szövegrészlet után sikerrel 
alkalmazhatunk egy léniaanyagból összeszedett 
spiccet és így tovább. Amint tehát láthatjuk, még
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szűkös betűanyag esetén is lehet elég csinos pla
kátot szedni. Mindehhez azonban ízlés, ötletesség 
kell, amit csak az a szedő tud magában kifejlesz
teni, aki az uccán sétálgatva, nem átalt meg-meg- 
állani a hirdetőoszlopok és falragaszokkal tele- 
raggatott plakáttáblák előtt és ott is tanulmányozza 
a jóhírű nyomdákban szedett plakátokat, azzal a 
gondolattal távozva onnan, hogy a látottakat adott 
alkalommal ő is hasznosítani fogja. Ez a tétel ter
mészetesen nem vonatkozik csak plakátokra, hanem 
mindenfajtájú nyomtatványokra, amelyek a modern 
kereskedelmi, ipari, technikai, művészeti, politikai 
életben előfordulnak. Aki minden nyomtatványt,

minden nyomtatott papirost átnéz, tanulmányoz, 
annak ez a jó szokása meghozza a maga gyümöl
csét, mert ha rosszat, csúnyát lát, attól megundoro
dik és megérzi, hogy így nem szabad dolgoznia, 
ha meg szépet, jót lát, abból tanulhat és alkalom- 
adtán hasznosítani is tudja.

Az ötletességgel kapcsolatosan még igen-igen 
sokat lehetne elmondani a szedés területéről, de 
nagyobbrészt csak ismétlődésekbe kellene bocsát
kozni, amit pedig minden körülmények között ke
rülni szeretnék, habár belátom, hogy ezt elháríta
nom most nem igen sikerült. Ezért hadd legyen 
vége ennek a Cikknek is! Rasofszky Andor

„A gyermek és a könyv lelke“
D r. Rabinovszky Máriusznak, lapunk munkatársának e 
ám en  júliusi számunkban m egjelent cikkére Faragó 
László az augusztus havi számban válaszolt. Faragó úr 
cikkére most elsősorban az Egyetemi Nyomda igazgató
sága reflektál, másodsorban pedig Rabinovszky dr. is 
megteszi a maga észrevételeit.

A z  Egyetemi Nyomda válaszcikke a következő:

Igen tisztelt Szerkesztő Ür!
A Magyar Grafikában egy „tankönyvekkel hiva

talból foglalkozó” író felel „A gyermek és a könyv 
lelke”  c. cikkre. E kérdésben olyannak, akinek a 
tankönyvekhez magának is köze van, nagyon bajos 
tárgyilagosnak lenni, mert az érdekek nagyok s ha 
azt mondják, hogy „kultúra”, abba a kiadói rész
ről mindig egy kis „üzlet” is van belecsomagolva.

Szívesebben mondom tehát el Önnek privát levél 
formájában mondanivalóimat, adja ki kérem az 
r. m. jegyű írójának, akit nincs ugyan szerencsém 
ismerni, de igen nagyra becsülök érdeknélküli 
őszinteségéért. Ö mérlegeli, meggyőződés esetén 
átveszi érveimet. Szerkesztő úr pedig a feleletet ki 
is adhatja, mert ha cikkíróját támadják, akkor arra 
a munkatárs feleletének is meg kell jelennie.

R. m. cikkében nem volt szó „ujságstílusban 
szerkesztett” tankönyvekről, mint értékről, csak rá
mutatott arra, hogy a szürke salabakterek helyett 
végre a gyermeki lélekhez kell igazodni az iskolás
könyvek belső tartalmának és külső kiállításának 
is. A gyermektanulmányozó tudomány már rég 
megállapította a gyermek játékos mivoltát. Nem 
gyötrő munkára kell tehát fogni a tanítást, hanem
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játékos kedvteléssel kezdeni, érdeklődés keltésével 
fokozni és ébrentartani s szabatos tudással be
fejezni.

A Magyar Grafika olvasói azonban nem a peda
gógiai vitákra kíváncsiak, hanem a „tankönyv- 
tipográfia" elveinek tisztázására. Hagyjuk tehát a 
„lokális memória” ködlős elméletét az ahhoz értő 
szakemberekre. Mi elemezzük inkább és nézzünk a 
mélyére — kiadói nevek kihagyásával — a papír, 
a nyomás és az illusztrálás problémáinak. Mert ha 
ezzel tisztában vagyunk, akkor „az igazi előkelő 
nyomdászkultúra’', amely egyik írót homlokon 
csapja, nem fogja a másikat mellbe vágni.

A tankönyv nyomdászati értéke a jó papíron, 
olvasható betűn és az értelmes kísérő képeken 
nyugszik. A gyermek kezébe adható könyv papírja 
felől a nyugati nagy nemzetek, elsősorban pedig az 
angolok akként vélekednek, hogy az ne legyen si
mított, ne legyen a világért se tükröződő, mert az 
árt a szemnek. A simítatlan papíron erőteljesebb 
képet ád úgy a betű, mint a vonalas illusztráció. 
A szem higiénája és optikája tehát olyan papírnak 
ád előnyt, mint aminőt, az utóbbi félszázadot nem 
számítva, a könyvelőállítás fénykorában általán 
használtak. Az elindusztrializálódott könyv nem 
lehet példaszerű.

Az Egyetemi nyomdát tankönyvpapírjának kivá
lasztásánál ezek a meggondolások vezették, mert 
minőségben és árban ugyanolyan, sőt lehetőleg 
jobb papirost alkalmazott, mint más kiadók. Nem 
akarta vastagítani se könyvét, hiszen nagyobb árat 
nem kérhet érte, mint aminőt hivatalból a mi
nisztérium megállapít. Minden egyéb mesterkedés 
nélkül kerülte a túlfehérített és fényesre vasalt pa
pirost azért, hogy jobban óvja a szemet és érvényre 
juttassa a betűt és az illusztrációt.

Faragó László úrnak nem jól áll a „kis mérges” 
szerepe. Az Egyetemi nyomda betűiről és illuszt
rációiról különben nem írna olyan elfogultan. A 
betűknél az a fontos, hogy fárasztás nélkül szol
gálja ki az olvasót és segítse a tanítás munkáját a 
szövegrész értelmi tagozásában, kiemelésében, 
hangsúlyozásában és elválasztásában. E mellett 
természetesen a betűk síkhatásának, elrendezésé
nek nem szabad vétenie az ízlés és a könyv egy
sége ellen. Itt segítheti legjobban a nyomdász az 
írót. ötletességgel és találékonysággal változatossá 
és élvezhetővé teheti a könyvet. Ráirányítja arra a

figyelmet, ami fontos s belső harmóniát épít fel, 
úgyszólván építészeti szerkezetet készít az ismeret- 
közlések rendszereinek számára. Az elgyáriparosí- 
tott lélek nem fog ilyen magaslatokig eljutni soha.

Végül az illusztráció: a szöveg kísérő zenéje! 
Ez már igazán fontos, mert sokszor a képekből 
többet lehet tanulni, mint a betűkből. De valamint 
a szövegnek le kell egyszerűsítve lenni a gyermek 
értelme és szájaíze szerint, kevés szóval kell sokat 
mondania, úgy a kép is sommázást, összefoglalást 
keres kevés vonallal, folttal vagy színnel. A szem
léltető képeknél a kép nem öncél, hanem csak ki
segítő eszköz, így nincs szükség részletek zsúfolá
sára, túlhalmozására, nehogy elrejtsék az erdőt a 
fától. Az autotípiák alkalmazása tehát a legtöbb 
esetben nem indokolt, sőt veszedelmes. A Dürerek 
illusztráló nyelve van helyén. Mint ahogy a tan
könyv átstilizálja a tudomány szövegét a gyermek 
szintjéhez, úgy kell átstilizálni a látni való képet is. 
Nagy mesterek kompozícióit, falképeket és fest
ményeket előnyösebb átültetni grafikai nyelvre, 
mert a fotomechanikai kicsinyítés nem állja meg 
helyét a tankönyv légkörében. És amint a száraz 
lexikális szöveg favágómunkát ró a kibontakozó 
gyermeki lélekre, amely szomjazza a szép, fűszeres 
és üdítő közlési formát, — ugyanez áll a képekre 
is. Azért halt meg a tónusos fametszet s azért kell 
kimúlnia a legtöbb esetben a autotípiának is. A 
modern tankönyv nem vesz át más könyvek elhasz
nált kliséiből, kiemelkedik az olcsó kalendárium
stílusból. Erős, rugalmas, nem tükröző papíron, jól 
olvasható, feketén nyomott betűkkel, művész ke
zéből eredő eredeti illusztrációkkal fog készülni. 
Ez a jövő könyve! Ezt már látja az Athenaeum, a 
Szent István Társulat, az Egyetemi nyomda és 
fogja látni a Franklin is.

D r. Rabinovszky Márius Faragó László cikkéhez a 
kővetkező reflexiókat fűzi:

Igen tisztelt Szerkesztő Ür!
Sokáig haboztam, míg rászántam magam, hogy

— mint megtámadott fél — válaszoljak Faragó 
úr fejtegetéseire. Azaz dehogy, nem is felelni aka
rok neki, hisz nálamnál avatottabb fél tiszteli meg 
szerény cikkemet azzal, hogy védelmére kél. Ám 
legyen vezérelvünk mindenben, mindenütt, hogy 
„szeressük egymást”. Nem, idézőjel nélkül: sze
ressük egymást! Szeressük egymásban a kultúr-
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munkást, a haladni vágyót. Becsüljük meg egymás 
törekvését. Tehát: becsüljük egymás munkáját 
annyira, hogy szigorúan, de méltányosan és pár
tatlanul megkritizáljuk. Elolvastam újra saját cik
kemet és Faragó úrét és csodálkozva láttam, mily 
kevés jóindulattal és elfogulatlansággal ragadott 
ki bírálóm írásomból egy-egy szót és dobálta 
össze értelmi összefüggésétől megfosztottan, csak 
azért, hogy tárgyilagos kritikámat tudatlan för- 
medvénynek állíthassa oda. Én nem magasztaltam 
égig az Egyetemi nyomda munkáit és nem rántot
tam pocsolyába a Franklin Társulatéit. Egyszerűen 
valótlanság, hogy bármely tankönyvet a rikító 
ízléstelenség vagy szemfényvesztő tarkaság vádjá
val illettem. Ez a vád egyes ifjúsági kiadványok
nak szólt, vagy például a Beőthy-féle művészet
történelem fedéllapjának, de hozzá is tettem, hogy 
ma a Franklin Társulat bizonyára másképpen ad- 
jusztálna egy ilyen művet. Vádamat fentartom. 
Valótlanság továbbá, hogy az „előkelő, finomult 
nyomdászkultúra levegőjét” az Egyetemi nyomda 
mostani kiadványaira vonatkoztattam; hanem 
igenis szólt ez a megállapítás az Egyetemi nyomda 
száz év előtti munkásságáról. Egyébként ami di
cséretet és gáncsot az Egyetemi nyomdáról és a

Franklinról mondottam, azt utolsó betűig fen
tartom.

És így tovább. Faragó úrnak nincs igaza, ezt 
érzi ő is; azért csavarintott jó nagyokat idézetei
ben. Ami pedig érvelésének érdemi részét illeti, 
arra szakszerű válasszal az Egyetemi nyomda igaz
gatósága szolgál, amelynek levelét Szerkesztő Ür 
volt szíves betekintésre hozzám eljuttatni.

Végül csak egy szerény megjegyzést: ne do- 
bálódzzunk olyan kitételekkel, hogy bizonyos tan
könyveink „a világ összes tankönyvei között talán 
a legelőkelőbb helyen állanak”. Huncut, aki több 
hivő és rajongó odaadással próbálja szolgálni a 
magyar kultúra ügyét, mint e sorok jelentéktelen 
írója. De tudni kell, hogy a világ nagy és a ma
gyar teljesítőképesség e téren is többre hivatott, 
mint amennyit eddig elért.

Faragó úr pedig ne haragudjon rám, mert én 
csak közös ügyünk javát akarom. Bizonyára Fa
ragó úr is úgy van, mint én: hogy őt az önzetlen 
és elfogulatlan kritikai igyekezet vezérli. De ebben 
az esetben Faragó úr legföljebb csak önzetlen 
lehetett, de elfogulatlan semmiképpen sem.

Maradok Szerkesztő Ür igaz híve
Rabinovszky Márius dr.

Egyenetlen nyomás a Golts A mory típusú gépeken
H ogy létezik-e szakirodalmilag kimerített szakkérdés, 
vagy nincs, egyénileg lehet, hogy szó férhet hozzá, az én 
szempontomból azonban ez nem képezheti vita tárgyát, 
annál inkább, mert az én toliamból került ki az a hatá
rozott álláspont, hogy van, így tehát különösen szerintem 
kell, hogy legyen már abból az okból kifolyólag is, mert 
nem vagyok híve a folytonos ismétléseknek, amikor más 
megoldási m ód is adatik.

Minden foglalkozási ágnál a termelő munkának folyo
mányát törvények, szabályok és individuális technikai 
megoldások képezik, illetve ennek a három alaptételnek 
egyike vagy másika, esetleg együtt véve mind a három 
érvényesül. Ha ez így van, mint ahogy tényleg van is, 
természetes és világos, hogy a bizonyos törvényeken és 
szigorú szabályokon nyugvó szakkérdéseket merítjük ki 
szakirodalmi szempontból legelsősorban, mert nem tudom 
ugyanis megérteni, miért kell egy bizonyos törvényen, 
vagy szigorú szabályon nyugvó szakkérdést vég nélkül 
ismételni, amikor végeredményben a törvény törvénynek 
marad mindaddig, amíg azt a bizonyos alapelvet, amely
ből ered, egy másik alapelv nem váltja fel, amely ismét

esetleg egy teljesen ellentétes törvényt vagy szabályt von 
maga után. Amint látjuk tehát, a sok ismétlődéssel csak 
elvesszük a sok helyet azoktól a szakkérdésektől, ame
lyeknél bizonyos és nem túlságosan szigorú szabályokon 
és individuális megoldásokon nyugvó technikai megoldá
sokat boncolhatnak és vitathatnak, amelyekhez tudniillik 
kétséget kizárva vita férhet, mert az individuális m egol
dásokon nyugvó szakkérdések és technikai megoldások 
szinte kimeríthetetlenek és ezeket minél aprólékosabban 
boncoljuk, a köznek annál jobban haszna van belőle, 
mert nagy mértékig viszik előre a kicsiszolódást, a rutint, 
amely végeredményben jelleggé fejlődik, fin szerintem 
tehát az volna a célszerűbb, ha a bizonyos törvényeken 
nyugvó szakkérdések, mint például: a nyomóhenger borí
tása, a nyomóhenger és nyomóalap egymáshoz való viszo
nya, úgyszintén a bizonyos alapelveket, úgymint: tégely
sajtó, gyorssajtó, rotációs, továbbá magasnyomás, mély
nyomás, síknyomás, állandó jellegű és elegendő példány- 
számú tankönyvekbe lennének foglalva, hogy az érdekel
teknek ezek rendelkezésükre álljanak mindaddig, amíg 
tárgytalanokká nem válnak azáltal, hogy a tipográfiai,
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vagy más grafikai ipar akár egészben, vagy részben egy 
más alapelvből indul ki. Erre szükség volna azért is, 
mert azok a megbecsülhetetlen szakkönyvek, amelyeket 
az egyes egyesületek adtak ki, olyan kicsi példányszámban 
jelentek meg, hogy az újabb generáció nem is tud hozzá
juk férkőzni.

Tekintettel arra, hogy a címben foglalt kérdésről evek
kel ezelőtt már írtam, nem szívesen vállalom ezt az is
métlő munkát, de látva, hogy a tégelynek az alsó részét 
nem ritka esetben 10— 15 selyempapirossal kell egyenle
tessé tenni, ebből a szempontból ismét szentelek ennek a 
tárgynak egy kis időt, ha nem is azért, hogy ezen a bajon 
minden esetben segíthetünk, hanem hogy lássuk a baj 
eredetét annál is inkább, mert ez egy bizonyos mértékig 
a Gally-típusú, illetve a Golts Amory rendszerű gépeknek 
az alapelvi megoldásából eted és dacára ennek, eddig az 
ideig nem rendelkezünk olyan állandó jellegű tankönyv
vel, amely ezt a kérdést is magába foglalná.

A  Gally-típusú, illetve az ebből eredő Golts Amory 
rendszerű tégelysajtók lényege abban van, hogy a nyomó
alapjuk szilárdan van beépítve, a nehéz, tömör tégelyük 
erős vonórudakkal eleinte csuklószerüleg, később függő
leges állást véve föl, párhuzamosan közeledik a nyom ó
alaphoz és végzi a nyomást, természetesen biztosító al
katrészekkel ellátva, hogy a tégely az erős nyomás követ
keztében át ne hajolhasson.

A  szemléltető példák megmutatják nekünk azt az alap- 
elvből eredő törvényt és szigorú szabályt, amely m egkö
veteli, hogy a nyomás pillanatában melyek azok az alkat
részek, amelyek már a gép megkonstruálásánál nagy 
figyelmet és körültekintést követelnek, de megmutatják 
azokat a szabályokat is, amelyeket okvetlen figyelembe 
kell venni, mert máskülönben a baj, amelyről szó van, 
rövidesen jelentkezni fog  és maga után vonja a többi 
kellemetlenségeket is, amelyek végeredményben üzem
zavarokká fajulnak.

Mindenek előtt tudnunk kell, hogy a Golts Amory 
rendszerű gépeken a nyomás teljesen leállítható, ami 
arra szolgál, hogy ha a berakónő nyomás közben egy ívet 
rosszul rak be, azt megmentse. Ugyanebből a tényből a 
nyomáserősség fokonkint szabályozható, aszerint, hogy a 
nyomandó forma milyen erős nyomást követel. Ebből a 
szempontból a tégelynek a tengelye, illetve a csapágya 
excentrikusán van megkonstruálva ( 1 . ábra a ), ami a fent 
megemlített két fontos 
tényben nyilvánul meg 
vagyis, ha például az 
ábrán látható excentri
kus nyomásszabályzót 
( 1 . ábra b) leállítjuk, 
akkor a vonórudak- 
nak a hossza (teore- 
tice) meghosszabbodik 
és a nyomóformával 
nem jön érintkezésbe, 
illetve gyengébben 
nyom. Itt aztán, en

i. ábra. A nyomásszabályozó (b) 
helytelen állása erős nyomást igénylő 

formánál.

nél a megkonstruálásnál szigorúan van figyelembe véve 
a gépnek a legmagasabb nyomáserőkifejtése és az, hogy 
ennél a magas erőkifejtésnél milyen legyen a tégelynek, 
vagyis az excentrikus nyomásszabályozónak az az állása, 
melynél legjobban tud ellenállni ennek a nagyfokú erő
kifejtésnek, amely kihat úgy a vezértengelyre ( 1 . ábra a), 
mint a vonórúdakra ( c )  és az ezzel összefüggő fontos 
alkatrészekre, úgymint a tégelyvezetékre, az elülső ( e )  és 
hátsó ( f )  tégelyfelfogókra, ahintatalpra (  g ) ,  végül sikló
pályára (h ) .  így amilyen fontos az, hogy különösen az 
erős nyomást igénylő formáknál a forma ( 1 . ábra i )  úgy 
legyen zárva, hogy a nyomás a tégely közepére essen és 
onnan sugározzon széjjel a nyomótégely minden irá
nyába és az összes fent felsorolt alkatrészekre, még en
nél is fontosabb, hogy a nyomásszabályozó olyan állást 
vegyen föl, amelynél a nyomótégelynek excentrikus ten

gelye ( 2 . ábra a ), vagyis 
a nyomásszabályozó vonal 
( 2 . ábra j )  teljesen víz
szintes állást nyerjen, 
amit úgy tudunk elérni, 
hogy a nyomásszabályozót 
( 2 . ábra b )  a legmaga
sabb fokra állítjuk. Ez az 
állás az, amely a legna
gyobb fokú erőkifejtést a 
fent jelzett alkatrészekre 
egyenletesen elosztja. A z 
1 . ábrán látható ( b )  ex
centrikus nyomásszabályo
zónak az állítása erős nyo
mást igénylő formáknál 

tehát helytelen, mert a nagy erőkifejtés rendkívül károsan 
hat ki az összes fontosabb alkatrészekre, de emellett, mi 
vel az excentrikus nyomásszabályozó, illetve a nyomás 
szabályozóvonal nem áll vízszintesen, a nyomáselállító 
gom bot az erősnyomás helyzetéből kinyomja, ami törést 
is vonhat maga után.

Amint látjuk tehát, itten nem egy egyszerű elméleti 
kérdésről van szó, hanem egy bizonyos alapelvből eredő 
törvényről és szabályról, amelyet minél pontosabban ve
szünk figyelembe, annál későbben következik be az egy 
vagy több hiba, amely készségünket alaposan próbára 
teszi. Különben, hogy mennyire fontos ez a kérdés, elég, 
ha utalok ezeknek a gépeknek a vezértengelyére, amely 
magába foglalja az egész gépet hajtó nagy fogkoszorút. 
Ez a vezértengely, illetve a magába foglaló fogkoszorú a 
meghajtó tengelyen lévő fogkoszorútól kapja a meghaj
tást és mind a kettő öntöttvasból van, de azon a helyen, 
ahol a fogak a nyomtatás processzusának pillanatában 
egymással érintkeznek, legkeményebb acélból betétet al
kalmaznak, hogy az ellenállás annál nagyobb legyen és 
kopás azon a helyen be ne következhessen.

Egybevetve tehát az eddig elmondottakat, ezeknek a 
gépeknek a kezelésénél minden igyekezetünket arra kell 
irányítani, hogy a nagyobb nyomáserőt igénylő formát, 
ha csak lehet, úgy zárjuk, hogy az a nyomótengely köze-

2. ábra. A  nyomásszabályozó 
( b)  helyes állása erős nyomást 
igénylő formánál. A  nyomó
lénia ( j )  vízszintes helyes ál

lásban van.
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pére essen, a nyomásállító perselynek pedig okvetlen a 
legmagasabb fokon kell lenni, vagyis olyan állásban, 
hogy az a tégely közepére kerüljön, mert a legtöbb for
mának olyan a természete, hogy azt vagy le, vagy fel, 
esetleg az egyik, vagy a másik oldalra kell helyeznünk. 
A  kisebb üzemekben az olyan forma sem mindennapi, 
amely olyan nyomást követel, hogy a nyomásszabályozó 
a fent leírt módon, vagyis a legmagasabb fokra legyen 
állítható, így a kisebb üzemekben következik be az a 
mindenképpen sajnálatos hiba, hogy a tégelynek az alsó 
része idő előtt fokozatosan gyengébben nyom, mert a 
tégelynek, bár nem túlerős nyomással, de szinte állan
dóan csak az alsó része van igénybe véve.

Amennyire lehet, néz
zük meg szemléltetőleg 
a baj okát, szükségesnek 
tartom azonban ismételten 
kijelenteni, hogy ez a leg
gondosabb kezelés m el
lett is előbb-utóbb bekö
vetkezik, mert ennek a 
kútforrása egy bizonyos 
mértékig magában az 
alapelvi megoldásban rej
lik, amit az magyaráz meg 
a legjobban, hogy minden 
újonnan szállított Golts 
Amory rendszerű gépnek 
a tégelye lent egy nagyon 
kis mértékig erősebben 
nyom, mint fönt, szóval 
számítva van a nyomótégely alsó részének a gyengülé
sére. Hogy ezekután a gép milyen hosszú ideig ma
rad ebben az állapotban, az kizárólag attól függ, hogy 
milyen természetű munkákat nyomtatunk rajta és milyen 
mértékig van módunkban az itt elmondottakat betartani. 
Mindenesetre, ha állandóan erős nyomást igénylő for
mákkal van dolgunk és azok olyan természetűek, hogy a 
zárás lejebb kell hogy történjen (3. ábra i ) , akkor nem 
csak a gépgyár által számított gondolatnyi előny fog  el
tűnni, hanem aránylag véve rövid időn belül egy-két 
selyempapirossal már pótolni fog  kelleni a különbségeket,

ami természetesen állandóan fokozódik, mert a folytonos 
nagy erőkifejtés következtében nemcsak a tégelyfölfogó
kon fog  egy bizonyos mértékű különbözet bekövetkezni, 
hanem magán a hintatalpon ( 3 . ábra és a siklópályán 
kopás jelentkezik.

A  3. ábrán látható ( g )  és (h )  jelzésű kopások a leg
veszedelmesebbek, mert azok részint a siklópályán és ré
szint a hintatalpon vannak. Az ( e j  és ( f )  jelzésű kopás, 
illetve különbözet könnyebben helyrehozható (föltéve, 
hogy nagyobb gépről van szó), mert azok a részek két 
csavarral odaerősített acéllemezből vannak, amelyek 
könnyűszerrel kicserélhetők és szabályozhatók, de ügyelni 
kell arra, hogy ezek hajszálpontosan legyenek beállítva, 
amit legcélszerűbben úgy ellenőrizhetünk, hogy selyem
papirost teszünk a siklópálya (h )  és tégelyfölfogó ( e )  
közé. Pontos beállítást akkor nyerünk, ha a két tényező 
között elhelyezett selyempapiros kissé szorul. Ugyanazt 
tesszük a hátsó tégelyfelfogóval ( f )  is. Kisebb gépeken a 
fent jelzett alkatrészek egy darabot képeznek a tégellyel, 
a hátsó felfogó ( f )  pedig hiányzik, így a baj csak a 
gépgyár által szüntethető meg.

Nagyobb gépeknél, ha a tégelynek az alsó része gyen
gébben nyom, mint a fölső, anélkül, hogy a hintatalpon 
( g )  vagy a siklópályán (h )  kopás keletkezett volna, a 
hibát úgy hozzuk jóvá, hogy az ( e )  jelzésű felső lemez 
alól egy megfelelő vastagságú papirost kiveszünk és az 
( e )  jelzésű alsó lemez alá tesszük, ugyanakkor az ( f )  
jelzésű hátsó tégelyfölfogót annyival följebb eresszük. 
Ennél a megoldásnál rendkívül nagy gondot kell fordí
tani arra, hogy a tégelyvezeték (amely a tégely alsó ré
szének a közepén van és az ábrán nem látható) szintén 
lejebb kerüljön, mert csak így fogjuk elérni azt, hogy a 
tégelynek a fölső része hátrább, az alsó része pedig 
előbbre kerül és ezáltal a nyomás egyenletes lesz. Ellen
kezőleg a tégelyfölfogók és a tégelyvezeték beállítása kö
zött különbözet áll be, ami egy bizonyos fokú feszültsé
get idéz elő a tégelyfelfogók és a tégelyvezeték között, 
amiből még nagyobb baj keletkezik.

Ritkább esetek közé tartozik az, hogy a tégelynek a 
felső része szenved az erős nyomás következtében. Ha 
ez mégis előfordul, úgy a kopások ép az ellenkezőkép
pen jelentkeznek. Laupál Antal, Koiice-Kassa

(b )  helyes állása. Erős nyomást 
igénylő formának (i)  helytelen 
zárása folytán a hintatalpon 
(g )  és a siklópályán (h ) kopás 

keletkezik.

Nem mondunk vele újat, ha leírjuk, hogy a fényké
pezés mai magas színvonalát csak másodsorban köszöni 
a technikai tökéletesedésnek, melyet feltalálásának száz 
eve óta elért.

A  fényképező technikának itt eléje vágott az ízlés 
s ennek az ízlésnek elsősorban az amatőrök ültették el a 
palántáit. Mintegy negyedszázada annak, hogy művészi 
fényképezésről egyáltalán szó lehet s azóta nemcsak az 
amatőrökből lettek mindenütt a legjobb hivatásos fény- 
képezők, hanem az amatőrök szoktatták hozzá a kamerák

értelmes tulajdonosait a fotografikus látáshoz is. Először 
Németországban s Angliában, azután a skandináv álla
mokban s Magyarországon, majd Amerikában és így 
tovább. Ha most logikusan folytatjuk e gondolatsort, 
az a természetes konklúzió következik, hogy a művészi 
fényképezés fejlődésére a legdöntőbb körülmény mégis a 
nemzetközi érintkezés és versengés volt. A  fotografálók 
a legmozgékonyabb emberek. A  tájak, népek, arcok, 
életképek és természetmegfigyelések szinte kergetik őket 
egyik országból a másikba, egyik hegycsúcsról a másikra.
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Az ízlés és elmélyülés turistái ők, akiknek sokszor meta
fizikai adottságokból érzéki valóságukká lesz a két nagy 
gondolatforma: tér és idő.

Nemcsak tanulságos és gyönyörködtető így, de fel
emelő érzés is a Műcsarnokban rendezett fotókiállítás 
nemzetközi méreteit szemlélni. A  politikusok még javá
ban vitatkoznak, a természettudósok még háborús párt
állásokat mérlegelnek, de a fotografálás csöndes imádata 
már összehozza az „objektív"-nek hadseregét. Talán 
csakugyan van valami szimbolikus jelentősége is az

objektív szónak, vagy a vele való cselekvésnek. Talán 
csakugyan hűvös, előkelő és precíz gondolkozásra szok
tat, az életnek magas hegycsúcsokról való áttekintésére.

Ámbár —  maradjunk mingyárt az „objektív” szónál
—  a fényképezés már rég nem a tárgyias látás hűvös 
régióiban időzik. Sőt inkább: az ember ezt a masinát 
is, mint lehetőleg minden technikai vívmányát, a maga 
engedelmes rabszolgájává szelídítette. A  lencse ma, 
mondhatni, átengedi magát ama hangulatnak, élmény
mozzanatnak, melyet az irányítója érez. Azzá lett, mivé 
az ecset, a rajzon a hideg tű s annyi más eszköze az 
ábrázoló-művészetnek. S ebben van a dilemmája is.

Ez a nemzetközi fényképkiállítás ugyanis, melyet ama
tőrök és nem amatőrök két és félezer képe felavatott öt 
világrész ízlésének hitvallásává, a maga egészében úgy 
jellemezhető, hogy az „impresszionista" látás nagy 
megnyilvánulása. Mikor a mai fényképező „festői táj"- 
ról, „színes csoportéról, „artisztikus arc” -ról beszél, ez 
alatt a dolgok felületének jellemző megnyilvánulását 
érti s azt is ragadja meg. De míg az impresszionista 
festő a színek s a színt módosító közegek, elsősorban a 
levegő hatásait mérlegeli, a fényképező a fénysíkok és 
a világos-sötét ellentétek egyensúlyait, illetve drámai moz
galmait rögzíti meg. Végeredményben pedig mindkettő 
az impresszionista szemlélet hibájába esik: a természet
nek egy töredékét adja, a természetnek legbensőbb disz
pozíciója helyett. Részleteket, gyönyörű, szívdobbantó 
részleteket ad a kozmikus összefüggések helyett. Ez a 
festői —  különlegesen impresszionista festői —  divat
áramlat az oka annak is, hogy a művészi fényképezés 
hosszabb ideje inkább az átnyomó-eljárások irányában 
tökéletesedik, mintsem a lencse kifejezőképességének 
keresésében. H ogy röviden s kissé túlzottan fejezzem 
ki magamat, azt kell mondanom: a fotográfus minden
áron a grafikai művészet babéraira vágyik, ahelyett, hogy 
a lencse technikusa igyekezne maradni.

Ez az általános értékű megállapítás persze nem jelenti 
azt, hogy a fotografálás mai európai színvonala ne volna 
magasrendű és nagyon megnyerő. S ebben a színvonal
ban is a legelsők közt járnak a magyarok. Sok-sok év 
után újra együtt látni a legjobb amatőröket a legkivá
lóbb fényképező-mesterekkel és ebben a mérkőzésben 
nehéz megmondani, melyik rész türelmesebb, komolyabb 
és elmélyedőbb. S itt van mindenekelőtt fotográfusaink 
elite-csapata: Székel) Aladár, Pécsi József, Rónai Dénes, 
Balogh Rudolf és Angelo  Pál. Mindannyi a maga útját 
járja. Stílusa van mindegyiknek, mely megmutatkozik a 
témaválasztástól a kivitelig mindenben. Ez teszi őket 
felismerhetővé már messziről; az, hogy milyen a viszo
nyuk a konkrét valóságok és a formák világához. Székely 
a finoman modellált natúrát adja vissza valami virtuóz 
könnyedséggel. (A  nyárspolgár, aki „hasonlósági’ ’ érté
ket keres a fényképen, talán nála találja ezt meg leg
könnyebben.) Pécsi a test stilizáló művésze. Aktokhoz 
vonzza érdeklődése. Szubtilis és gyengéd vallomásokat 
tud beléjük oltani, mint egykor a korai renesszánsz ide
jén az olasz festők. Igaz, hogy néha valami kis precíziöz- 
ség is vegyül a stílusába, de ez a keresettség pompásan
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hozzáillik az ő dámáinak törékeny testi mivoltához. Rónai 
élettől duzzad és portréin olyán emberstudiumokat ad, 
hogy például Rippl-Rónait, a japán Foujitát szinte ijesztő 
közelünkbe hozza. Balogh Rudolf a magyar tájak és nép
élet iránt érzett vonzalmában a magyar romantika táj
festését és genre-képeit juttatja eszünkbe. Dekoratív 
nagyvonalúság van benne. Valamennyi közt Angelo hala
dása lepett meg leginkább: a színház pillangó-életének 
krónikásából itt halkszavú és temperált művész lett, aki 
egy pár mosolygó folttal, ködbevesző körvonallal Turner 
módjára tud élményfoszlányokat halhatatlanná tenni. így 
a magyar hivatásos fényképezőknek még vagy másfél
tucat jelesét lehetne elsorolni s analizálni. Csakúgy, 
mint amatőrjeinket, akik között Vidarény István, Szakái 
Géza, Feledy Dezső, Schermann József, Horváth Géza, 
Gerö László, Kankovszky Ervin és Stolz Róbert neve és 
munkája maradt leginkább emlékezetünkben.

A  nemzetközi kiállítók termeit járva, főleg két jelen
ség ötlik az ember szemébe. Az egyik, hogy aránylag 
igen gyengén van képviselve Ausztria és a másik, hogy 
igen erős ebben is, mint egyéb iparművészeti területeken: 
Csehország. Bécs még sokat megtartott a cukrozott portrék 
iránt két évtizede érzett vonzalmából. Anglia és Német
ország talán szintén hátrábbszorult újabb időben, bár 
legjelesebb erőik: H oppé, Dürrkopp és mások hiányza
nak. Amerika (az északi épúgy, mint a déli) kivált 
az épületfotografálásban mutat pompás stúdiumokat és 
nagyszerű lendülettel tör az első sorba Hollandia is. De 
mind a harminc idegen állam, földrész és gyarmat közt 
bennünket leginkább a csehek kicsiny, de nagyon erős 
csoportja ragadott meg. Mert olyasvalamit látunk meg
villanni, ami nagyon messze esik a fotográfia megszo
kott „festőiségétől” . Egy új törekvés bontja itt szárnyait, 
mely nemcsak formailag, de lényegében is fotótechnikai 
fénykeresés. Külsőre a geometriai formák uralkodnak a 
képen, fénysíkok és fénykévék adnak absztrakt hátteret 
a figuráknak. De ennél lényegesebb, hogy az egész fel
építés az emberi test dinamikájának pilléreire helyezke
dik és sokkal inkább fotóoptikai élményeket ad, mint 
a „festőies" irány az ő felületstudiumaival.

A  fotografáló lencse ott már elindult, hogy a forma
kifejezésnek új útjait keresse és megpillantsa azt a leg
belső lényegét a világnak, amely sokkal inkább valóság, 
mint a csalóka felszín. Nádai Pál dr.

Newyorki levél
Szeptember 5-én nyílt meg s 17-én zárult New Yorkban 
a Grand Central Palaceban rendezett negyedik Grafikai 
Művészeti Oktató Kiállítás. Három óriási terjedelmű 
emeletet foglal el a kiállítás s felölei a nyomdaipar min
den ágát, a papírgyártástól kezdve a kész könyvig, újsá
gig, avagy művészi kivitelű színes kép elkészítéséig mű
ködésben, munkában láthatók mindenfajta papírgyári, 
szedő-, nyomó-, öntő-, cinkográfiai, préselő- stb. gépek.

A  kiállítás tartamára külön napilapot ad ki annak ren
dezősége „Printing" (Nyom da) címmel.

A  kiállítás részletes ismertetését célszerűnek tartom a 
„N ew  York Tim es" szeptember 7-iki számától lefor
dítani.

„A z  amerikai nyomdászoknak sok tanulni valójuk van a 
németektől, különösen a mutatós kiállítás módjára nézve, 
mondotta tegnap Henry Lewis Johnson, a negyedik Gra
fikai Művészeti Oktató Kiállítás grafikai műtárlatának 
igazgatója; s kifejezte abbeli reményét, hogy az amerikai 
nyomdászok hasznukra fogják fordítani a frankfurti 
D . Stempel betűöntöde kiállítását.

„Ahelyett, hogy összezsúfolni igyekeznének egy bizonyos 
meghatározott helyre annyi nyomdászati példát, mintát, 
amennyi csak lehetséges, mint némely amerikai kiállító 
teszi, —  mondotta Mr. Johnson —  a németek mindig 
csinosan, összhangban tartják mintáikat, egyenes vonalban 
egymással, bizonyos üres hellyel egymás között és soha
sem erőszakoltak nyomtatványaik."

Dr. Rudolf W  olf Frankfurtból, a német kiállítás részé
ről, amely felöleli a legmodernebb hirdetési betűfajt 
sorban vissza az eredeti középkori betűkig, époly hízel
gőén nyilatkozott bizonyos amerikai nyomtatványokról.

„A m it különösen csodálok, —  mondá —  az a jó  hir
detési tipográfia, amit az amerikai újságokban és folyó
iratokban látunk."

Dr. W olf magyarázva a vezérelveket, melyeken a német 
nyomdászat az utolsó pár év alatt kifejlődött, kijelentette, 
hogy a német nyomdászok ahelyett, hogy egyszerű terve
zőket alkalmaznának, a legnagyobb művészekkel tervez
tetik írásaikat.

A  kiállítás legvonzóbb érdekessége az újságkészítés. 
Lépésről-lépésre minden mozzanat be van mutatva, hogy 
miként készül az újság, kezdve a fapéptől, melyből a 
papír készül, a kész papír hengerekbe csavarása, folytatva 
egészen addig, amíg a papírtekercsekről villámgyorsan le 
nem szalad az újságpapír s kiesik a gépből a kész újság.

Látogató nyomdászok s nyomdászati szaktekintélyek, 
akik a legmodernebb gépeket ismerik s dolgoznak azok
kal, tiszteletteljes csodálkozással szemlélték a Gutenberg- 
biblia és a mainzi zsoltár mintalapjait."

Ennyit a „N ew  York Times” -bői, mely az Egyesült 
Államok legelőkelőbb napilapja.

A  kiállításon lézengve, a Monotype Co. osztálya előtt 
lévő kis asztalkáról zsebre teszek az ott heverő nagy hal
maz kis keresztkötésű papírcsomag közül kettőt, 10  ciceró 
széles, ugyanolyan hosszú s nonpareille vastag, benne 
valami kis kemény tárgy. Meg sem nézem, micsoda. Ott
hon előkerül a zsebemből s olvasom a keresztkötéseri: 
„T h e Lord's Prayer Type. Smallest ever made. Lanston 
M onotype Machine Company, Philadelphia, Pa.”  Magya
rul: A  Miatyánk betű. Legkisebb, mely valaha készült. 
Lanston M onotype Machine Company, Philadelphia, Pa.”  
Kihúzom a keresztkötés tartalmát: egy kis könyv, melyből 
egy ciceró négyzet esik ki. A  Monotype ismertetésén kívül 
ezt tartalmazza rövid kivonatban a könyvecske:

A  ciceró négyzet felső részére garmondra (10  pont)
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öntve van a „ M iatyánk", 57 saó, léniakeretben, a keret 
négy oldalán: Lanston M onotype Machine Co., Phila
delphia." Tehát összesen 62 szó  van a ciceró négyzeten. 
M onotype matricáról van öntve. A  rendes nyomdai betűk
től ellenkezőleg van metszve, hogy az ólom betűk olvasá
sához nem szokottak is könnyen olvashassák. C. H . Beeler, 
a M onotype Co. tipográfusa metszette. Egyes betűk 
magassága kisebb, mint egy fél pont. 19 2 1 -ben öntötték 
először M onotype-on s azóta több mint 5 m illiót osztottak 
szét a világ minden részében különféle nyomdászati össze
jöveteleken.

H a netán Magyarországon, a Magyar Grafika olvasó- 
közönsége ismeri már ezt az óIom -,,M iatyánk"-ot, amely 
összesen egy ciceró négyzet területet foglal el, úgy tárgy
talan ez írásom. H a azonban nem ismerik, úgy annak 
további, részletesebb ismertetését e lap szerkesztőségére 
bízom , amennyiben levelemmel egyidejűleg a zsákmá
nyolt egyik példányt a kiállításon összeszedett, egy csomó 
nyomtatvánnyal együtt elküldöttem a Magyar Grafika 
címére. (Lapzártakor kaptuk m eg ; a jöv ő  számban visz- 
szatérünk ismertetésére. Szerk.) Azt m ondja a kis köny
vecske, hogy jó  nagyító üveggel tisztán olvasható a

ciceró négyzetről a „M iatyánk''. H ogy ez mennyiben 
igaz, állapítsa m eg és írja m eg a Magyar Grafika.

M a újra ellátogatva a kiállításra, ki kell egészítenem 
előbbeni soraimat. A z „Am erican Type Founders Com- 
pany" (betűöntöde) osztályán ugyanis egy kis dobozt 
osztogatnak, melynek tartalma egyszerűen lepipálja a 
M onotype ciceró-Miatyánkját. A  doboz felirata: ,,A  betű
készítés csodái" Tartalma: 1 . „M iatyánk”  4 pontos négy
zetre öntve, melyhez a leghosszabb szöveget használták, 
(6 6  s zó ) 13 sorban. 2 . Ugyanaz 6  pontos  (7  pont test), 
12 pontos  és 24 pontos  négyzeten. 3. Egy „a "  írógépbetű, 
oly  kicsinyre metszve, hogy V2 pontos testre ráfér, 
amennyiben azonban az öntödének nincs V2 pontos öntő
formája, 2 pontra öntötték. 4. Két 2 pontos betű, a leg
kisebb (2 pontos) formában öntve, mely valaha készült.
5. Három  darabból álló körzetminta. 6 . A  kiállítás emlé
kére készült díszes művészi metszet.

A  24 pontos öntvényről meglehetősen jó l olvasható a 
szöveg szabad szemmel is. A  kisebb dolgokhoz tessék 
m ikroszkópot használni. A  kollekciót e sorokkal együtt 
postára adtam a Magyar Grafika címére.

Newyork, 1927 szeptember 15. Dankovics J., Newyork

Könyvismertetések
A  nyomdászat története. I. könyv. 

X V . század. Grafikai Művészetek 
Könyvtára V II. kötete megkezdi a 
nyomdászat történetét. N agy és ne
héz feladatot vállalt N ovák László 
szaktárs és amit vállalt, azt becsüle
tesen állja is. Mutatja már a törté
net első része. Csak amikor elolvassa 
az ember a könyvet, látja meg, mily 
hatalmas munkát végez a szerző, k i
választván a különféle nyelven m eg
jelent rengeteg forrásmunkából né
hány kötetre valót a legszükségesebb 
tudnivalókból. A m i aztán N ovák 
könyvében megjelenik, az m ind ér
dekes, tanulságos és ami a fő , rend
szeres, folyamatos történet. A  m eg
írás m ódja természetes, nyelvezete 
mesterkéletlen, élvezetes, amint azt 
Nováktól már megszoktuk. A z  első 
kötet nyomán természetesen m ég nem 
nyilatkozhatunk a történet tökéletes
ségéről vagy hiányosságáról, de —  
ismerve a szerző negyedfélszázados, 
eredménydús szakírói működését —  
m eg vagyunk róla győződve, hogy a 
nyomdászat történetének ez az első 
magyar kiadása teljes lesz. Sőt amint 
már az első kötetből is látjuk, a ma
gyar vonatkozású nyomdászattörténeti

adatok sokaságával bővül ki. Azt 
mondhatjuk: ráadásul kapjuk M a
gyarország könyvnyomdászatának tör
ténetét is. A  kötetet számos ősnyom 
tatvány reprodukciója, Gutenberg 
harminckétsoros bibliájának és „C a- 
tholicon"-jának többszínnyomásos 
kezdete, gyönyörű rajzú, renesszánsz- 
dekorációs és sikerült többszínnyo
mású nyomdászcímer képe és egyéb 
rajzok díszítik. N em  szabadna ma
gyar könyvnyomtatónak lennie, aki 
szakmájának, a könyvnyomtatás mű
vészetének fölem elő történetét ne o l
vassa. N ovák szaktársnak, az ő  fárad
hatatlan, odaadó.és áldozatkész m un
kásságának köszönhető, hogy a ma
gyarnyelvű nyomdai alkalmazottak
nak is lehetővé teszi, hogy szép mes
terségünk történetében gyönyörköd
hessenek. h.

A  Rockstroh-féle Viktóriasajtók 
negyvenéves jubileuma. Negyven év
vel ezelőtt Európában m ég ismeretle
nek voltak a szilárd nyomóalappal 
b író  tégelyessajtók, noha ilyeneket 
Amerikában már ismertek (G ally
típus). Ennek az amerikai G ally
típusnak a jelentőségét a gyár akkori 
vezetője, M ax Rockstroh, felismervén 
megalkotta a maga rendszerét, ame

lyet ma világszerte Viktória-tégely- 
sajtótípusnak ismernek. A  Rockstroh- 
gyár ebből az alkalomból gyönyörűen 
kiállított albumot adott ki, amely 
nemcsak a Viktória-sajtók jubileumá
val foglalkozik, hanem részletes le
írását adja a gyár fejlődésének és szá
mos illusztrációval mutatja be az egyes 
üzemhelyeket, valamint bemutatja és 
részletesen leírja a Rockstroh-müvek 
által épített összes tégelyes és gyors- 
sajtó-típusokat, nemkülönben a mat- 
rica-sajtókat is. M indezek részletesebb 
ismertetésére lapunk egyik legköze
lebbi számában visszatérünk.

Technikai jegyzetek
Plakatlinol a neve annak a nyom ó

lemezanyagnak, amely tudomásunk 
szerint Németországban már nagy el- 
terjedettségnek örvend. Németország
ban, ahol egyes nyomdák speciálisan 
rendezkedtek be linóleum ból metszett 
plakátok készítésére, természetesen 
nyomban kerestek olyan speciális 
anyagot, amely az ilyen plakátok tech
nikai kivitelét megkönnyítené és azok 
kifogástalan nyomását biztosítaná. A  
közönséges linóleumot, amilyent ná
lunk általában használni szoktak,
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ilyen célokra csak bizonyos kockázat
tal lehet használni. Ezt tudja min
denki, aki linoleumplakátok nyomá
sát tanulmányozta. Előfordulnak ese
tek, hogy a linoleummetszet feltű
nően kevés nyomás után is szétnyo
módik, ami sokszor árt magának a 
munkának is, de máskülönben is 
megdrágítja a munkát, miután a nyo
más közbeni javítások miatt a nyomó
gépet munkájában feltartjuk. Ilyen 
tapasztalatok után láttak hozzá a né
metek megfelelőbb és főként meg
bízhatóbb alapnyomati lemez keresé
séhez és e törekvésük igen sok al- 
nyomati lemezfajtát eredményezett. A 
legtöbbjének anyaga egyezik a linó
leuméval, csak éppen finomabb a 
kigyártási módja, akad azután olyan 
lemezfajta is, amelynek megmunká
lása csak meleg állapotban lehetsé
ges és a megmunkálás, vésés után ki
hűlvén, megkeményedik és ezért igen 
éles kontúrokat ad. —  Ismerünk to
vábbá olyan alapnyomati lemezeket 
is, amelyeknek anyaga nagyrészt 
kaucsuk, minek következtében nyom
tatásra kiválóan alkalmas, de viszont

megmunkalasa nehezkes es raraszto. 
A  minden tekintetben kifogástalan 
anyagot eddigelé még nem találták 
meg, de jó  anyagoknak most már 
bővében vagyunk. Ezen jó  anya
gok egyike a Plakatlinol, amelyet a 
Technische Gewerbe-Manufaktur cég 
(Leipzig-W . 33) hozott most piacra. 
A  Plakatlinol kétféle minőségben ké
szül. A  vastagabb és szürke színű 
fajtája durvább anyagú, a piros színű 
és hat pontnyi vastagságú fajta vi
szont nagyon finom anyagból készül. 
Ehhez képest a két különböző anyag 
megmunkálása is jó  és jobb ered
ményre vezet. A  kapott kis darabok 
megmunkálásából megítélhető, hogy 
az anyag a nyomdász technikai cél
jaira nagyon jól m egjelel. Vésővel és 
késsel egyaránt könnyen és szépen 
megmunkálható; rugalmas, nem pat
tog s nem szálas tartalmú. A  386. o l
dalon látható exlibris ábráját ebből az 
új anyagból véste ki Csabai Ékes La
jos, aki az anyagról a legnagyobb d i
csérettel nyilatkozott. Nyomás szem
pontjából is kifogástalan, mert na
gyobb példányszám után sem por

zódnak el a szélek. Az említett cég 
különben teljes vésőeszköz-garnitúrát 
is szállít a Plakatlinol megmunkálása 
céljára. Egy ilyen garnitúra 2 kvart
nagyságú lemez, másoló- és indigó- 
papirokon kívül 8 vésőt, kést és tol
lat, fémvonalzót, kopírozásra való 
irónt és köszörűkövet stb. is tartal
maz. A  26 darabból álló készlet ára
—  sajnos —  elég magas: 24 márka, 
ami az ebbe bele nem értett szállí
tási és vámköltségekkel együtt közel 
35 pengőnek felel meg. Megjegyez
zük azonban, hogy a Plakátlinol- 
anyaga bármily linovésőeszközzel is 
megmunkálható, speciális eszközöket 
nem igényel. W .

Szerkeszti és kiadja Biró Miklós
F e le lős  s ze 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 „Grafika" Gép
kereskedelmi Rt. Budapest V, Csáky u. 49)

Nyomatott 
Biró Miklós nyomdai műintézetében 

Budapest VII, Rózsa ucca 2 j
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K I S B É R - F Ü Z I T Ö I  E G Y E S Ü L T  GYÁRI  RT

F E R P r a A M D  S I C H E L

R A G A S Z T Ó A N Y A G M Ű V E K  OSZTÁLYA,  Á S Z Á R  D. V.

MAGYAR KIR. P O STATAKAR ÉKPÉN ZTÁR I SZÁMLA 1549. SZÁM 
GIRÓSZÁM LA A MAGYAR N EM ZETI BANK GYŐRI FIÓKJÁNÁL

Győr, a postabélyeg kelte

TISZTELT CÍM!

A nagy kereslet folytán, mely az utóbbi időben a mi hideg- 
enyvgyártmányaink iránt mutatkozott, indittatva éreztük magun
kat, hogy Magyarországon is gyártsuk a mi „SICHEL" hidegeny- 
veinket és ragasztóanyagainkat, melyek ezideig a magas fuvar és 
vám miatt csak igen tetemes költséggel voltak behozhatók, A nehéz 
viszonyok dacára a belföldi gyártáshoz szükséges előmunkálatok 
befejeztettek és gyártmányaink

KISBÉR-FÜZITÓI E G Y E S Ü L T  GYÁRI RT 

FERDINAND SICHEL RAGASZTÚANYAGMÚVEK OSZTÁLYA

néven kerülnek forgalomba.
A törzsgyárban szerzett évtizedes tapasztalatok alapján 

legmodernebbül berendezett gyárunk, mely kapcsolatban áll egyik 
legjelentékenyebb nyersanyagot elöállitó vállalattal, lehetővé 
teszi, hogy világhirü gyártmányainkat előnyös áron hozhassuk 
forgalomba. Maga a gyártás az eredeti SICHEL-receptek szerint 
történik a törzsgyár vegyészeinek ellenőrzése mellett.

Gyárunk vezérképviseletét a

FREUND-BARÁT-FÉLE GRAFIKAI SZAKÜZLET 

BUDAPEST V, AKADÉMIA-UTCA 3. SZÁM, TELEFON: 2 82-35

cégre ruháztuk, ahol vevőink kényelmére egyúttal gyári lerakatot 
is berendeztünk.

Kérjük, hogy ajánlattétel és minták céljából kizárólag ne
vezett céghez fordulni szíveskedjenek.

Teljes tisztelettel

KISBÉR-FŰZITÓI EGYESÜLT GYÁRI RT 
FERDINAND SICHEL RAGASZTÓANYAGMŰVEK 

OSZTÁLYA



I

IICHEL
RAGASZTÓANYAGOK

A PAPÍR FELDOLGOZÓ IPAR RÉSZÉRE

A papirfeldolgozóipar cca 5000 különböző papirt és papíranyagot használ a 
legeltérőbb megmunkálási célokra.

Egy univerzális ragasztóanyag, mely minden papírhoz és mindenfajta meg
munkáláshoz egyformán használható, nem létezik.

Mi a papirfeldolgozóipar részére nagymennyiségű olyan speciális ragasztó- 
anyagot készítettünk, melyek nemcsak a követelményeknek felelnek meg pontosan, 
hanem a legcélszerűbb alkalmazhatás folytán a legnagyobb mértékben kihasznál
hatók és amiáltal a legmesszebbmenő anyagi előnyöket is nyújtják.

Hozzájárul ehhez még, hogy fölülmulhatatlanul jóminőségü gyártmányunk 
nagyrészét száraz állapotban is készítjük, melyek hideg vizben oldhatók.

Ezen Sichel száraz ragasztóanyagok (legnagyobb része szabadalmazva) elő
nyeit alant felsoroljuk.

1. Korlátlan raktározási lehetőség.
2. Hideg vizben oldhatók.
3. Olcsó csomagolás (zsákokban).
4. Nem kell vizet szállítani.
5. Nagy kihasználhatóság.
6. Raktározható a legkisebb helyen.

R e n d e l t e t é s e Gumi
H idegenyv

gyorsan köt, gyorsan szárad, 
csekély víztartalmú

Növényi enyv
lassabban köt és szárad, nagy 

kihasználhatóságu
Csiriz

Akasztó címkék 2

Borítékok (mindenfajta) 1
Címkék 2 4 6

Faltkartonok 1 3 , 4

Gumirozás 1
Hüvelytekercselés 1 3 , 4 , 5

Kasirozás 1 , 2

co'

Dobozgyártás 1 , 2

Mintazacskó 2
Szegélyezés 1 , 2

Zacskók 3 , 4 6
Csőragasztás 3 , 4

Fenékragasztás 7

Hullámpapir 5



MAGYARÁZAT
A TÚLOLDALON SZÁMOKKAL MEGJELÖLT

S I C H E L A L A P M I N Ő S É G E K H E Z

1 . sz. SICHEL-Gumi D extra
Tökéletesen raffinált, nagyon koncentrált, szag- és izmentes, nem habzik, tökéletesen tiszta, rendkívül 
nagy fényű, legalkalmasabb borítékok, bélyegek, címkék stb. gumirozásához. Kitűnő minőség ott, ahol 
különleges kívánalmak vannak, mint a dohány- és cigarettagyártásnál, stb.

2. sz. SICHEL-gyorsragasztó R
(ezelőtt orosz enyv). Tökéletesen pótolja a csont-, illetve a melegenyvet. Alkalmas mindenfajta gumírozó-, 
enyvező-, címkéző-, áthúzó és szegélyezőgéphez. Kézienyvezéshez is. Rendkívül gyorsan köt és szárad. 
Tiszta és szagmentes, rendkívül nagy a kötőereje. Legtöbb esetben gazdaságosabb és célszerűbb, mint az 
állati enyvek. Nagyon koncentrált.

3. sz. SICHEL-enyv L G T ,  alaptípusa a növényi enyveknek
Csak száraz kivitelben, semleges, majdnem transzparens, szag- és szinmentes. Nem mar, nagy a kötő
ereje, nagyon kiadós, simulékony, egyenletesen hord fel, nem képződnek csomók. Különösen kényes 
színes papirosok és chromo nyomtatványok ragasztásához alkalmas. Tubusok, zacskók és üvegcimkék 
ragasztásához szintén a legalkalmasabb; a címkék abszolút erősen ragadnak, amellett vízzel könnyen 
lemoshatók.

100 kg L G T cca 1300 kg enyvet ad.

4. sz. SICHEL-enyv IV L T
Csak száraz kivitelben, hasonlóan mint a 3-as számú, gyorsabban köt, szagtalan, színtelen és majdnem 
semleges. Nagyon kiadós. Könnyen, csomómentesen hordható fel és nagy a kötőereje. Alkalmas minden 
ragasztó- és kasirozómunkához, úgyszintén címkék ragasztásához lemezre, fára, üvegre, szövetre stb.

100 kg N L T cca 1500 kg enyvet ad.

5. sz. SICHEL-enyv N A T
Csak száraz kivitelben, hasonlóan, mint a 4-es számú, de még gyorsabban köt. Alkáliás, olcsó növényi 
enyv, nagy kötőerővel. Szag-, penész- és csomómentes. Különösen alkalmas pergamyn- és pergamen- 
szerű, valamint más kemény és nehéz, alkáliákkal szemben nem érzékeny papirosok ragasztásához, 
hullámpapir gyártásához, ragcédulák, plakátok felragasztásához, mindenfajta fémekre is.

100 kg N A T cca 1100 kg enyvet ad.

6. sz. SICHEL-csiriz S T T könyvkötőcsiriz
Csak száraz kivitelben. Nagyon koncentrált, nagy ragasztóerővel. Liszt- és keményitőcsiriz pótlására 
szolgál, de azokat messze felülmúlja ragasztóerő, kiadósság és célszerűség szempontjából. Szagtalan és 
teljesen semleges, úgy hogy színes papirosok ragasztásánál nem idéz elő színváltozást. Célszerű és 
könnyen feldolgozható. Nagyon tartós.

100 kg S T T cca 1000 kg csirizt ad.

7. sz. SICHEL-tenékragasztó B K  T
Csak száraz kivitelben. Nagyon koncentrált, pasztaszerü. Különlegesen sűrű összeállítású. Nagyon alkal
mas zacskók fenekének ragasztásához, zacskógyártógépekhez. Csomó- és penészmentes, egyenletesen 
hord fel ecsettel is.

100 kg B K T cca 900 kg ragasztót ad.

SICHEL speciális enyvek
minden iparág részére. Kérjen megmintázott ajánlatot és nehéz anyagnál kérünk ellenmintát, hogy 
azonnal a megfelelő ragasztóanyagot ajánlhassuk.

V ILÁGO SSÁG RT. BUDAPEST
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