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HANS WUNDER
0  NYOMDAFESTÉKGYÁR

BERLIN-WILHELMSBERG
világhírű nyomdai, litográfiái, of fset- 
és mélynyomófestékeinek magyar-
országivezérképviselete és lerakatar

KLEIN KÁROLY GRAFIKAI SZAKÜZLET
BUDAPEST VI, GRÓF ZICHY JEN Ő  UCCA 44 
T E L E FÓ N : TER ÉZ 283-85

0  SZAKMABELI ISMERETEIT, FIZESSEN ELŐ A „DEUTSCHER DRUCKER“ C. LEGJOBB NÉMET SZAKLAPRA 0
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WOLLEN SIE SICH UNTERRICHTEN
tíber alles, was in dér ganzen Welt und namentlich in Deutschland auf allén Gebieten dér gra- 
phischen Berufe und Techniken geleistet und geboten wird,
WOLLEN SIE WISSEN, was an neuen Maschinen und Hilfmitteln auf den Markt kommt, was 
an neuen Verfahren und Methoden von Spezialisten ersonnen und ausgearbeitet wurde, 
WÜNSCHEN SIE ANREGUNG und Belehrung, suchen Sie kiinstlerische Vorlagen für geschmack- 
volle Ausstattung von Familien-, Vereins-, Geschafts- und Werbedrucksachen,

DANN ABONNIEREN SIE
die weltbekannte, im 33. Jahrgang erscheinende illustrierte graphische Monatsschrift

DEUTSCHER DRUCKER
( D E U T S C H E R  B U C H- U ND  S T E I N D R U C K E R )  B E RL I N  SW 61. HAGELBERGERSTR. 49 

I Probenummerkostenlos.Jahresbezugspreise RM 28.20, fürUngarn.Rumanien, Tschechoslovakei, Jugoslavien, übr. Ausland RM33. Das Abonne- 
mentkannjederzeitbeginnen.Zahlungenhalb-oder vierteljahrlich. Postscheckkonten: Budapest 54967, Wien 105095, Ljubljana 20449, Prag 79607
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Mindennemű szakmabeli gépek és 
egyéb grafikai cikkek, használt és új 
állapotban, jótállás mellett. Használt 
gépeket veszünk és becserélünk

UNIVERSAL
G R A F I K A I  S Z A K Ü Z L E T  
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

BUDAPEST VIII, RÁKÓCZI TÉR 2
(Bejárat: Salétrom u. 2) 
TELEFÓ N SZÁ M : J. 348-12

Vezérképviseletek:

GEBR. JÁNECKE 
& FR. SCHNEEMANN

Hannover, festék- 
gyártmányainak raktára

BOHN& HERBER
gyorssajtógyár, Wiirzburg 
,,Record“ gyorsjáratú és két-
túrás gyorssajtók

HERFURTH& HEYDEN
fűzőgépgyár, Leipzig 
Minden típusú drótfüzőgép 
raktárról szállítható
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Első magyar nyomdai f e s t é k - é s  h e n g e r a n y a g g y á r

BERGER ÉS WIRTH
Elismerten legjobb minőségben szállít kő- és könyv-
nyomdái, offset- és könyvkötészeti festéket. Elsőrendű 
hengeranyagokat gyárt, hengerek átöntését vállalja.

B U D A PEST IX,M ÁRTON UCCA 19. TELEFÓ N : JÓ Z SE F 306-35
Fiókok: Berlin, Barmen, Hamburg, Amsterdam, Leningrad, Prag, Rio de Janeiro

G R A F I K A I  M Ű V É S Z E T E K  K Ö N Y V T Á R A

Megjelent a Grafikai Művészetek Könyvtára io . kötete:

N O V Á K  L Á S Z L Ó :

A NYOMDÁSZAT TÖRTÉNETE
IV. KÖNYV: A XVIII. SZÁZAD

Egy kötet ára a tizennyolc kötetre tervezett sorozat előfizetése esetén 
3.90 pengő, egyenkint 4.— pengő. Bolti ára 5.— pengő. Meg-
rendelések Novák László szerkesztőhöz intézendők, VIII, Conti u. 4. 
(Világosság-nyomda.) A könyvtár eddig megjelent hat köteté-
ből vannak még példányok. Bolti ára e köteteknek 5.— pengő, 

j------------- --------------------------------------------------- \ -------------------------

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

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

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

Plakát- és könyvkötöbetük, Ferrotypek, Dor- 
nemann & Co. Magdeburg. Képviseli Pusztafi 
Zsigmond Budapest, V., T átra  ucca 6. és 
Cluj—Kolozsvár, Str. M. Filipescu 10.

Schriftguss AG. vorm. Brüder Butter betű-
öntődé, Dresden. Magyarországi vezérképvise-
lete: „Grafika” Gépkereskedelmi rt. Budapest 
V., Csáky ucca 49. T elefón: Lipót 904—57.

SZEDŐGÉPEK
Typograph G. m. b. H. Setzmaschinenfabrik 

Berlin NW. 87. Képviselik: Kram m er Lipót 
Budapest VI., Bajnok ucca 26. és Tanzer 
Miksa Budapest, VII., Akácfa ucca 50. Tele-
fón: József 406—31.

Intertype, a llgtökéletesebb és legmegbíz-
hatóbb szedőgép. M agyarországi vezérképvise-
le t: ,,G rafika" Gépkereskedelmi rt. Budapest 
V., Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 904—57.

Vasadi és Vértesi levélboríték- és papír- 
nem ügyár Budapest VI., Vörösm arty ucca 50. 
Készít m appákat, díszlevélpapírokat és m in-
denfajta  levélborítékokat. Telefón: T. 221—14. 
és T. 130—86.

OFFSETGÉPEK
„Offset’* tégelynyomógépek m indenfajta pa-

p írra , durva kartonra, bádogra, üvegre, fára, 
vászon vagy szövetre való nyom ásra s ezen-
kívül rendes könyvnyomdái nyom tatásra lehető 
átállításra . „U niverselle” M aschinenfabrik 
J . C. Müller & Co., Dresden-A. 24. Képviselő: 
Offenberger Miksa grafikai szaküzlet, Buda-
pest, V II., Kazinczy ucca 32.

A világ legtökéletesebb offsetsajtóinak gyára 
a  George Mann & Co., Ltd. cég, London W. 
C. I. Magyarországon képviseli: Pusztafi Zsig-
mond grafikai szaküzlet, Budapest, V., T átra  
ucca 6. Telefón: 231—43.

A Frankenthali offsetsajtók felülm úlhatat-
lanok. A Schnellpressenfabrik Frankentha., 
Albert & Cie AG. F rankenthal cég m agyar- 
országi vezérképviselete^ Első Magyar Betü-
öntöde rt. Budapest, VI., Dessewffy ucca 32. 
Telefón: 223—70.

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

FESTÉKEK
Lorilleux Ch. és T ársa nyomdafesték és 

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

Berger és W irth kő- és könyvnyomdái fes-
tékgyár, hengeröntöde Budapest IX., Márton 
ucca 19. T elefón : József 306—35.

Michael Huber festékgyár, München. Ál-
landó nagy ra k tá rt ta r t  m agyarországi vezér- 
képviseleténél : „G rafika" Gépkereskedelmi rt. 
cégnél, Budapest, V., Csáky ucca 49. Telefón: 
Lipót 904—57.

U niversal grafikai szaküzlet rt. Budapest, 
V III., Rákóczi té r  2. Telefón: József 348—12.

KLISÉK
König és Bayer fotokémigráfiai müintézet 

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

SZAKÜZLETEK
Nagy ra k tá rt ta r t  mindenféle, a grafikai 

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

Universal grafikai szaküzlet r t. Budapest 
VIII., Rákóczi té r 2. Telefón: József 348—12. 
Űj, nasznált és jav íto tt kő- és könyvnyomdái, 
könyvkötészeti gépekből és egyéb felszerelé-
sekből, anyagból nagy ra k tá rt ta rt.

NYOMDAGÉPEK
Scnnellpressenfabrik Frankenthal, A lbert & 

Cie AG. F rankenthal, Pfalz. Gyorssajtói és 
offsetsajtói világhírűek. Vezérképviselet: Első 
Magyar Betüöntöde rt. Budapest, VI., Des-
sewffy ucca 32. T elefón : 223—70.

Reform-tégelynyomógép autom atikus ki-
rakással, 25 X 35 cm. kirakó nélkül 36 X 16 
cm. nyomófelülettel. „U niverselle” Maschinen-
fabrik , J .  C. Müller & Co., Dresden-A. 24; 
képviseli: Offenberger Miksa grafikai szak-
üzlet, Budapest, V II., Kazinczy ucca 32.

Universal Grafikai Szaküzlet rt. Budapest 
V III., Rákóczi té r  2. Telefón: József 348—12.

W inkler, Faliért & Co. AG. Bern, magyar- 
országi vezérképviselete: „G rafika" Gépkeres-
kedelmi rt. Budapest, V., Csáky ucca 49. Tele-
fón : Lipót 904—57.

Berger és W irth kő- és könyvnyomdái fes-
tékgyár, hengeröntöde Budapest, IX., Márton 
ucca 19. H engeröntést vállal a  legjobb anyag-
ból. Jobb és olcsóbb a házi öntésnél. Telefón: 
József 306—35.

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

GÉPJAVÍTÁS
Gépszerelést, gépjavítást bárhol vállal s 

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

Mindenféle gépjavítást elsőrangú szakszere-
lők által végeztet a „Grafika** Gépkereskedelmi 
rt. Budapest V., Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 
904—57.

PAPIRNEMÜEK HENGERANYAG
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M A G Y A R  G R A F I K A
K É T H A V O N K I N T  M E G J E L E N Ő  G R A F IK A I  F O L Y Ó IR A T

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

S Z E R K E S Z T I  ÉS KI ADJ A B I R Ó  M I K L Ó S
FŐMUNKATÁRSAK: HERZOG SALAMON, KNER ALBERT ÉS LÖW Y LÁSZLÓ

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

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

A M a g y a r  G r a f i k a  e l ő f i z e t é s i  d í j a  M a g y a r o r s z á g o n :
Nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak egész évre 30 pengő, félévre 16 pengő 

Egyes számok ára nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak 5 pengő

E l ő f i z e t é s i  d í j  k ü l f ö l d i e k  r é s z é r e :
Az európai kontinensen 30 pengő, Angliába és a tengerentúli államokba 6 dollár

J a h r e s b e z u g s p r e i s e :
Für die europáischen Staaten (mit Ausnahme England) 30 Pengő, fúr das übrige Ausland 6 Dollár, 

Einzelnbezugspreis: 5 Pengő, resp. 1 Dollár. — Die Magyar Grafika erscheint zweimonatlich

Dr. Ballagi Aladár f
Közeledik félszázados évfordulója 

könyvnyomdám alapításának és meg-
kezdtem történetének megírását, mely 
persze kapcsolatos lesz az ezen idő-
szakban szakmánk közéletében előfor-
dult nevezetesebb mozzanatainak le- 
szögezésével.

Ott ki fogom mutatni, hogy mily 
szerepem volt az 1848-iki sajtótörvény 
módosítása, majd az 1914-iki sajtó- 
törvénynek szőnyegre hozása körül, 
itt csak egy dokumentumát kívánom 
közzé adni annak, hogy piacra dobott 
eszméimnek ki volt a leglelkesebb 
felkarolója: 1907. évi január 12-én a 
Házban is kikelvén a sajtódézsma 
ellen.

1904-ben Csávolszky híres ellenzéki 
lapjában, az Egyetértésben, megjelent 
Sajtódézsma című vezércikkemmel 
kapcsolatos az itt közölt levele nagy 
halottunknak, kit méltán nevezhet így
szakmánk, mert hisz „A magyar 
nyomdászat történeti fejlődése" írója 
többet törődött szakmánkkal, mint

sok olyan művelője, kit szellemi ké-
pessége képesítene a most szokatlanul 
előtérben lévő rákfenék kioperálásá-
ban. Kner Izidor

*

Igen tisztelt nyomdatulajdonos úr!

Nagy érdeklődéssel olvastam a Grafikai 
Szemle mai számában megjelent becses 
cikkét. Az agyonkormányzás vérbemenő 
satyrája e közlemény, mely társadalmi té-
ren az adatok rengetegével mutatja be a 
híres „magyar szabadság" hazug voltát. 
Közigazgatásunknak minden egyéni mun-
kát, vagyis más szóval minden független 
helyzetet letipró léhaságát és lelketlensé- 
gét oly kitünően domborítja ki e cikk, 
hogy mint rendkívül jellemző részlet, 
azonmód beiktatható újabbkori általános 
művelődéstörténetünkbe.

E közleményben egy helyen a vidéki
nyomdászok memorandumáról tetszik szó-
lam. Bár szemmel kísérem a nyomdászok 
minden mozgalmát, ez egészen elkerülte 
figyelmemet. Ha nem esnék nehezére, na-
gyon megköszönném szíves tudósítását, 
hol jelent meg az említett memorandum?

Engedje egyúttal felhasználnom ez al-
kalmat egy régi mulasztásom jóvátételére. 
Néhány évvel ezelőtt szíveskedett engem

fölkeresni magánlevelével, melyben boldo-
gult atyám életére vonatkozó kétrendbeli 
érdekes adatot közölt velem. Nagy köszö-
nettel vettem szíves figyelmét s hogy kö- 
szönetemet levélileg nem fejeztem ki, tu-
lajdonítsa rendkívüli elfoglaltságomnak. A
velem közlött adatok teljesen ismeretlenek 
voltak előttem. Annál kevésbé az, aki 
írta. Éppen ezért, mondhatom, teljesen fe-
lesleges volt hemutatkoznia. Mint a Grafi-
kai Szemlének s számos egyéb magyar 
nyomdászati szakterméknek szorgalmas ol-
vasója, nagyon jól tudtam már akkor is, 
ki az a Kner Izidor? Hiszen egy időben 
mi ketten és csakis mi ketten széles Ma-
gyarországon, védelmeztük a „sajtódézs- 
mával” szemben a nyomdászok polgári 
munkáját az állami egyenlőtlen megsarco-
lás ellen, őszintén megvallva, mindig le-
kötötte érdeklődésemet az az elszigetelt 
helyzetű vidéki nyomdász, ki mindamellett 
számos fontos kérdés megvitatásában min-
denkor meglepő eredetiséget és tájékozott-
ságot tanúsított.

Budapest, 1904 december 25.
Igaz híve 

Dr. Ballagi Aladár

A  könyvnyomtatók 
Mekkája

Az 1914-iki Bugraévben Lipcse a 
könyvnyomtatók Mekkája volt. A gra-
fikai művészeteknek és technikának 
olyan kiállítását rendezték meg, amely 
páratlan volt a maga nemében. A vi-
lágháború a büszke kiállításnak hir-
telen véget vetett és csak arra szorít-
kozhatott a rendezőség, hogy a kiállí-
tás állandó részeit átmentse. így szü-
letett meg a gondolat, hogy a Bugrát 
a Lipcsében kétszer évenkint megtar-
tandó Bugra-gépvásár (Messe) kere-
tében föl kell támasztani.

A Bugra-vásár két részre oszlik: a 
német könyv-, zeneirodalmi és művé-
szeti kiállításra, amely a Petersstras-
sen lévő Bugra-házban van és a gra-
fikai gép- és anyagkiállításra, amely-
nek csarnokai a német Buchgewerbe-
hausban vannak. Az előbbi vásár a
könyvnyomtató és könyvkötő kész ter-
mékeit mutatja be, míg a gépvásár 
áttekintést nyújt a nyomda- és grafikai 
iparban használatban levő valamennyi 
gép- és szerszám termelési processzu-
sáról. A technikai haladás problémái 
állnak ma a szakember érdeklődésének
homlokterében. Ezért nem csoda, hogy
a külföldön mindenütt nagy az érdek-



lődés a lipcsei Bugra-gépvásár iránt. 
Mintegy 2000 kiállító van a német 
Buchgewerbehausban képviselve min-
den tavasszal és ősszel. A legkompli-
káltabb és legmodernebb offsetgépet a 
legegyszerűbb grafikai szerszám mel-
lett mutatják be. A festék- és betű-
öntő-szakmában minden mértékadó 
cég képviselve van. A nyomógépek 
néhány év alatt a Bugra-gépvásár leg-
jelentékenyebb kiállítási anyagává fej-
lődtek. Hasonló módon fejlődik a re-
produkciós technika csoportja. A 
Bugra-Messe immár tízéves fönnállása 
alatt mindenesetre bebizonyította, 
hogy a gyakorlati életben hiányt pótol.

A könyvipari gépek és anyagok e 
kiállítása sok új gondolatot ébreszt 
a szakemberben, mert ott üzemben 
látja a gépeket, meggyőződhet szállí-
tóképességükről és így megállapít-

A berlini birodalmi nyomda igaz-
gatója, Holmberger, a következőket 
írja erről a régóta vajúdó kérdésről a 
Klimsch’s Druckerei-Anzeiger című 
német szaklapban:

Régóta érzett kívánság készül valóra 
válni: a gyorssájtóformátumok szab-
ványozásának befejezése immár küszö-
bön áll. Noha ez csak egy lépést je-
lent az ipari szabványozásnak előttünk 
még hosszan elterülő útján, a nyomó-
gépek szabványozása már azért is kü-
lönös figyelmet érdemel, mert a gép-
gyártásnak kívánatos egyszerűsítése és 
gazdaságosabbá tétele mellett meg-
hozza az újfajta, még pedig belátható

hatja, vájjon az ő üzeme otthon még 
racionálisan termel-e, avagy reorgani-
zációra szorul.

A Bugra-gépvásár a külföldiek előtt 
is mind több jelentőséggel bír. Meg 
kell említeni, hogy a német kiállító-
kon kívül külföldi cégek is képviselve 
vannak a vásáron és a látogatók nagy 
része is külföldi. Messziről mennek 
oda a látogatók, hogy átfogó képet 
nyerjenek a grafikai és nyomdaipari 
gépek fejlődéséről és hogy megtudják: 
üzemük rentabilitásának és gazdaságos 
berendezésének elsősorban milyen gé-
pek az előfeltételei. Erre nézve bő ta-
pasztalatokat nyújt majd az augusz-
tus 26-ától szeptember 1-éig terjedő 
Bugra-vásár. A régi könyvnyomtató- 
és Messe-város hívása ne hangozzék 
el visszhang nélkül a külföldön se: 
„Jöjjetek a lipcsei őszi vásárra!"

időkre végérvényes meghatározását a 
Din-formátumoknak (papírszabvá-
nyoknak) . Minthogy ezek alkotják a 
legjobb alapját a gyorssájtógyártás 
sikeres szabványozásának, a szabvá- 
nyozott gyorssajtó lesz a Din-nagysá-
goknak Ieghivatottabb, tartós előmoz-
dítója.

A grafikai ipar szabványbizottsága 
és a német nyomógépgyárak egyesü-
lete között mostanában lezárt előmun-
kálatok sok évre nyúlnak vissza. Ezek-
nek az előmunkálatoknak haladása 
függött a Din-formátumoknak tér-
hódításától és bevezetésétől, a nyers 
ívek és a körülvágás kérdésének sza-

bályozásától és nem utolsó sorban a 
gépgyárosok belátásától és jószándé-
kától. Azonkívül azt is figyelembe kel-
lett venni, hogy hasonló nagyságú 
gyorssajtók ezerszámra már üzemben 
vannak és a nyomtatási ártarifa téte-
lei révén már osztályozottan rendez- 
tettek. Ezeket a tényeket mind számba 
kellett venni, ha azt akarták, hogy a 
munka sikeres legyen. Hogy a meg-
levőket figyelembe véve, a szabványo- 
zási gondolatnak mégis szabad utat 
biztosítsanak, a nyomtatási ártarifában 
6., 7., 8., 9. és 10. géposztályként 
megállapított eddigi nagyságokat elv-
ből továbbra is fentartották, azonban 
a pontos méretezéseket, amennyire 
csak lehetséges volt, hozzáidomították 
a Din nyersívek, méretezéseihez. A két 
testület által komolyan és tárgyilago-
san folytatott tanácskozások eredmé-
nyeit mutatja a mellékelt táblázat, 
amelyben a könnyebb megérthetés cél-
jából a ráma belvilágosságával szembe-
állították a nyers és kész ívek mé-
reteit.

Az eddig 6— 10. géposztályszá-
moknak 1— 5-re való megváltoztatá-
sától eltekintve, az eddig szerkesztett 
és a szabványozás alapján a jövőben 
szerkesztendő gyorssajtók között na-
gyon csekély a különbség. Annak da-
cára mind a négy Din-sorozatot jól 
lehetett érvényesíteni a számbajöhető 
fél, egész és dupla íveinél úgy a 
nyers-, mint a kész-ívformátumoknak. 
Hogy emellett takarékosan kellett el-
járni, az magától értetődik. Az egyes 
géposztályok kihasználhatósága úgy 
van kiszámítva, hogy a készívnek 
papírfelületére egészen 10 milliméter- 
nyire a szélétől lehet nyomtatni. Ez a

A gyors sajtó formátumok szabvány ozás a
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kihasználhatóság a tapasztalatok sze-
rint teljesen elegendő a normális szük-
séglet részére. Még nagyobb nyomó-
formák számára a legközelebbi maga-
sabb géposztály alkalmazandó, úgy-
szintén a normálison túli nyersív- 
nagyságok, avagy megosztott (jobb 
vagy bal) illeszték esetén.

A gyorssajtószabványozásnak fő-
előnye az, hogy az ugyanazon osztályú 
összes gépeknek formátumai egyen-
lők. Másodlagos előnyként felemlít-
hető a gépgyártás egyszerűbbé válása 
és a gépnek könnyebb kezelhetősége; 
mindez pedig fokozott gazdaságos-
ságra vezet, amely a gépipar és a 
nyomdaipar hasznát szolgálja.

Azt a kérdést, vájjon nem lehetne-e 
ötnél kevesebb géposztályt szabvá- 
nyozni, egyelőre ki kellett kapcsolni 
a tanácskozások rendjéből, mivel 
megoldása csakis a valóban beálló 
szükséglettől függ.

Szaksajtó és a reklám
Dr. Naményi Ernő, az Országos 

Iparegyesület aligazgatója, a Magyar 
Szaklapok Országos Egyesületének 
minap megtartott közgyűlése kereté-
ben előadást tartott „A szaksajtó és 
a reklám” címmel.

A reklám célja —  fejtette ki elő-
adásában —  a szükségleteknek vala-
mely termelő vagy közvetítő érdekei 
szempontjából való irányítása, be-
folyásolása. Napjainkban azon javak 
mellett, amelyek életfentartási és kul-
turális szükségleteink kielégítésére 
szolgálnak, mind nagyobb és nagyobb 
teret foglalnak el a közbenső termé-
kek, amelyek nem a végleges szükség-
letek kielégítését célozzák, hanem 
mint anyagok, mint munkaeszközök, 
stb. az ezek fedezésére szolgáló javak 
előállítására szolgálnak. A közbenső 
javak propagandájának speciális or-
gánumai a szaklapok. És amint a 
szaklapoknak speciális feladatkörük 
van a reklám terén, úgy mások az 
eszközeik is. Nem a pillanatnyi, az 
érzelmekre ható reklámtevékenység a 
feladatuk, hanem az értelemhez szóló 
beszéd, az értelem meggyőzése és be-
folyásolása. Éppen ezért reklámtevé-
kenységük nem a pillanatnyi befolyá-

solás, hanem a tudományos, szakszerű 
és végérvényű meggyőzést tűzik ki 
célul. S e téren munkájuk nélkülözhe-
tetlen s olvasóközönségük épúgy el-
várja ezt az informatív tevékenységü-
ket, mint tartalmuknak egyéb tanul-
ságát. Emellett természetesen a reklám 
lélektani eszközeit igénybe kell ven- 
niök és egyező az érdekük a hirde-
tőikkel, hogy a reklámhatások eléré-
sére minden eszközt igénybe vegye-
nek. További feladata a szaklapoknak

Utoljára a
Az eddig megjelent csevegéseimben 

csak egyenként potyogtattam el a 
csizmákat és mindig hozzáfűztem a 
belőlük levonható tanulságokat, de 
most már tanulság levonása nélkül, 
tömegesen eresztem útnak őket. A 
csizmák származástanát már eléggé
—  szinte az unalomig menően —  fej-
tegettem, nem árt tehát, ha egy kissé 
felvidulunk a sületlenségek olvastán, 
íme egy csokorravaló belőlük.

Egy napilapnak politikai tudósítá-
sában egy képviselő beszédében a kö-
vetkezőket olvashattuk: „Ne cseresz- 
nyézzenek együtt az urakkal, mert a 
régi példaszó is mondja: „Cseresz-
nyét az úrnak, hagymát a paraszt-
nak”. (Pedig így kellett volna lennie: 
„magját a parasztnak” .)

Valahol azt olvastam, hogy „a se-
besült reggelig vérengzett”, pedig 
alighanem vérzett a szegény.

Az se kutya, amikor ahelyett, hogy 
„bandériumokat kellett állítaniok", ez 
áll: „baktériumokat kellett állíta-
niok”.

Vagy mit szólnak ahhoz, ha a kö-
vetkező mondat helyett: „A beteg 
állat testén tályogok képződnek", az 
előttünk lévő levonatban azt olvas-
suk, hogy: „A beteg állat testén láb-
szagok képződnek” .

Nem kevésbé mulatságos dolog az 
sem, amikor egy hirdetésnek a kéz-
iratából azt sillabizáljuk ki nagy kín-
nal: „Vincelléri állást keresek, pin-
cét is kezelek”, majd pedig a le-
vonatba bekukkantunk, ott meg azt 
olvassuk, hogy „Vincelléri állást ke-
resek Pécelen és Kecelen".

Eléggé közismert példabeszéd ez:

a közönségnek a helyes reklámra való 
nevelése és állandó napirenden tar-
tása azoknak a módszereknek, amelyek 
mellett a reklám hatását fokozni le-
het. És ezt a fokozott reklámhatást 
érvényesíteniök kell nemcsak egyes 
gazdálkodó egyedek érdekében, ha-
nem a kollektív reklámok irányításá-
val és előkészítésével, mennél nagyobb 
rétegek gazdasági érdekeinek előmoz-
dítására és végeredményben az egész 
nemzetgazdaság emelésére.

csizmákról
„Az Isten nem ver bottal!" Hogy mi-
ként lehetett ehelyett azt szedni, hogy: 
„Az Isten nem ver lábbal" arról en-
nek a csevegésnek bevezető részében 
már elmondtam egyet-mást.

De a latinságból is hadd legyen 
egy példa ebben a tekintetben. Vala-
milyen nagy embernek búcsúztatóját 
írták abból az alkalomból, hogy egyik 
nagyhírű testületnek a vezetőségéből 
átment egy még magasabb közéleti 
fórum intézői közé. A búcsúztató 
cikkíró azt írta többek között az illető 
személyről: „Primus inter pares", ma-
gyarul: „A jelentőségben hasonlók kö-
zött az első", de hogy —  hogy nem, 
nyomtatásban ez így jelent meg: 
„Asinus inter porcos", vagyis: Sza-
már a disznók között. Szinte hihetet-
len; de olyan ember mondta el, 
akiért tűzbe merném tenni kezemet.

Ennél már jóval csekélyebb, sület-
lenségében azonban annál zagyvább 
ez a csizma: „Heves tenger amentu- 
mával igen sok bajt okozott", pedig 
úgy akart lenni, hogy: „Heves tempe-
ramentumával igen sok bajt okozott".

De mese kis csizmácska a követ-
kező kettő is: „Az operáció alkalmá-
val a beteg gyomrában pléhgyomrot 
találtunk", pléhgomb helyett; vagy: 
„Részleges gyomorkiirtás után jelent-
kező megbetegedések" helyett „Rész-
leges gyermekkiirtás után jelentkező 
megbetegedések’ ’.

Még csak egyet. A gépírott kéz-
iratban IV. Béla királyról van szó, a 
római IV-es szám nagy I betűje vala-
hogyan úgy fest, hogy verzál L-nek 
is tekinthető. A kolléga nem gondol-
kozik egy cseppet sem, hanem oda-
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szedi a nagy I betű helyett a verzál 
L betűt, minek folytán negyedik Bé-
lából ötvenötödik Béla lett.

Itt az ideje már, hogy bevégezzem 
ezeknek a tömeges csizmáknak fel-
sorolását, hiszen se szeri se száma 
nincs azoknak. Nézzük már most a 
szedői munkamenetnek mikéntjéből 
eredő csizmákat. Ezek között az élen 
büszkélkednek a gépszedéses korrek-
túrasoroknak eldugásából és téves ki-
cseréléséből származó, már nem is 
csizmáknak nevezhető zagyvaság-Gau- 
rizankárok. Hogy ezen a téren az 
üvöltő, sőt bömbölő tévedések lehető-
ségének mekkora mértékben van ki-
téve az emberi, jobban mondva a sze-
dői gyarlóság: arról mindenki, aki 
gépszedéses üzemben dolgozik, el- 
képesztőbbnél elképesztőbb kázusokac 
tudna elmondani.

A korrektúrákból eredő csizmákról 
se felejtkezzünk meg. N e gondolják 
kérem, hogy most előhozakodok az 
olyan, közszájon forgó viccekkel, 
aminő például az is, hogy az egy-
szeri szedő a korrektúracsináláskor 
beleszedte a margóra írt „M arha!" 
förmedvényt, amit a szerző a sok hiba 
miatti haragjában firkantott oda. Akár 
igaz volt ez, akár nem, annyi bizo-
nyos, hogy ezen a téren még ma is 
történnek hasonló szívderítő esemé-
nyek, a tisztelt olvasók közül is akár- 
hányan el tudnának mondani ilyesmi-
ket. Azért nem is sokat firtatom a 
dolgot, hanem inkább elmondom azt 
az esetet, amit a békeévekben egy né-
met korrektori szaklapban (mert ott 
még ilyesmi is volt ám!) olvastam. 
A korrektor ugyanis egy helyen, ahol 
a szedő egy félnégyzetnél többet tett 
indokolatlanul a szavak közé, a német 
alaposságra valló buzgalommal ezt a 
szabálytalanságot kijelölte, még pedig 
úgy, hogy odaírta a margóra a követ-
kezőket: „]/2 A szedő abban a 
hiszemben, hogy ami ki van jelölve, 
azt ki kell korrigálni, odaszedte a 
y2 törtszámot és a négyzet) elet. A 
szerző az autorkorrektúrában persze 
deleáturozta ezt az ordító csizmát, de 
a margóra odaírta: „W as ist denn das 
für ein U nsinn?" H át nem jobb lett 
volna ki sem jelölni azt az apró sza-
bályellenességet?

Történnek azonkívül csizmák úgy 
is, ha bizonyos, nagyobb vagy kövé-

rebb betűfajból kiemelendő részletek-
ben a szavakat nem emelik ki vagy 
címekben a szócsoportokat nem cso-
portosítják, vagy nem tagolják szét 
úgy, ahogyan kell; ha olyan részlete-
ket emelnek ki, amelyek lényegtele-
nek, a lényeges részletet pedig ke-
nyérbetűvel szedik; vagy ha sok be-
írni valónak keskeny helyet hagynak 
a táblázatrovatokban, a kevés beírni 
valónak pedig széles helyet.

M ielőtt végére érnék fejtegeté-
seimnek, nem mulaszthatom el, hogy 
ne szóljak egy-két szót azokról a csiz-
mákról, amelyek az idegen szavak-
nak magyaros helyesírásba való át-
vitele körül támadnak. Tudvalevő, 
hogy csak olyan idegen szót írhatunk, 
vagyis volna szabad írnunk magyaro-
san, amely magyar nyelvünkben már 
meghonosodott. Ezt az alapelvet min-
den számottevő nyelvészünk elfogadta. 
Hogy miként kell valamely idegen 
szót magyarosan szedni, azt nem dönt-
heti el maga a szedő vagy korrektor, 
hanem erre nézve el kell fogadnunk 
azokat a szabályokat, amelyeket hi-
vatott nyelvészeink állapítottak meg. 
Most meg példával fogok szolgálni 
arra vonatkozóan, hogy némelyek m i-
ként zagyvásítják el az idegen szavak 
írásmódját. Nem  olyan példával szol-
gálok, amely valamelyik elvont tudo-
mányágnak idegennyelvű szókincsé-
ből van véve, hanem a mindennapi 
életben előforduló másnyelvű szavak-
kal esik meg. Vegyük tehát azt a 
szót: chevreau, ami franciául kikészí-
tett kecskebőrt jelent, elfogadott ma-
gyaros írásmódja pedig: sevró. És mit 
láttam egy cipőárjegyzékben? Akár-
hányszor fordult elő benne ez a szó, 
mindannyiszor másképpen volt szedve. 
Egyszer helyesen chevreau, majd 
chevreaux, majd tarka változatban: 
chewre, sevreau, chewreau, sevro, 
schevro, ugyanez dupla v-vel és a jó 
isten tudná még elősorolni, milyen 
variációk voltak még, sőt előfordult 
az is, hogy véletlenül ráhibáztak a 
helyes írásmódra és úgy szedték, 
ahogy kell: sevró. Mondanom sem 
kell, hogy ezt az árjegyzéket kis 
nyomdában nyomták, ahol a legtöbb 
esetben teljes kritikátlansággal utána 
szokják szedni azt, ami a kéziratban 
le van firkálva. De itt ismét azt kell

mondanom, amit e cikksorozatban 
valahol már elmondottam. Az a cipő-
kereskedő vagy cipészmester, aki ár-
jegyzéket nyomat, azon a véleményen 
van, hogy a nyomdász ért a helyes-
íráshoz, ő meg a maga dolgához; ám 
ha látja, hogy a nyomdász úgy szed 
le mindent, amint ő hozzánemértéssel 
leírta, akkor bátran mondhatja a 
nyomdásznak: „H át, kedves barátom, 
én jobb vagyok cipésznek, mint ön 
nyomdásznak” . Mi meg hozzátehet-
jük, hogy ezzel a mondásával fején is 
találta a szeget. Ép most jut eszembe 
a Svájc, amelynek nevét sokan nem 
tudják helyesen leírni. Ezt a szót már 
annyi változatban láttam leírva és hű-
ségesen, utánacsizmásítottan leszedve, 
hogy Jia mindezeknek a variációknak 
elmondásával akarnék foglalkozni, 
külön cikket kellene írnom erről. A 
tanulság pedig: amiben javítanivaló 
van, azt tekintsük kötelességünknek 
kijavítani és értsünk is a kijavításá-
hoz! Amihez pedig nem értünk és 
amiről nincs módunkban meggyő-
ződni, azt hagyjuk úgy, amint meg-
írták. Ez persze nem jelentheti azt, 
hogy a sevrónak meg a Svájcnak he-
lyes írásmódjához nem kell értenünk; 
egészen másnak, sokkal magasabb va-
laminek kell annak lennie, amiről a 
nyomdásznak el szabad mondani, 
hogy ahhoz nem ért. A határt meg-
vonni persze nem lehet, de megálla-
píthatjuk: a szedő inkább többhöz 
értsen, m int kevesebbhez.

Végére értem immár ennek a csiz-
makollekciónak. Egészen egyszerűen 
lezárhatnám e cikksorozatomat azzal, 
hogy köszönöm a szíves türelmüket, 
amellyel azt végigolvassák. Ámde 
olyan nagyon könnyen nem szaba-
dulnak meg tőlem. Nem szeretném 
ugyanis, hogy egyik-másik szaktársam 
azt gondolja felőlem, hogy én csak a 
kipécézés és pellengérre állítás okából 
írtam  meg mindezeket. Az a vélemé-
nyem, hogy minden bajra rá kell m u-
tatni, ha azt akarjuk, hogy javuljon 
a kvalitásunk. Jól tudom, hogy kvali-
tásunk javulása nem fogja maga után 
vonni béreink kvantitásának nagy-
mértékű megj avulását, ezt a törekvé-
sünket nemigen fogják legott csengő 
értékben elismerni, először is azért, 
m ert a papírpengő nem cseng, ha-
nem zizeg, másodszor pedig azért,
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SÁRGA MÁRKÁJÚ

MASER- 
LEMEZEK

Máser közismert és ná-
lunk is k e d v e ssé g n e k  
örvendő alnyomat-Ieme-
zeit hosszú, fáradságos 
kísérletek után ismét a 
régi jó, kifogástalan mi-
nőségben állítják elő. E 
kísérletek eredm ényét: 
az új s á r g a  m á r k á jú  
Máser-lemezeket a szak-
emberek örömmel üdvöz- 

lik és használják

K É R J E N  
I N G Y E N  M I N T Á T  

É S
Á R A J Á N L A T O T

<3>

G R A P H I S C H E  
FACH Z E \TRALE  
G.M.B.H. LEIPZIG C. 1

KOHINOOR
F É M K E R E T E S

RASZTEREK
A U T O T Í P I A K ,  

s z í n e s  N Y O M A T O K ,
O F F S E T -  á s  M É L Y N Y O M T A T A S  

C É L J Á R A  25 ÉV Ó T A

Á l l a n d ó a n

A LEGJOBBAK!
k í v á n s á g r a

N A G Y  I L L U S Z T R Á L T  
K A T A L Ó 6 U S T  D Í J T A L A N U L  É s  

PO R T Ó M E N T E S E N  
K Ü L D Ü N K

HERBST & JLLIG
F R A N K F U R T  A M  M A I N

me r t . . .  eh, nem szaporítom a szót, 
mert utóbb olyat találnék mondani, 
amit csizmának tekintenének, mint 
ahogyan a szegény ember tehetetlen 
siránkozását olybá is szokás venni. 
Hanem javítsuk meg a kvalitásunkat 
azért, amiért minden ember igyekszik, 
iparkodik, törekszik, tesz-vesz: a ma-
gunk tökéletesebbé tétele okáért. Ha 
olyan a munkánk, hogy ahhoz emberi 
lehetőség szerint megszólás nem fér, 
az fölemelő hatással van reánk, ön-
érzetessé tesz bennünket és még há-
nyattatások, sőt munkanélküliség ese-
tén is önbizalommal tölt el bennün-
ket, ellenben fogyatékosságunk tudata 
rendszerint deprimálóan befolyásolja 
valónkat, csökkenti önbizalmunkat, 
rontja a munkához és végeredmény-
ben az élethez való kedvünket.

Rasofszky Andor

Feljegyzések
Kiállítási hír. A  Bécsben 1928 szep-

tember 2— 9-éig  rendezendő őszi ivásár 
alkalm ából a Gutenberg-Haus Gebr. Geel 
ism ét rendkívül érdekes k iá llítást ren-
dez újszerű speciá lis gép eib ől. Ennek a 
m egtekintésére a cég  m eghívja  a nyom da-
tulajdonosokat, lapkiadókat, igazgatókat és 
egyéb érdekelteket a bel- és k ü lfö ldről. 
A  legújabb Linotype-m odelek m ellett 
üzem ben m utatják be a M Á N  kéttúrás 
gyorssajtót, „T erno” gyorssajtót, az „Elka” 
függ ő leg es nyom óautom atát, a „B rillan t’’ 
tégelynyom ósajtót, m atricatisztítógépet, 
D elta-B u lld ogg-frézelőgép et és K em pe-féle  
gyorsgyalugépet töm öntődék részére, sor-
fűrészt, gum ibélyegzőkészüléket, valameny- 
nyi vezető  márka. Ez a cég  saját házában, 
V II. Lerchenfelderstrasse 37, rendezett k i-
á llítás a szakembernek olyan áttekintő ké-
pet nyújt a m odern grafikai segédgépekről, 
m int sem ilyen más vásári bemutatás.

A z úgynevezett ,,link” hirdetések-
ről olvasunk érdekes fejtegetést egy 
német szaklapban, amelynek szerkesz-
tőségéhez kérdést intézett valaki az-
iránt, vájjon nem lehet-e megtiltani jo-
gilag valakinek, hogy más lapokban fi-
zetésért leközölt hirdetéseket szószerint 
átvegyen és laptöltelék gyanánt lekö-
zöljön. A szerkesztőségnek a válasza 
a következő volt: A föltett kérdésnek 
semmi köze nincs a sajtótörvényhez. 
Még csak a szerzői jog megsértéséről 
sem lehet beszélni ebben az esetben. 
Egy egyszerű laphirdetésnek még a

szószerinti utánnyomtatása sem meríti 
ki a szerzői jog megsértését, mert egy 
ilyen hirdetés — kivételektől elte-
kintve —  nem mondható írásműnek 
a törvény értelmében. Az ilyen hir-
detéseknek közzététele ellen legfeljebb 
a tisztességtelen versenyről szóló tör-
vény határozatai alapján lehetne el-
járást indítani, amikor azoknak a köz-
zététele a jó erkölcsöket sérti, vagy 
helytelen reklámnak minősíthető. A 
bíróságok ilyen laptöltelék céljait szol-
gáló hirdetéseket, amelyeket más la-
pokból szószerint átvettek, már mi-
nősítettek is helytelen reklámnak, ám 
csak olyan esetekben, amikor az ilyen 
közzététel a megengedhetőnek mérté-
két túlhaladta. Bizonyos korlátok kö-
zött a lapkitöltő hirdetések közlése is 
megengedhető, minthogy a közönség 
az ujságiparban használatban levő ezt 
a gyakorlatot ismeri és számol vele. 
Ha pedig az ilyen másutt közölt hir-
detéseket valaki csak kivonatosan egy-
begyűjtve leközli lapjában, ebben az 
esetben még a tisztességtelen verseny-
ről szóló törvény alapján sem lehet 
ellene eljárni.

Amanullah király ajándéka. A 
Basler National-Zeitung jelenti, hogy 
Amanullah afgán király nagyon ér-
tékes perzsa kéziratot ajándékozott 
az angol királynak. Ezt a kéziratot a 
XVII. században egy kalligrafus írta 
és aranyban meg színekben illumi- 
nálta. Az írásművész íróeszközül jobb-
kézi mutatóujjának körmét használta 
és a kézirat ötven oldalának megírá-
sához kerek öt esztendőre volt szük-
sége. íróanyagul fehér bambuszrost- 
papirost használt. A bekötés arany-
kapcsokkal ékesített.

Világháború-könyvtárak. Még a 
háború alatt és röviden utána több 
könyvtár létesült, amelyek azt a célt 
tűzték ki, hogy a világháború ki-
töréséről és az azzal összefüggő kér-
désekről szóló irodalmat gyűjtsék 
össze. A legjelentékenyebb ilynemű 
német gyűjtemény a Stuttgartban 
székelő intézet, amely a háború oko-
zásának kiderítésével foglalkozik, a 
legnagyobb gyűjtemény pedig a 
„Hoover W ar Collection”, amelyet 
Herbert Hoover egyesültállamok-
beli államtitkár alapított 1919-ben és 
a kaliforniai Stanford-egyetemnek 
ajándékozott. Egy másik nagy világ-
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háború-könyvtárat gyűjtött össze a leg-
utóbb Kopenhágában élő Parvus ál-
nevű (igazi neve: Helphant) szociál-
demokrata. Nemrég bekövetkezett ha-
lála után ezt a könyvtárt a moszkvai 
Lenin-intézet szerezte meg.

Technikai újítások
Krómgalvánó a bankjegynyomásnál. 

Az értékpapírok —  és így elsősor-
ban a bankjegyek — előállításánál oly 
nagy szerepet játszó acélmetszetek 
tartósságát azáltal növelték, hogy izzí- 
tással és rákövetkező gyors lehűtés-
sel üvegkeményre edzették.

Ezen eljárás gyakori kísérő jelen-
sége azonban a rajz —  ha csak kis-
méretű —  deformálódása és az anyag-
ban mutatkozó erezet. (Risse.)

A krómfürdő lehetővé teszi a lágy 
acélmetszet bevonását egy rendkívül 
kemény, ellentállóképes és oxidáció-
mentes anyaggal, a fenti hátrányok 
nélkül. Miután pedig a krómozásnak 
egyik legfontosabb előfeltétele a be-
vonandó anyag pórusmentes, teljesen

síma felülete, a krómfürdőt rendsze-
rint egy gyenge nikkelfürdő előzi meg. 
A krómsavas galvanó alacsony (20— 
25 fokos) hőmérsékleten és kis áram-
erősségnél fénye% le nem pattogzó fe-
lületet ad. L. L.

Üj brosürozó-gép. ,,Fortuna-Bro- 
schier-Maschine” elnevezéssel új gép 
jelent meg a grafikai géppiacon. Ez 
a gép brosúráknak enyvezésére, be- 
aggatására és rádörzsölésére szolgál, 
pontos és rendszeres munkával válik 
ki és 1400 brosürányi tömegmunkát 
tud végezni óránként, ami nagyüze-
mek számára kielégítő teljesítmény. 
De még közepes és kisüzemek szá-
mára is gazdaságos gép ez.

Ezen a gépen mindennemű brosú-
rákat, naptárakat, folyóiratokat, kata-
lógusokat, blokkokat egy munkame-
netben automatikusan föl lehet dol-
gozni, még pedig 80X140 mm-től 
egész 270X380 mm-nyi nagyságig, 
2-től 40 mm-nyi vastagságig, akár 
fűzött blokkokból, akár laza ívekből.

Ezt a gépet a stuttgarti Fortuna- 
Werke, Spezialmaschinenfabrik A.-G. 
hozza forgalomba.

Űj betűk és díszek
A D. Stempel betűöntöde rt. Frank-

furt a. M. „Adastra” elnevezéssel 
olyan artisztikus kurzív betűt hozott 
legutóbb a piacra, amely finomságával 
és ízléses alakjával méltán fog fel-
tűnést kelteni. A betűt Herbert Thann- 
haeuser berlini grafikus rajzolta és az 
öntöde 12—48 pontig terjedő betű-
fokozatokban metszi és önti. Amint a 
235. oldalon, a szöveg között bemu-
tatott mintasorokból bárki megállapít-
hatja, ez a finommetszésű betű a klasz- 
szikus betűtípusok modern variációja, 
amellyel a Stempel cég új kifejezési 
eszközt ad a reklám-tipográfia kezébe. 
Nem feltűnő kompaktságával, hanem 
szépségével, finomságával és ízléses 
voltával tud ez a betű hatni az olva-
sóra. Az új betű, bár maga a betűt 
hasító fehér vonal nem egészen eredeti 
ötlet, mégis elsőrendű művészi telje-
sítmény, mert a művész sajátos egyéni 
módján tette még dekoratívabbá az 
amúgyis szépraj zú betűt.
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*

Egynémely tanulságot vontunk le
a szakmai továbbképzést illetően a Pressán. Szomorúan tapasztaltuk ugyanis, hogy 
Magyarország ebben a tekintetben is a legszegényebb államok közé tartozik. Mert 
míg Németország minden nagyobb városának van a községek részéről fentartott 
nyomdászati szakiskolája, amely jól fölszerelt tanműhellyel kapcsolatban működik (az 
állami nyomdászati főiskolákról, akadémiákról nem is szólva), míg ezen a téren Anglia, 
Franciaország, Olaszország és az északi államok is igyekeznek a példaadó Németország



nyomába lépni, addig nálunk — sajnos — a hatóságok részéről vajmi kevés történik 
a szakmai továbbképzés érdekében. A továbbképző szaktanfolyamokat is az érdekeltek 
maguk tartják fenn nagy áldozatokkal. Igaz, hogy szegény ország vagyunk, amely ezer 
sebből vérzik és nem eshetünk abba a nagyzási mániába, hogy a nyugati államokhoz 
hasonló szakiskolai intézményeket reklamáljunk magunknak, mégis azt hisszük, ideje 
volna már nálunk is komolyan foglalkozni azzal a gondolattal, hogy legalább Buda-
pest szék- és fővárosa találjon módot rá, hogy — bárha szerény keretek között is — 
az első lépéseket megtegye egy nyomdászati és grafikai szakiskola megteremtésére. 
Egyelőre ezzel is megelégednénk, pedig az első lépéstől a kivitelig még hosszú az út. 
Azonban, ha a megindulás megtörténik, van rá remény, hogy valamikor lesz nekünk 
is tanműhellyel fölszerelt továbbképző szakiskolánk, ahol a nyomdász- és grafikus-
tanulók és szakmájukban magukat továbbképezni akaró munkások alaposan meg-
tanulhatják szakmájukat. Mennyire rentábilis befektetés ez a nyomdaiparra és köz-
vetve városra, államra egyaránt! Csak éppen mi ne tudnók ezt átérteni? Szinte rös- 
teljük, hogy egyes Balkán-államokra és Pozsonyra hivatkozzunk, ahol a községi, illetve 
az állam már fontart nyomdászati szakiskolákat. Kíséreljük meg mi is! Fogjunk össze 
valamennyien, a szakmában érdekeltek és döngessük a város és az állam urainak kapuit. 
Hátha azok kinyílnak és meghallgattatásra találunk . .  .

Látogatás a kölni nemzetközi sajtókiállításon
A nemzetközi sajtókiállítás, röviden: „Pressa" 

már egy évvel megnyílta előtt fölajzotta a világ
nyomdai és publicisztikai szakembereinek az ér-
deklődését. A  kiállítás rendezői és kezdeményezői 
helyes és okos városgazdasági, nyomdaipari és
sajtóterjesztési szempontoktól vezéreltetve már
hosszú hónapokkal a megnyitás előtt gondoskod-
tak róla, hogy a kiállítás híre a világ minden zu-
gába eljusson, egyrészt, hogy kiállításra buzdítsa 
az érdekelt iparosokat, másrészt pedig, hogy a ki-
állítás látogatottságát biztosítsa. Mind a kettő a
legteljesebb mértékben sikerült.

D e túlanyagiasaknak tüntetnők föl a kiállítás
intézőit, ha csak az említett két szempontot lát-
nánk meg. Anyagi előnyökre nem nagyon gondol-
hattak a kezdeményezők. Itt csak a kultúra oltá-

rán való súlyos áldozatokról lehet szó, amelyeket 
Köln városa és a német állam hoznak. Aki látta a 
hatalmas épületeket, az épületek és pavillonok pa-
zar berendezéseit, az óriási adminisztrációt és 
üzemföntartást, komolyan teszi föl magában a 
kérdést: ki fedezi mindezt? Noha ezrével látogat-
ják a kiállítást a másfélmárkás belépődíjak ellené-
ben, mégis az az érzése mindenkinek, hogy ennek 
az óriási üzemnek a föntartását egyedül ez nem 
biztosíthatja.

Tehát Németország a kultúremberiség érdeké-
ben nagy áldozatok árán ismét nagyot teremtett. 
A kollektív eszme, a nemzetközi egymásrautaltság 
és együvétartozás érzésének diadala ez a nagy-
szabású nemzetközi kiállítás. Az egyik cél: meg-
mutatni a sajtón keresztül, meddig jutott el a né-



pék művelődése, szellemi fejlődése, technikai ha-
ladása, éppen a sajtó jóvoltából. A másik cél: a 
látottakon okulni, a fejlődöttebb iparú államoktól 
tanulni, egyszóval a kultúrát terjeszteni, hogy a 
népek majdan testvérvoltukra ébredve, egyetlen 
hatalmas kultúrközösségbe forrjanak össze.

*

E bevezető sorok után, térjünk a tárgyra: a ki-
állításon látottak leírására. Már előre félünk, hogy 
mindent nem láthattunk meg. És a rengeteg sok 
látott anyagból sem ismertethetünk mindent. Ez 
túlsók helyet foglalna le. Tudósításunkban ezért 
főként az olvasóközönségünket érdeklő kiállítások 
ismertetésére szorítkozunk. Mert bizony nagyon 
sok volt az olyan látnivaló is, amik bennünket, 
mint a grafikus és könyvművészeti, valamint a 
nyomda- és rokonipari szakmák művelőit közelről 
nem érdekelnek, bár egyénileg érdekes lehetett 
minden.

Ha nem is nézhettük a kiállítást mindig idő- és 
sorrendben, kezdjük mégis a történeti fejlődés 
rendjén. Ezt szem előtt tartva, a kultúrtörténeti 
csarnokba lépünk be először. Ez a csarnok a többi 
kiállítási épülettől meglehetősen elkülönítve, a 
városból a Rajnán átmenve, a Hohenzollern híd-
tól jobbra terül el. Régi lovassági kaszárnyaépület. 
Csak átalakították a kiállítás céljára. Mint a cso-
port címe is mutatja, kultúrtörténetet szolgál min-
den, amit itt látunk. A gondolatközlés kezdeti esz-
közeitől a könyvnyomtatás föltalálásáig mindent 
ebbe a közel harminc terembe hordtak össze. Ta-
nulságos kép tárul az ember szeme elé és ezért, ha 
sokak előtt ismeretes is, az ifjabb generáció ked-
véért nem árt nagy vonásokban ismertetni azt a 
hatalmas fejlődést, amelyet a hírszolgálat az em-
beriség története folyamán a jelen korig megtett.

Látjuk ebben a csarnokban is az ősember pri-
mitív eszközeit, amelyekkel társait veszedelmekre 
figyelmeztette: az emberi hangnál messzebb
hangzó fadobot, a kopogtató-tárgyakat. A füst- és 
lángjelzéseket, amelyekkel egyes törzsek egymás-
sal érintkeztek. Később a jelkarcolások földbe, 
fába, agyag- és viasztáblákba. D e még az ember 
primitív „írása" előtt is ismert az ősember olyan 
írást, amely azóta van, amióta élő lény mozog a 
földön, és ez nem más, mint a természet grafikája: 
a földbe belemélyedt lábnyom vagy egyéb tárgy le-
nyomata. Az ősember például a vadállat friss ujj-

lenyomatáról megtudta, hogy veszélyben forog az 
élete, tehát vigyáznia kell. Már ez a félig tudatos, 
félig ösztönszerű következtetés a kultúra legalsóbb 
fokának a jelenlétét mutatja az embernél. Tehát 
a legősrégibb írótábla maga az anyaföld volt. 
Hogy később az állatok lábnyoma helyett hiero-
glif, vagyis képírás gyanánt az egész állat primitív 
rajzát belekarcolták a tárgyakba, nem változtat 
ezen a megállapításon, csupán magasabb fejlődési 
fokot jelentett. Hiszen ismerjük a hieroglifeket és 
a kiállításon is láthattunk ilyeneket a Krisztus 
előtti 15— 14. századból: növények, madár, hal, 
oroszlán, kígyó, sas és egyéb állat képében.

A kép- és ékírásból fejlődött azután az asszír, 
a föníciai, a héber és később a latin betű. Egy ké-
sőbbi teremben Ehmcke tanár, a neves betűtervező, 
számos falitáblán mutatja be a gyűjteményében 
levő különböző betűfajt, amint azok az idők folya-
mán kialakultak és művészi alakot nyertek. 
A kiállításon bemutatott betűk közül néhányat 
felemlítünk: az Unzialet, a Didot-antikvát, az 
Aldus-kurzívot és kurrentet, Teuerdanck- és Feuer- 
abend-fraktúrt, különböző metszésű gót betűket, 
a Gutenberg-biblia betűit stb.

Odébb primitív képek a falakon. Ezek is régi 
eszközei a hírszolgálatnak. A vitrinekben a külön-
böző német múzeumokból beszerzett néprajzi esz-
közök mutatják a népek régi kultúráját.

A  már említett betűfejlődést mutató falitáblák 
után következik a dal és a kép útján való hírköz-
lés bemutatása. Énekes csoportok, amelyek a 
középkorban helységről helységre járva, elénekel-
ték a rímbeszedett eseményeket. Azután az írott 
levelek, amelyeket később az egyoldalra nyomta-
tott ujságlevelek váltottak föl. Közben a gyalogos- 
és lovasfutárok, akik vitték a hivatalos és köz-
érdekű események híreit. A  könyvmásolók, a fa- 
és rézmetszők időtrabló és pepecselő munkáját ér-
zékeltetik egész sor teremben.

Micsoda korszakalkotó esemény volt ebben az 
időben a könyvnyomtatás föltalálása! Mennyi eg-
zisztencia érdekébe ütközött ez a forradalom a 
sokszorosítás, a könyvmásolás terén! Szerencsére 
volt átmeneti idő. A  könyvmásolók végül m eg-
tanulták Gutenbergnek sokáig titokban tartott tu-
dományát. Több ősnyomtatvánnyal telt termen 
megyünk végig, látjuk a híres 32-soros latin ere-
deti bibliát, amelyet 1451— 1456-ig nyomtattak.
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500.000 márka az értéke. Gutenberg műhelyébe 
jutunk. Szent áhítat fogja el a késői Gutenberg*
utódot, amikor Gutenberg tanítómester művé-
sziesen rekonstruált műhelyének küszöbét átlépi. 
Ott áll a félhomályban a pár évszázados faprés, 
amelyet a mainzi Gutenberg Múzeum őrzött meg. 
Középen egy 1722-ben rekonstruált faprés, ame-
lyen Gutenberg török kalendáriumának első olda-
lát húzzák le korhű jelmezbe öltözött parókás és 
harisnyás nyomtatólegények. Az ősrégi öntőel-
járást, a szedést és a nyomtatást a Stempel-féle 
betűöntöde rt. (Frankfurt) és az Albert-féle fran- 
kenthali gyorssajtógyár rendezte be régi leírások 
és minták után. A  jó hatást a régi festéklabdák, a 
gyertyakoppantó, az olló, a rőf, a régimódi szek-
rények. a faszedősorzó, asztal, sámli stb. csak fo-
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S ím e t újság 1609-ből. Lemezről újranyomtatják a Pressa 
Cutenberg-műhelyében, amelyet Mainzból vittek oda

kozzák. A  másik Gutenberg-korabeli nyomdában 
„nyomják" az „Aviso” című 16-oldalas újság 1609- 
ben Augsburgban kiadott 2. számát. Amint a szö-
veg között reprodukált első oldalról látjuk, nem-
zetközi újság, amely Vngern (Magyarországról) 
is hozott híreket.

A  papirost e műhelyekben készített munkákhoz 
az ugyanebben az osztályban levő és a Zanders-cég 
által rekonstruált 18. századbeli papirosmalomban, 
kézzel merítik. A  tisztán fából készült papírmalom 
működését, a papiros teljes elkészítését a látoga-
tóknak ott helyben bemutatják.

Más termekben a 17. és 18. századbeli folyó-
iratok és nyomtatott levelek vannak kiállítva a 
francia forradalomig. A  18. század két nagy ural-
kodója, Nagy Frigyes porosz király és II. József 
osztrák császár alatt fejlődött a sajtó. N agy Fri-
gyes kiadta a parancsot, hogy „olyan újságok, ame-
lyek érdekesek, nem szabad elnyomni (nicht ge- 
niret werden diirfen)”. D e a gyakorlatban ez még-
is máskép lehetett, mert egy kiállított kép tanú-
sága szerint egy neki nem tetsző újságírót csúfo-
san megbotoztatott. Az itt kiállított anyag majd-
nem mind a német lapok és folyóiratok fejlődé-
sére vonatkozik.

Innen a francia forradalom sajtóját bemutató 
termekbe lépünk. A  főhelyet Napoleon lapja, a 
„Moniteur" foglalja el. Ez a lap volt az egyedüli 
forrása a politikai híreknek. A  sajtó elnyomatása 
ebből az időből indult ki. Azután írott bizonyíté-
kai következnek a sajtó és a reakció között való 
küzdelemnek. Külön terem mutatja be a cenzú-
rára vonatkozó rendeleteket. „Küzdelem a sajtó 
és a cenzúra között” a címe ennek a szobának. A  
könyvnyomtatás terjedése egy csapásra hatalomra 
emelte a nyomtatott szót, amely ellen az uralkodó-
osztály a cenzúra intézményével védekezett. De a 
sajtó is védekezik és kibúvókat, hátsó ajtókat ta-
lál. Az emberek megtanulnak a sorok között írni 
és olvasni. A  máglya és kerékbetörések ellenére 
mindig újabb és újabb erőre kapott a sajtó.

Az 1830 júliusi francia forradalom, később 
az 1848-iki német, osztrák és a magyar forradal-
mak már-már leküzdötték a cenzúrát, a sajtó ter-
jedésének, fejlődésének akadályát. A  szabadság- 
harcok leveretése után egyes országokban újból 
életbeléptették a cenzúrát. Ezt az évtizedes küzdel-
met szemlélteti sok okirat és nyomtatott lap. A  ter-
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mek falain a forradalmi eseményeket tárgyaló fa-, 
réz- és acélmetszetek és festmények. Külön terme 
van a Bismarck-korabeli sajtótermékeknek is.

Érdekes látnivaló volt az 1800-as évek elejéről 
való Stanhope-féle vasprés és a König és Bauer 
gépgyár birtokában levő König Frigyes-féle első 
hengeres gyorssajtógép (1807— 1818) üzemben. 
Ezen a gépen nyomtatták 1814 november 28-áról 
29-ére virradó éjjelen a „Times” első számát Lon-
donban. Mai szemmel nézve primitívnek látszik, 
de ki tudja, nélküle megkonstruálhatták-e volna a 
még folyton fejlődő és 96 oldalt egyszerre nyom-
tató rotációsgépmonstrumokat.

A nyomtatott egyoldalas levélből fejlődött így 
a nyomtatott többoldalas lap, amely bizonytalan 
vagy bizonyos időközökben jelent meg. Látjuk az 
első szaklapot, ezt követik a többiek; az első napi-
lapokat, amelyeknek legtöbbször a nyomda tulaj-
donosa volt a szerkesztője is, a kiadója is. Nálunk, 
vidéki városokban sok helyütt még ma is így 
van ez.

A 13. teremben láttuk a német posta kezdetle-
ges eszközeit: a magas postakocsit, a lovaspóstást, 
stb. és obébb, a 24. teremben mutatják be a posta 
további fejlődését. Itt már látható az első villamos-
kémiai készülék, Siemens mutatótávírója, az egész 
világon elterjedt Morse-készülék összes fejlődési 
foka, a primitív telefón kötötűelfogadóval, a Nürn- 
bergben 1835-ben szerkesztett első gőzmozdony 
modelje, az 1873-ban épült postakocsi és az össze-
hasonlítás kedvéért egy vasúti postakocsi, ame-
lyet mindnyájan ismerünk, amint útközben osztá-
lyozza, osztja szét a leveleket és egyéb postai kül-
deményeket.

Érdekes, bár nem tartozik szorosan témánk 
körébe, a sok írógépmodel, primitív alakjától mai 
fejlődési fokáig. Még a vakok részére is szerkesz-
tettek írógépet. Azután van egy német kézírógép, 
könyvírógép és pneumatikus írógép. Ez utóbbi 
konstruktora öngyilkos is lett, mert nem sikerült 
tervét tökéletesen megvalósítania.

A múzeumépület első emeletére érve, több te-
rembe jutunk, amelyek a legtávolabbi vonatkozás-
ban sincsenek a sajtóval. Ezután ujságtudományi, 
ujsággazdasági és statisztikai, a lapok tartalmára és 
a hirdetésekre vonatkozó termekbe jutunk. Ezeket 
végigjárjuk, mígnem a második emeleten, a könyv- 
művészeti kiállítás termeibe jutunk. Több szobá-

ból álló nagy, modern könyvtárnak vélné az em-
ber, de ahol a kiállított könyvek meg is vehetők. 
Az iparművészeti kötések, a művészi könyvtábla- 
tervezetek, a grafikusművészek könyvcímlapjai, a 
nyitott könyvek oldalainak tipográfiai kivitele, 
mind-mind mintaszerű, értékes és gyönyörködtető. 
Alig akad közte kivetni vagy kifogásolnivaló. A 
német könyvek nagy részének és úgyszólván' az 
orosz kiadványok mindegyikének címlapja a sok 
helyütt talán kissé túlzásba is menő elementáris stí-
lusban készült. D e meg kell hagyni: olyan techni-
kával és bravúrral, hogy a kritika szavának el kell 
hallgatnia. A nagy kontrasztú, vaskos színfoltok, 
a rézsútosan és derékszögben szedett fősorok, ame-
lyek még nemrég visszatetszést szültek volna a

Játékkártyák a 18. századból (1740). A Pressán nyomják a 
mainzi Gutenberg-múzeum rekonstruált Gutenberg-présén
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finomízlésű klasszicizmus kedvelőiben, ma polgár-
jogot nyertek. Mert az oroszok és német, sőt ma-
gyar tanítványaik értik a módját, hogyan fogadtas-
sák el új művészetüket.

Rendkívül hatásosak a különösen orosz grafikai 
és könyvművészek által újabban művelt fotomon- 
tázsok, amelyek abból állnak, hogy kézi rajzaikat 
fényképekkel kombinálják. Amint ezt a Magyar 
Grafika május-júniusi számában Kassák grafikus 
munkáin is láthattuk.

A magyar szakember kétszeres örömét leli eb-
ben a kiállításban, mert hiszen szép számmal ta-
lálkozunk itt magyar könyvművészekkel és grafi-
kusokkal is, akik —  bátran állíthatjuk —  egy vo-
nalban állnak a legjobb német könyvművészekkel. 
Nagy részüknek bizonyára kapcsolata van a né-
met könyvművészek egyesületével is, amely egye-
sület ezt a nagyon szép kiállítást megrendezte. Az 
idők milyen változása! Az 1914-ben megnyílt Bug- 
rán Nagy-Magyarországot mindössze két magyar 
könyvnyomtató képviselte —  a gyomai Kner és a 
szekszárdi Molnár — , míg a Pressán mai csonka 
kis országunkat, egész sor neves művész, a hivata-
los Magyarország és számos könyvkiadó és 
nyomdavállalat képviseli és szerez elismerést a 
magyar könyviparnak. A  magyar kiállításról még 
részletesebben lesz szó beszámolónk folyamán.

A betűművészek: Tiemann, Koch, Ehmcke 
stb. különböző fokozatú modern betűi sok-sok táb-
lán vannak közszemlére kitéve. Egy másik terem-
ben pártkülönbség nélkül elmés választási plaká-
tok, egészségügyi hirdetmények és figyelmezteté-
sek láthatók. A  következő termek fülkéiben a kü-
lönböző minisztériumok hivatalos kiállításai van-
nak. Másokban a birodalmi levéltár és a birodalmi 
nyomdára vonatkozó történeti és üzemi adatok.

Maga a birodalmi kormány és a porosz kormány 
is impozáns anyaggal vesz részt a kiállításon. A 
kiállítás 1. részének „Állam és sajtó a múltban", 
a másodiknak „Állam és sajtó a jelenben” a címe.

Érdekes közös kiállítást rendeztek a német női 
szervek, természetesen külön fülkékkel. A  külön-
böző felekezeti nőegyletek, az egymással ellentétes 
politikai nézeteket valló női szervezetek nagyon 
szépen megférnek egy teremben és végzik külön- 
külön propagandájukat szóban, írásban a kiállítás 
termében, és kínálják megvételre speciális érde-
keiket képviselő folyóirataikat.

Az akadémikusok és ifjúsági testületek lapjai-
nak kiállításai is ezen az emeleten vannak, de 
mindezeket csak megemlítjük, mert nincs sem te-
rünk bővebb leírásukra, sem tárgyuk nem érdekel 
bennünket közelebbről.

*

A nyugati csarnokban vagyunk, ahol a német 
újságkiadók szövetsége jóvoltából a modern ujság- 
üzemeket tanulmányozhatjuk. „A modern napi-
lap" és „Az újság az ember életében” című al-
osztályok változatos képet nyújtanak a szemlélő-
nek. Valóban látjuk, faliképeken is, mint kíséri a 
polgárembert bölcsőjétől a sírig a napilap, életé-
nek fontos eseményeiről értesítve a világot. Mo-
dern szerkesztőség tárul a látogató elé a külön-
böző rovatok vezetőinek külön szobáival. Hogy 
futnak össze a hírek egy helyre, hogyan osztják ki 
az illetékes rovatvezetőknek, akik földolgozva az 
anyagot, a szerkesztőség központi szervéhez jut-
tatják azt vissza. Innen a szedőterembe, a tördelő-
asztalra, oldalakban a legmodernebb tömöntödébe. 
Előre jelzett időben megkezdik a nyomtatást a ha-
talmas gépkolosszusokon, amelyekről a gépek fe-
jezetében még e tudósításunk folyamán lesz szó. 
A kiállítás lapját, a „W esten”-t szedik és nyom-
tatják itt, a látogatók szeme előtt. A napilap ké-
szítésének minden fázisát filmeken is bemutatják 
a laikus látogatóknak, ha azok éppen jókor ér-
keznek.

Elmés és a szemnek is gyönyörű kivitelben mu-
tatják be a különböző távirati irodák és a biro-
dalmi posta is, hogy milyen utat tesz meg a hír 
történési pillanatától a modern újság szerkesztő-
ségéig. A birodalmi posta osztályában plasztikus 
térképet látunk, amely Csikágótól Moszkváig ter-
jedően tünteti fel a hírgócpontokat. Ez a látvá-
nyosság mutatja a tenger fenekén lefektetett kábele-
ket is, amelyeknek jelentőségét a rádió és a szikra- 
távíró bizonyára csakhamar csökkenteni fogja. 
Minden útnak megvan a térképen a maga színe. 
A távíró útja kék, a tengeralatti kábel útja zöld, a 
telefoné vörös. A térkép automatikusan villany- 
lámpákkal mutatja valamely történés helyét. Ettől 
a pillanattól szemmel kísérheti a néző a szárnyára 
eresztett hír útját a tengeren át, amelyet amint szá-
razföldre ér, a távirda vesz át. A  posta kézbesíti a 
lapnak, vagy a távirati iroda nyomban sokszoro-
sítja és úgynevezett „kőnyomatos"-ként a legrövi-
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debb időben eljuttatja a lapoknak. A távirati iro-
dák .ugyanis, a legmodernebb technikai eszközök 
igénybevételével, nemzetközi szerveik útján juttat-
ják el az események híreit minden ország minden 
városába, ahol ismét a helyi ügynökség az egyes 
lapoknak küldi vagy telefonálja meg a híreket. 
Szikratávíró, gyorstávíró, kábel, telefón egymással 
versenyezve a leggyorsabb iramban továbbítják a 
híreket. A távirati ügynökségeknek minden na-
gyobb városban vannak tudósítóik, akik megsür- 
gönyözik, megtelefonálják a távirati ügynökségek-
nek az eseményeket, amelyek azután —  mint tud-
juk —  a világ minden részében lévő lapvállalatok-
nak nyomban megküldik a híreket. Mi könyvnyom-
tatók a gyakorlatból is tudjuk, müyen ez a gyorsa-
ság, amikor például a szerkesztőség reggel kilenc 
órakor már szedeti a 9 30-kor érkezett táviratokat. 
Tehát fél órával „előbb” jut el a távirat a szer-
kesztőségbe, mint ahogyan az valóban megérke-
zik. D e ezért a boszorkányos gyorsaságért az illető 
szerkesztőségé a pálma. Egyik sarokban statiszti-
kát tartalmazó grafikonokat, falitáblákat láttunk 
az egyes országokban megjelenő lapok számáról. 
Bosszantó tájékozatlanságot árulnak el ezek a táb-
lák, legalább a magyar napilapok számát illetően. 
A Magyarország térképét ábrázoló tábla négy napi-
lapot és öt hetilapot tüntet föl. Honnan vették eze-
ket a számokat?! Ha ránkvonatkozóan a német ala-
posságra ennyire rácáfolnak ezek az adatok, ak-
kor milyen tévesek a távolabbi országok adatai? 
Azt hisszük, a magyar kiállítás rendezői is szívesen 
bocsátották volna a kiállítás intézői rendelkezésére 
a pontos adatokat. Csupán át kellett volna men- 
niök a magyar osztályba és pontos információkat 
kaptak volna.

Nagy területek vannak a hirdetések propagan-
dájának szentelve. Ez leginkább a hirdető közön-
ségnek szól, de bennünket mint könyvnyomtatókat 
is nagyon érdekel. Érdekelnek továbbá az emelet 
keleti részén, majdnem a csarnok egész hosszában 
kiállított reklámtudományi táblák. Ezek a rajzok 
hivatvák megmutatni, milyen a hatásos hirdetés, 
falragasz, vagy egyéb kereskedelmi propaganda-
nyomtatvány. Tudományos eszközökkel ellenőr-
zik ma már a hirdetések eredményeit és mutatják 
ki, milyen hirdetések ragadják meg a legtöbb em-
ber figyelmét. Erre a célra számos tervezet és szín-
próba ad alkalmat a szemlélőknek az összehasonlí-

tásra, ugyanazt a kereskedelmi nyomtatványt, fal-
ragaszt más-más alakban és más-más színezéssel 
megoldva. A  Goethe és Osztwald színkorongjai-
nak minden árnyalatát fölhasználták a reklám- és 
grafikusművészek.

A figurás falragaszok és hirdetések közül a mű-
vészek, úgy látszik, a groteszk és humoros alako-
kat tartják a leghatásosabbaknak. Az árukínálat-
nál valóban megkapja a venni szándékozó figyel-
mét a mosolyra késztető kép és szöveg. D e  nagy 
tapintatot és körültekintést kíván m eg ez a zsáner, 
mert könnyen ellenkező hatást érhet el a hirde-
tés. A  szövegrészek a legmerészebb elementáris 
stílusban szedettek vagy rajzoltattak. Egész sor 
alaktanulmányban is gyönyörködhetik a szemlé-
lődő. Ugyanaz a figurarajz más-más helyzetben, 
úgyhogy szinte nehéz megállapítani, melyik a job-
bik, a hatásosabb. A  grafikusművészek és a mester-
szedők nagyon sok eszmependítőt, tanulmányozni- 
valót találnak a kiállításnak ezen a részén, m íg a 
nyomtatványrendelőkben vagy nem rendelő iparo-
sokban és kereskedőkben fölkeltik a szükségessé-
get az ilyen hatásos művészi nyomtatványok ren-
delése és készíttetése iránt. A  német iparos és a 
német kereskedő amúgyis a legmodernebb reklám- 
eszközökkel fokozza a fogyasztóközönség vásárló-
kedvét, mert tudja: az üzleti forgalom emelkedése 
révén bőven megtérül a nyomtatványokra fordított 
költség. Ebben a tekintetben a mi iparosaink és 
kereskedőink tanulhatnának német kartársaiktól.

*

A  hirdetésekkel kapcsolatban történt e kitérés 
után térjünk vissza a napilaphoz és onnan a folyó-
iratokhoz és szaklapokhoz. A  német újságkiadók 
szindikátusa számos képen és grafikonon mutatja 
be a német sajtó terjeszkedését, gazdasági és poli-
tikai hatalmát. Nincs az a gyors közlekedési esz-
köz, amelyet igénybe ne vennének, hogy a kinyom-
tatott lap minél gyorsabban az olvasóhoz kerüljön, 
bármely messze országban lakjék is az. Ebben az 
osztályban mindegyik német újság ötletesnél ötle-
tesebb propagandaeszközökkel dolgozik, anélkül, 
hogy az a konkurencia ellen irányulna. Ez a kor-
rekt vonás vonul egyébként végig az egész Pres- 
sán.

A német folyóiratok és szaklapok osztálya talán 
a leggazdagabb kiállítási anyagban. A  6000 folyó-
iratból mintegy 4000 szaklap, ami annak a jele,
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hogy minden ipari és kereskedelmi szakmának, tár-
sadalmi ágazatnak, sportoknak, divatnak, tudo-
mányágnak stb. megvan a maga egy-két folyóirata. 
Menz dr. lipcsei tanár szerint 1926-ban 16.288 
német folyóirat volt, amelyek közül 31 száz éven 
fölüli, sőt néhány nemsokára 200 éves lesz. Nem  
tudjuk: azért intelligens-e általában a német ipa-
ros, kereskedő és munkás, mert szakmájában a 
megfelelő szaksajtó segítségével továbbképzi és 
műveli magát, vagy azért olvassa és járatja szak-
lapját, mert intelligens. Talán mind a kettő és ez 
nagyon kedvező circulus vitiosus a német szak-
sajtó és így közvetve a német nyomdaipar szá-
mára is.

Rengeteg sok folyóirat és szaklap feküdt az asz-
talokon nemcsak szemlélés, hanem elvitel cél-
jából is. „Bitté, mitzunehmen!” kérték nyomta-

Kétszinnyomatú cégjegy a braunschweigi léniabarátok Deutsche 
Druckereien című szakfolyóiratából

tott cédulákon a látogatót. D e hova tettük volna 
azt a sok szaklapot? A  szaklapok is, a folyóiratok 
is tárgyuk szerint csoportokba vannak osztályozva. 
Például Tudomány gyűjtőcím alatt az összes tudo-
mányágak lapjai, politika, közgazdaság, művelő-
dés, sport, divat, gyermeknevelés stb. mind a cso-
portjukba tartozó sok-sok lapjukkal. Mindmeg-
annyi könnyen áttekinthető módon van lajstro-
mozva és az olvasóteremben olvasható. Az egyes 
lapok buzgó képviselői, illetve képviselőnői még 
előfizetőket is gyűjtenek helyben.

A lapok gyors továbbításával a német birodalmi 
posta elsőrangú szolgálatot tesz a napilapok és 
folyóiratok ezreinek. Ebben jól bevált segítőtársa 
a birodalmi vasút. Mind a két intézmény terjedel-
mes kiállítási anyagban mutatja be szinte páratlan 
teljesítőképességét. E szolgálat gyorsításához járul 
a hírszolgálatnál a rádió, a szállításnál a repülőgép. 
Nagy grafikonok, táblák és térképek mutatják a 
világot befutó hálózatot, amelyen keresztül a né-
met posta, vasút és repülőszolgálat a földnek leg-
távolabbi részével is érintkezésben áll.

Igazság szerint most a könyvipar és grafika kö-
rébe tartozó kiállítási anyagot kellene ismertet-
nünk, amelybe a nyomdai és rokonipari technika 
és a kiállított munkagépek sokaságának ismerte-
tése is tartozik. D e ez —  minthogy terjedelmes 
anyagról van szó —  a jelen sorok keretében már 
nem lehetséges. Ez külön közlemény tárgya lesz. 
Azért csak a nyomda- és rokonipart érdeklő szak-
mák kiállítását ismertetjük röviden.

A keleti csarnok déli sarkában terülnek el gazda-
ságos térbeosztással a nyomdaipari szervezetek ki-
állításai. A  tér négy részre oszlik, amelyen tíz szer-
vezet állította ki anyagát. Két rész a munkaadó 
és két rész a munkásszervezeteknek jutott. A  
könyvnyomdái főnökök egyesülete és a birodalmi 
nyomdászszövetség, mint a legnagyobbak, az egész 
terület felét, a többit a kő- és offsetnyomó, réz- és 
mélynyomó, a kémigráfiai, a könyvkötő főnökök, 
munkások és segédmunkások anyaga foglalja el.

A német főnökegyesület tizenkéttermes kiállí-
tása a lipcsei szakiskola és müncheni mesteriskola 
munkáinak javát mutatja be. A  többiben művészi 
faliképeken és Németország térképén az egyesület 
kerületei és helyicsoportjai vannak föl tüntetve, a 
bérszabályzati intézmények történetét, jelentőségét 
és az egész nyomdaipari termelésre való befolyá-
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sát szemléltetik. Itt látjuk csak, hogy a munkások-
kal közös árszabályfórumukon kívül mily ponto-
san kiépített szervezete van a német főnökegyesü-
letnek. Van gazdasági hivatala, technikai tudako-
zódó irodája. Valósággal tudományos fölszerelésű 
a Normenausschuss (a szabványozás ügyében el-
járó bizottság) intézménye. Látjuk a Magyar Gra-
fikában már ismertetett Din-papíralakokat, a 
szedőtermek, a gépek stb. szabványozására vonat-
kozó anyagot. Külön tűzbiztosító szövetkezetük, 
anyagbeszerzőjük van az egyesület tagjainak. A  
többi teremben mesteri nyomtatványok sorozata. 
Az egyes nyomdák elsőrendű produktumai.

A nyomdai munkások szövetségének kiállítása 
ugyancsak gazdag történeti, szervezeti és szakokta-
tási anyagban. Az egyesület fejlődését, működését 
ügyes, humoros formában rendezett filmen mutat-
ják be a látogatóközönségnek. Hogyan esett a pénz 
az inflációs időkben és mikép szilárdult később az 
egyesület alapja. Bennünket, mint szakfejlesztési 
orgánumot főként a nyomdászszövetség kebelében 
működő szakmafejlesztő egyesület, a Bildungs- 
verband dér Deutschen Buchdrucker érdekel, 
amelynek 435 helyicsoportban 24.569 tagja van. 
Vitrinjeit és a kiállítási termek falait a Pressa- 
pályázat munkái díszítik. Közel ezer szebbnél- 
szebb vázlat és terv a világ minden részé-
ből. Láttuk a magyar munkákat is. Sorba ki van-
nak állítva a Bildungsverband fiókjai területén 
működő szakiskolák munkái és a tanoncosztály 
tanfolyamainak munkái is az egész német biroda-
lom területéről. Tudnunk kell, hogy a német 
nyomdásszövetségnek tanoncosztálya is van és a 
tanulók szakképzése is a Bildungsverbandra hárul. 
Ezek a tanoncmunkák nem tévesztendők össze a 
máshelyütt kiállított lipcsei technikumbeli, kölni, 
stuttgarti, esseni és más községi tanonciskolai és 
grafikus főiskolai munkákkal. Nagyon gondosan 
elkészített szakiskolai munkái ezek a Bildungs-
verband továbbképző és tanoncszaktanfolyamai- 
nak. A  betűvetéstől kezdve a legmagasabb akci- 
denciáig. Az utolsó három évben a nagyobb helyi-
csoportokban egyedül 2000 tanfolyamot és több 
mint 8000 előadóestét rendeztek a Bildungsver-
band kebelében. Ezeken kívül a kis nyomdaváro-
sokban dolgozó tagok részére levélbeli oktatást 
(Fernkurse) nyújtanak betűvetésből, kalkulációból, 
színelméletből stb.

Szép kiállítási anyagot, főként könyveket muta-
tott be a „Gutenberg Büchergilde”, a német nyom-
dászok könyvkereskedő- és szerszámárusító szövet-
kezete is.

A spárták, az egyes szakkörök kiállításai is tanul-
ságosak. Érdekes a korrektorspárta kis gyűjtemé-
nye. Mappákban bemutatja a korrektorok és a sze-
dők legjobb „barátját", a rossz, hanyag, össze-
visszafirkált, meg javított és minehhez még olvas-
hatatlan kéziratokat. Apróhirdetéskéziratok, egy 
ujságlap szélére vagy más, a szemétbe való gyűrött 
papírdarabkára írva, halvány ceruzavonásokkal. 
Átlátszó, vékony papirosra halványan gépelt írás, 
szétfutó tintával javítva bele. Kéziratok, amelyek
végig ki vannak húzva és a sorok közé más szöve-
get írtak. Egyik sor a másikra írva és több ezekhez 
hasonló, ami éppen nálunk sem teljesen ismeretlen.

Kétszínnyomatú cégjegy a braunschweigi léniabarátok Deutsche 
Druckereien című szakfolyóiratából
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Legtöbbnyire lapkéziratok ezek, gépszedők részére. 
Ilyeneket mi is gyüjthetnénk bőven. Gazdag a 
gyűjteményük csodabogarakból és az elhárított hi-
bákból is. Nyomtatványok, telve a legsúlyosabb 
hibákkal, mert nem olvastatták házikorrektorral. 
Bemutat a spárta szerzői korrektúrát, amelyet any- 
nyira össze-vissza javítottak, hogy még kiigazodni 
sem lehet rajta.

A  gépmesterspárta különféle egyengetési módo-
kat, mechanikai és kézi kivágásokat mutat be, 
nyomtatásban szemléltetve az árnyalati különb-
ségeket, színnyomatokat, színpéldákat, autotípia- 
egyengetéseket stb. A  spárták legtöbbjének külön 
lapja van. A  „Typographische Mitteilungen”, a 
Bildungsverband hivatalos szaklapja, amelyet a ta-
gok a tagdíjak ellenében kapnak, a „Graphischer 
Betrieb'* a géptechnikai eljárásokat tárgyalja, a 
„Sprachwart” a korrektorok kis lapja, a „Jung- 
buchdrucker"-t a tanoncok részére adják ki kétszer 
havonként. Mindezeket a lapokat és a „Korrespon- 
dent” című szakszervezeti lapot a Bildungsverband 
tanműhelyében szedik és nyomtatják Berlinben, a 
nyomdai munkások szövetségének székházában. A  
tanműhelyben 3 Linotype szedőgép, tíz gyorssajtó, 
4 tégelysajtó és 1 rotációsgép működik 115 nyom-
dai munkással.

Megható a segédmunkások és munkásnők sze-
rény kiállítása és elismerésreméltó az az igyekezet, 
hogy a kultúra szemléjén ők is ott legyenek.

A  litográfiái, offset- és mélynyomó-főnökök, 
munkások és könyvkötödék kiállításán az ott fel-
ügyelő úr kalauzolt végig bennünket és magya-
rázta a kiállított anyagokat. Senefelder, a litográ-
fia, Meisenbach, az autotípia föltalálójának m ell-
szobrai és egy szimbolikus női szobor díszítik a ki-
állítási termet. Elsősorban a sok szép nyomtatvány 
és többszínnyomatos műlapok ragadták meg figyel-
münket, amelyek a különböző nyomtatási eljárások 
útján készültek. A  kő-, offset- és mélynyomtatás 
állandóan terjeszkedik és a sokszorosítóipar terén 
az utóbbi időben Németországban nagy jelentő-
ségre tett szert, anélkül azonban, hogy ez a 
nyomdaiparra kedvezőtlen hatást gyakorolna. Pár-
huzamosan gyarapodnak ott az összes sokszorosító-
iparok. A  könyvkötők remek bőrkötésekkel bizo-
nyítják be teljesítőképességüket. A  munkások itt 
részben szakképzésbeli, részben szakszervezeti 
anyagot állítottak ki.

A  német faktorok kiállítása egyike a leg-
szerényebbeknek. Inkább szervezeti, mint techni-
kai téren mutatkozik be. Helyisége sem alkalmas 
nagyobb anyag bemutatására.

Ebben a sokszorosítóipari csoportban láthatjuk, 
milyen erős lendületet vett Németországban az 
akcidensszedés technikája, a könyvipar; a nyom-
tatástechnika. Egy lábraállott hatalmas nép párat-
lan kulturális fejlettségéről tanúskodik itt minden, 
ami szemünk elé tárul. A  könyvművészet, értve 
alatta a könyvkötés mesterségét is, a fotomechani-
kai eljárások, az offset-, a mélynyomtatás, a kémi- 
gráfia, a papirosfeldolgozóipar, valamennyien 
megfeszített erejük és tudásuk legjavát adták.

Mindebből ránk az a tanulság hárul, hogy a 
könyvipari és rokonszakmák fejlesztése terén na-
gyobb eredményeket érhetünk el mi is, ha az ed-
diginél nagyobb áldozatkészséggel mindkét részről 
megteremtjük —  természetesen a mi kisebb ará-
nyainkhoz mérten —  legalább a fővárosban a jól 
berendezett tanműhellyel fölszerelt továbbképző- 
és tanoncszakiskolákat. Az erre fordított kiadások 
megtérülnek. Ezt már régen tudják Németország-
ban, Angliában, Franciaországban és Olaszország-
ban is, ahol ilyen iskolákat állam, község és 
munkaadók, hol karöltve közösen, hol külön- 
külön az érdekelt felek tartanak fenn.

*

Már szóltunk a szaklapszindikátus, napilap-
kiadók, a nyomdatulajdonosok és a munkások 
szervezeteinek együttes kiállításairól, most nagy 
vonásokban ismertetjük még a nyomdaiparral kap-
csolatos többi ipari szervezet együttes kiállításait 
is. A  papírgyárosok együttes kiállítása hatalmas 
papírtekercseken sematikusan mutatja be, hogy 
kivitelre is jut a német papírgyártmányokból. A  
papírgyártást filmen mutatják be az eziránt érdek-
lődőknek. Fölérve a csarnok emeletére, mozgalmas 
élet központjába jutunk. A  német nyomdafesték-
gyárak szövetségének közös kiállítása elmés módon 
köti le a látogatók figyelmét. Hatalmas mozgó- és 
villanyerővel föl- és letűnő fekete táblákon sema-
tikus rajzok mutatják a szállított rotációsfestékek 
mennyiségét, egy másik gyár hatalmas forgó hordó-
grafikonokon mutatja ki a gyártott fekete és szí-
nes festékek fogyasztását a földkerekség minden 
részén, a világnak mind az öt táján. Minden mo-
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zog és él, és a propagandának ezek a modern esz-
közei ellenállhatatlanul sorakoznak az ember 
szeme elé. Akarva, nem akarva tudomást kell róla 
vennie mindenkinek, aki jelen van. A  propagált 
különböző festékekkel készült s az asztalokra kitett 
offset-, mély- és többszínű folyóiratokat és mű-
nyomatokat díjtalanul kínálják a látogatóknak. 
Húsz német festékgyár együttes kiállítása ez a lát-
ványosság.

A német betűöntödék egyesületének kiállítása is 
nagyszabású. A termek falai arannyal és ezüsttel 
vannak díszítve, stílszerű hátteret adva a kiállított 
sok fényes fémtárgynak. Itt a laikus is megláthatja 
és megértheti a nyomdai betű életét születésétől, 
sőt a betűtervező agyában való megfogamzásának 
pillanatától, amint nyomban lerajzolja, a nyom-
dába való szállításáig.

A  sokféle ismert betűminta a sok híres német 
betűtervező szebbnél szebb műve. Díszek, amelye-
ket a modern grafikai irányok parancsolnak a betű-
öntödékre. A  betűöntödék érdeke, hogy tisztán 
betűöntödei anyagból is lehessen a mindenkori

Magyar Könyv- és
Amikor a Magyar Könyv- és Reklámművészek 

Társaságának megalakítását elhatároztuk, többen 
felvetették ezzel az alakulással szemben azt a 
kérdést, mi lehet a célja egy ilyen egyesülésnek 
olyan munkaterületen, mint a művészeké, amelyen 
végeredményben minden az egyéni képességeken 
múlik. Voltak, akik azt mondották, hogy azon, aki 
nem jó művész, nem segít semmiféle társasághoz 
való tartozás, és annak, aki jó művész, aki érti a 
maga dolgát, nincsen szüksége semmiféle társa-
ságra ahhoz, hogy boldoguljon. Mi magunk is így 
hisszük és tudjuk ezt, és mégis el kellett határoz-
nunk ennek a társaságnak a megalakítását, mert 
úgy látjuk, hogy az alapítókra az egyéni teljesít-
ményeken túlterjedő, kollektív feladatok elvégzése 
vár.

Aki behatóbban foglalkozik a magyar könyv-
művészet és a magyar reklámművészet fejlődésé-
vel, tisztán láthatja, hogy ezen a téren sok és je-
lentős értékkel rendelkezünk, amelyek azonban 
szinte tragikus módon, észrevétlenül kallódnak el.

szedésirányoknak m egfelelő akcidenciákat szedni. 
Együttes kiállításuk is ennek a gondolatnak a szol-
gálatában áll. Három részre oszlik a betűk osztá-
lya. Klasszikus, szépmetszésű betűk, amelyek a 
könyvnek vannak szánva; azután az újság betűi, 
amelyeket a kézzel szedett kevésszámú lap részére 
öntenek, vagy szedőgépmatricába vésnek; végül a 
modern reklám és egyéb akcidencia betűit mutat-
ják be, amelyek kitűnő kifejezőeszközei a leg-
újabb tipográfiai irányoknak.

A fotográfiai és vele rokon technikai kiállítás, 
a távirati képátvitel, az elektrotechnikai segédesz-
közök csoportjai már inkább árumintavásárként 
hatnak és inkább csak e speciális szakmák érdek-
lődésére számíthatnak. Ilyenek a kiállított „házi” 
nyomdák és különféle sokszorosítóapparátusok is. 
Az effélék szemlélésére a budapesti áruminta-
vásárokon is bőven nyílik alkalom.

Ezzel —  a nyomdaipari gépek kivételével —  be-
fejeztük a legnagyobb kiállítási épületekben látot-
tak ismertetését. Legközelebb a kiállított gépek 
ismertetésére kerül sor. H erzog S.

Reklámművészekről
Ennek a két fontos művészeti disciplinának kibon-
takozását nálunk különös akadályok tették lehe-
tetlenné, amelyekre a következőkben mutatunk rá: 

Könyvművészetünk fejlődésének akadályai ré-
szint szellemi, részint pedig gazdasági téren kere-
sendők. A  háború előtti magyar kultúráiét bizony 
meglehetősen kis rétegekre terjedt ki és a ma-
gyar kiadványok átlagos példányszáma elég ala-
csony volt. Ezek a kis példányszámok nem nyúj-
tottak módot a kiadónak arra, hogy különösen 
nagy áldozatkészséget fejtsen ki kiadványai mű-
vészi megformálása érdekében. A  háború előtti 
évtized különösen nehéz gazdasági viszonyai kö-
zepette éppen az a kiadói tevékenység sorvadt el, 
amely a szortiment-könyvkereskedelemre támasz-
kodva a magasabb igényű olvasórétegek számára 
modernebb irányú, egyénibb veretű irodalmat hoz-
hatott volna a piacra, vagyis éppen azt az irodal-
mat, amelynek szolgálatában a könyvművésznek 
alkalma nyílik az újabb irányú próbálkozásra. A  
mi fejlődésünk üteme valamivel lassúbb volt, mint
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a tőlünk nyugatra fekvő országoké, s sajátos viszo-
nyaink mellett a konzervatívabb és modernebb 
irányzatok sokkal merevebben állottak egymással 
szemben, mint más országokban. A  súlyos gazda-
sági válság idején a kiadói tevékenység alapját bi-
zonyos nagyobb példányszámú, sorozatos kiadvá-
nyok képezték, amelyek terjesztésénél a kiadó fő-
ként a konzervatívabb felfogású olvasórétegekre 
támaszkodott és így a háború előtti években alig 
néhány szerényebb kísérlet történhetett csak ná-
lunk a modern könyvművészeti törekvések meg-
honosítása irányában. A  gazdasági és szellemi 
élet tényezői tehát egyformán elleneszegültek egy 
modernebb magyar könyvművészet kialakulásának. 
A háború kitörése a magyar nyomdaipart fejlődé-
sének olyan pontján találta, amikor a modern mű-
vészeti szempontok érvényesítése —  néhány el-
szánt kísérlettől eltekintve, —  valahogy kiment 
a divatból. A  háborús évek alatt —  itt ki nem fejt-
hető okoknál fogva —  a mi vérveszteségünk sok-

Anno 1525. Rudolf Schiestl tanár, Nürnberg, eredeti fametszete 
Naptár-illusztráció

kai nagyobb volt, mint más országok sokszorosító-
iparáé s a szellemi és technikai értékek konzerválá-
sára nem tehettünk szinte semmit. A  háború után 
pedig elkövetkezett a trianoni katasztrófa, amelyik 
után itt maradt a harmadrészére csökkent fo-
gyasztóterületen a háború előtti arányokra beren-
dezkedett nyomdaipar, amely szinte reménytelen
helyzetében igazán nem gondolhatott arra, hogy
apparátusát felújítsa, a kor színvonalára emelje és 
művészeti téren újabb eredmények után induljon, 
így azután, amikor az inflációs álkonjunktúra alatt
elkövetkezett a könyvek divatja, nem igen volt 
nyomdai üzem itthon, amelynek technikai fejlett-
sége, berendezése, és műhely tradíció ja meglett 
volna ahhoz, hogy könyvművészeti téren valamit
produkálhasson. Pedig amint a nemzet hatalmas
szellemi ereje néhány év alatt a régi nagy ország 
könyvfogyasztásának színvonalára emelte a cson-
kaország könyvfogyasztását, ugyanúgy könyvművé-
szeti téren is egy új generáció nőtt itthon fel, 
amelynek invenciója, tehetsége versenyre kelhet a 
szomszédos nagy és hatalmas országok művészgár-
dájáéval. Ha a háború és az utána következő ret-
tentő nemzeti katasztrófa meg nem szakítja a fej-
lődés folyamatát, ez a fiatal művészgárda régen el-
helyezkedett volna a termelésben és kialakította 
volna azt a magyar könyvművészetet, amely így 
csak a szakemberek számára virul, s amelyről talán 
egyes külföldi szakkörökben sokkal többet tudnak, 
mint a magyar közönségnek még művészetileg 
képzett rétegeiben is.

Ugyanez a helyzet a reklámművészet terén is. 
A régi monarchia közös vámterületén belül ipa-
runk szinte gyarmati helyzetben élt, a nagykeres-
kedelem organizációjának központja Bécs volt, 
ahonnan valóságos ügynökhadsereg indult kör-
útra az 55 milliós vevőterületre, letarolva azt úgy, 
hogy a magyar iparnak nem lehetett életlehetősége 
s a magyar kereskedelem csak bizonyos olyan 
szakmákban fejlődhetett naggyá, amelynek a nagy 
tömegek számára kevesebb a mondanivalója, pl. a 
terménykereskedelem terén. A háború előtti évek-
ben kezdődött csak meg nálunk a céltudatosabb 
ipari és kereskedelmi propaganda, de ezt a fiatal 
fejlődést elsöpörte a háború korszaka, amikor az 
árúnak nem kellett a reklám, mert nem volt el-
adó, s utána az inflációs időkben olyan korszak kö-
vetkezett el, amikor még az ipar és kereskedelem
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nem építhette ki a maga szervezeteit, nem indul-
hatott még meg az anyagoknak és áruknak az a 
vérkeringése, amelynél már állandó árutípusokat 
lehet kialakítani és ezek érdekében állandó pro- 
paganda-tevékenységet lehet megszervezni.

A háború előtti magyar iparosnak és kereskedő-
nek részben nem volt tere nagyobbszabású propa-
gandatevékenységre, részben nem járta még ki a 
reklám iskoláját, nem ismerte a reklám módsze-
reit, technikáját és pszichológiáját sem. Éppen 
ezért a háború előtti magyar reklámot bizonyos 
bátortalanság jellemezte. A 80-as és 90-es évek 
rosszillatú és emlékű kísérletei után a közönség 
bizonyos bizalmatlansággal fogadta egy ideig a 
reklámot és ezért a reklámozó kereskedő vagy ipa-
ros is nagyon óvatos és nagyon konzervatív eszkö-
zökkel mert csak dolgozni. Félt minden kissé bát-
rabb, újszerű hangtól, vagy hatástól és ezért még 
csak nem is saját korának művészeti formanyelvét 
használta, hanem egy régebbi korszak ábrázolási 
módszereit alkalmazta sokszínű chromoplakátjain. 
Csak néhány művészünk akadt, aki ezekben az 
időkben néhány egyénibb felfogású plakátot pro-
dukált, amelyek azonban koruk színvonalán kitü-
nően megállták a helyüket.

Ha ezt a meginduló fejlődést nem szakítja meg 
a háború és az inflációs korszak, akkor ezen a té-
ren is bizonyára érvényesültek volna a fejlődés 
erői, grafikai iparunk hamarosan eljutott volna 
oda, ahová a mozipropaganda erős fejlődési üteme 
is lendítette volna, de a háború által a fejlődésből 
kiszakított esztendők munkája itt is nagyon 
hiányzik.

A mi fejlődésünk menete tehát nem volt termé-
szetes, nem is volt összefüggő s a háború —  spe-
ciálisan függő helyzetünkben —  sokkal nagyobb 
rést szakított benne, mint például Németország-
ban.

De voltak még a háború előtt speciális magyar 
akadályai is egy egységes lendületű fejlődésnek, 
amelyek a háború előtti magyar középosztálynak a 
kereskedelmi és ipari tevékenységgel szemben el-
foglalt álláspontjával magyarázhatók. Mint ahogy 
a reklámot általában bizalmatlanul nézte akkori 
társadalmunk, nem értékelte semmire azokat az ér-
tékeket sem, amelyeket az igazi, tehetséges iparos 
és kereskedő reklámtevékenységébe belevisz. Nem  
volt semmiféle védelme nálunk az üzleti szellemi

tulajdonnak s nem volt semmiféle olyan törvényes 
rendelkezés, amely védelmet nyújtott volna a kor-
rekt üzletembernek kevésbé korrekt versenytár-
saival szemben. A  kor individualista felfogásának 
megfelelően hasonló volt a helyzet a könyv- és 
reklámművészet területén is. Akkori kezdetleges 
szerzői jogi rendelkezéseink nem nyújtottak kielé-
gítő védelmet az alkalmazott művészet alkotásai-
nak és így a könyv- és reklámművész alkotása sza-
bad préda volt.

Már a háború előtt is sokan voltak itthon, akik 
éppen ebben látták a magyar alkalmazott grafika 
fejlődésének egyik akadályát, mert az a néhány vál-
lalat is, amelyik megkísérelte, hogy ezen a téren 
újat kezdeményezzen, szomorúan tapasztalta, hogy 
így termelt értékeit megtorlatlanul rabolhatja 
el bárki, nincsen tehát értelme a hozott áldozatok-
nak.

A háború akadályozta meg, hogy a fejlődő ke-
reskedelem és ipar, a nagynehezen kialakuló nem-
zeti gazdasági élet erkölcsi törvényei kodifikáltas- 
sanak és hogy szerzői jogunk is a kellő védelmet

Ámor és leány. Rudolf Schiestl tanár, Nürnberg, eredeti 
fametszete
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nyújtsa azoknak, akik ezen a téren újat, egyéni ér-
téket termelnek.

Az inflációs korszak elmúltával a kereskedelem 
és ipar berendezkedett a Trianon szabta szűk ke-
retek között és boldogulásának lehetőségeit ke-
resve, megtalálta a siker kulcsát a tömegcikkek 
gyártásában és terjesztésében. A  belátó, modern 
kereskedőnek és iparosnak rá kellett jönnie arra, 
hogy a boldogulás titka a tömegtermelés és tö-
megeladás, amelynek az olcsó ár az alapfeltétele, 
s viszont az olcsó ár éppen a tömeges termelés és 
eladás révén lehetséges. D e rá kellett jönnie arra 
is, hogy a tömegeladásnak két előfeltétele van: 
egyik az állandó és egyenletes jó minőség, ame-
lyen a közönség bizalma alapul, a másik a céltuda-
tos propaganda, amely ezeket az értékeket belevi-
szi a közönség tudatába. Maga a közönség is fel-
ismerte lassanként azt, hogy egy céltudatos rek-
lámhadjárat csak a tisztességes szolgáltatás, a 
reális, komoly minőség elveire épülhet fel és a 
háború előtt még nagyon is bizalmatlan magyar 
közönség hamar megtanulta, hogy ez a modern 
reklám voltaképpen az ő érdekeit szolgálja.

A  fejlődés minden akadályon keresztül érvénye-
sülő szelleme a könyvművészet terén is felkel-
tette az érdeklődést egy modernebb, a kor nyelvén 
megszólaló könyvművészet iránt, amely ma már 
azt hiszi, hogy volna, aki mondanivalóit meghall-
gassa s hogy korszerűbb ruhát tudna adni a ma-
gyar könyvnek, mint amilyenben most lép az ol-
vasó elé.

Megszületett ezenkívül végre az a néhány jog-
szabály is, amely véget vet a hosszú jogbizony-
talanságnak. A  tisztességtelen versenyről szóló 
törvény (1923 : V. te.) 7— 9. §-ai végre nemcsak 
az üzleti célra felhasznált művészi alkotásokat vé-
dik meg a bitorlás és utánzás elől, hanem még az 
olyan üzleti akciókat is, amelyeknek eredeti és sa-
játos volta művészeti jelleg híján is kimutatható. 
Az új magyar szerzői jogi törvény (1921 :LIV. te.) 
66. §-a kifejezetten kiterjeszti a jogvédelmet az 
iparművészet alkotásaira és a könyvművészeti al-
kotásoknak a 67. § biztosít teljes jogvédelmet. 
Ezt a védelmet nemzetközi vonatkozásban is bizto-
sítja a magyar törvénytárba becikkelyezett berni 
nemzetközi szerzői jogi unió (1922:XIII. te.) 2. 
és 3. cikkében.

Amikor Társaságunk megalapítását elhatároz-

tuk, úgy éreztük, hogy van végre Magyarországon 
közönség, amelynek van érzéke a modern könyv-
művészet iránt és vannak végre iparosok és keres-
kedők, akiknek szükségük van modern, a korszel-
lemmel kapcsolatot tartó reklámművészetre. Tud-
tuk, hqgy van olyan művészgárdánk, amelyik érzi 
ezeket az új feladatokat és a maga istenadta te-
hetségével képes ezeket meg is oldani. Ügy hittük, 
hogy grafikai üzemeink a maguk súlyos leromlott-
ságában is megadnák a lehetőséget az új művészet 
alkotásainak a tömegekbe való kivetítésére, ha meg 
tudnák nyitni az utat, amelyen megrendelő és
művész egymásra találhatnak. És úgy éreztük, 
hogy megvan végre az a jogi védelmünk is, 
amelyre támaszkodva a termelt értékeinket meg
is tudjuk védeni és tartani.

Látjuk, hogy sokan tudnának újat teremteni
ezeken a területeken, s sokan szeretnék, ha valami 
újabbat, az eddiginél szebbet, jobbat, vagy leg-
alább is korunk szellemének megfelelőbbet talál-
hatnának. D e azt is láttuk, hogy a megrendelő, a
tervező és a sokszorosító nem tudnak egymásra 
találni. Az a meggyőződésünk, hogy egy újfajta, 
objektívebb stílusra van szükség és hogy helyze-
tünk mennél nagyobb fokú gazdaságosságra kény-
szerít. Ügy érezzük, hogy ma nem szabad energiát 
pazarolni semmiféle téren és hogy a közösséggel 
szemben bűn öt-hat színt pazarolni arra, amit egy-
két erőteljes vonal, folt és szín tökéletesebben fe-
jezhetne ki. Hitünk szerint a sokszorosítóiparok-
nak megújhodásra van szükségük és ezt a megúj-
hodást csak a technika szellemének új átérzése 
hozhatja meg, amire talán az üzemekben felnőtt 
és csak az egyes munkarészleteket ismerő technikus 
nem is lehet képes. Azt hisszük, hogy a művész 
fokozottabb problémaérzékenységére, erőteljesebb 
kifejezőkészségére van szükség, s neki kell bevo-
nulnia az üzemekbe, mint a külföldön is, hogy a 
technika megtalálja a maga új formanyelvét. V é-
gül azt látjuk, hogy a jogi védelem önmagában 
nem sokat ér, ha nincsen senki, aki felvegye és 
használja az általa nyújtott fegyvert és hogy ilyen-
szerű kezdeményezés híján nem tud kialakulni az 
a joggyakorlat, amelyikre olyan nagy szükség van, 
amelyiknek a köztudatba kell mennie, mert bár-
mily nagy eredményeket ért is el a kereskedők 
jury-jének eddigi néhányesztendős működése, a mű-
vészeti szempontokat még nem eléggé érvényesíti.
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Ügy látjuk tehát, hogy azok az erők, amelyek 
korunk magyar könyv- és reklámművészetét kiala-
kíthatják, készen állanak, csak nem tudnak egy-
másra találni, mert a háború és az utána következő 
katasztrófa megszakította azt a fejlődést, amely-
nek során ezek az erők maguktól is szükségsze-
rűen egymásra találtak volna. Mi tehát nem aka-
runk mást, mint pótolni azt, ami ezekben az évek-

ben elveszett. Mi csak a szervezés, a közvetítés, a 
felvilágosítás és a propaganda feladatát akarjuk 
vállalni, hogy ezek az erők mennél gyorsabban 
egymásra találjanak. M eg vagyunk győződve, 
hogy erre a munkára szükség van és hogy elvég-
zése egyformán hasznára lesz mindenkinek, akinek 
ehhez a két fontos kultúr- és munkaterülethez va-
lami köze van. Kner Imre

A gyorssajtó kezeléséről és gondozásáról
Amikor iparunk a válságos gazdasági helyzet 

következtében a legkínosabb erőfeszítéssel igyek-
szik magát a felszínen tartani és erejét túlhala- 
dóan veszi ki részét a technika haladásával szük-
ségessé vált újítások bevezetésénél, nem szabad 
olyan szempontok közelebbi ismertetésétől eltekin-
teni, amelyek sajnos rendszerint mint másodrangú 
kérdés kezeltetnek.

Ha hazánk nyomógép-, illetve gyorssajtó-állo-
mányát tekintjük, úgy a következő átlag-állapoto-
kat fogjuk találni:

A  gépek minimálisan .50%-a 20— 40 év előtt 
készült és így már építésénél fogva is idejét múlta. 
Többé-kevésbé szánalmasan kikopott állapotban 
vannak és igen alapos javítás sem segíthetne so-
kat rajtuk. Ha feltesszük, hogy kb. 15% m ég ily 
módon használható volna, úgy már magasra érté-
keltünk. A  fenmaradó .50%-ból kb. 2.5% 10— 20 
éves gép, amelyek alapos javítással még üzemben 
tarthatók lennének. A  másik 25%  részben telje-
sen kifogástalan régibb gép, részben pedig új be-
szerzés.

Fenti statisztika szerint nem tekinthetjük gép-
parkunkat túlságosan teljesítőképesnek s ez ma-
gyarázza meg az utóbbi évek folyamán tapasztalt 
törekvéseket, amelyek a régi gépek, ill. berendezé-
sek újra való kicserélését célozzák. Ha ezen folya-
mattal párhuzamosan a régi, de még jó gépeink 
rendszeres javítása is erőteljesebben el fog ter-
jedni, úgy minden reményünk meglehet arra, 
hogy iparunk a modern nyugat fejlődésével lépést 
fog tudni tartani.

Ugyanakkor azonban mindazokra, akik a gép-
pel dolgoznak, fokozott felelősség háramlik át, 
mert a gépek működését és élettartamát biztosító

gondozás és kezelés oly odaadást igénylő munkát 
jelent, amelynek nem mindenki van tudatában.

Az a kényes és komplikált gépszerkezet, amely 
nemcsak legjobb tudásunk tolmácsolója, hanem 
mindennapi kenyerünk fáradhatatlan harcosa, na-
gyon érzékeny műszer. Jó kezekben könnyen és en-
gedelmesen végzi munkáját és mindig a legnagyobb 
precizitással, de bezzeg megváltozik, ha elfeled-
kezünk annak gondozásáról és határozott, biztos 
kezű irányításáról.

Szinte a fülembe cseng az a nagyon is ismerős 
rövid kommandó: „A munka sürgős, csak gyor-
san dobjuk be a gépbe a formát, és nem kell so-
kat okoskodni az egyengetéssel, hanem engedjük 
a nyomóhengert l ejebb. . Hogy  azután mennyi 
vesződség van az ilyen munkabeosztás mellett el-
kerülhetetlen spísz, smic, ki nem nyomó forma, 
illesztékdifferenciák miatt, azt könnyű elképzelni.

Amit azonban csak bizonyos idő múltán tapasz-
talunk, az a gép legfontosabb részeinek időelőtti 
kopása, a velejáró melléktünetekkel. A  szerkezet 
m ég jó, hiszen „nyomni lehet vele" (ez a három 
szó fejezi ki legtakaratlanabbul azt az igénytelen-
séggel párosult apáthiát minden a gépet illető  
kérdésben) „csak” a henger táncol, ha 1000-rel 
hagyjuk szaladni, az egyengetés tart tovább, mint 
ahogy szabadna, az „Ausschuss" nő, az Anlag elég-
telen működése folytán stb.

Ha a gép zavartalan működését és hosszú élet-
tartamát akarjuk biztosítani, úgy elsősorban annak 
rendszeres tisztításáról és kenéséről kell gondos-
kodnunk. A  gépek gondozása azonban nem me-
rülhet abban ki, ha egyszer-egyszer, de teljesen 
ötletszerűen a könnyen hozzáférhető helyeket meg-
olajozzuk és letisztítjuk.
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Bár már a gép gyártói igyekeznek gondoskodni
annak karbantartásáról oly módon, hogy a rész-
letes utasításon kívül az olajnyílásokat szembe-
tűnően jelzik meg, szükségesnek tartjuk egy oly 
utasítás kidolgozását, amelyben a gép egyes részei 
fel vannak tüntetve és számozás által az olajozás 
ismétlődése fixirozva. így pl. a mellékelt ábrán az 
1-es szám adná a naponkénti, a 2-es szám a 3 na-
ponkénti, a 3. számú a 6 naponkénti olajozást és 
így tovább . . .

Ami magát az olajozást illeti, úgy az függ az 
egyes részek között fellépő súrlódástól, az anyag 
sajátosságaitól és a nyomóerő nagyságától. A  gép-
kenés célja nemcsak az, hogy az egyes részek ko-
pását csökkentse, hanem hogy a hajtóerő-szük- 
ségletet redukálja.

Miután pedig a természetes kopás az idők 
folyamán el nem kerülhető, már előre gondoskod-
nunk kell arról, hogy a kopás csak azon részeket 
érintse, amelyek könnyen helyettesíthetők. így pl. 
hengereknél, tengelyeknél stb. a csapok kopását 
azáltal mérsékeljük, hogy a csapágyperselyeket lá- 
gyabb anyagból készítjük és így inkább ezek fog-
nak felhasználódni, míg maguk a csapok megkí- 
méltetnek. Az olaj mint közvetítő elem szerepel 
és a forgó és mozgó részek súrlódását csökkenti, 
alacsony súrlódási hatásfokánál fogva.

A gépkenés gyakorlati keresztülvitele szerint an-
nak két főcsoportját különböztetjük meg:

1. a közvetlen vagy önolajozást,
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A gyorssajtó olajozásának időrendje

2. a közvetett, vagyis a különböző kenőszerke-
zetek (kenőgyűrű, Stauffer, olajcsatornák stb.) se-
gítségével végzett kenést.

Ad 1. Önolajozásra, vagyis az illető gépelem-
nek kenőanyagban való állandó fürdetésére ott 
van szükség, ahol a géprész megterhelése rendkí-
vül nagy és időelőtti kopása különben nem volna 
elkerülhető. Ennek egyik iskolapéldája a modern 
gyorssajtó görgőpályája, amelynél úgy a sínek, 
mint pedig a görgők állandóan olajban úsznak. 
Bár nem szorosan a tárgyhoz tartozik, de mégis 
megemlékezünk e helyen a görgőpályás konstruk-
ció előnyéről a vasúti kocsissal szemben. A nyo-
móalapra kifejtett nyomóerőnek két alkotója van. 
Az egyik a nyomóhengerről származó függőleges 
erő, amely a formakocsit leszorítja. A másik a nyo-
móalap vízszintes elmozdítására szolgáló hajtóerő, 
amely egyszersmind a henger meghajtására szol-
gál. A  görgőpályás gépen a nyomást a számos gör-
gőn keresztül a masszív pálya veszi át és így a 
meghajtás mechanizmusától teljesen el van külö-
nítve, míg a vasúti kocsis gépeknél a nyomás di- 
rekt a meghajtás szervére, a nagy kocsikerekekre 
hat, amelyek állandó kenése megoldhatatlan.

A  felfogó-villa körhagyói is állandóan olajban 
fürdenek, ami azok lökésszerűen megismétlődő 
igénybevételét tekintve, természetes is. Hiszen ez 
a gép legérzékenyebb irányító szerve és tizedmilli- 
méteres differenciák a gép pontos működését illu-
zórikussá tehetik.

Ad 2. Ezen második csoportba tartozik a gép 
legtöbb része. Tehát elsősorban a csapágyak, csa-
pok, tengelyek, fogaskerekek, fogasrudak, henge-
rek, emelőkarok. Amíg azonban a forgó, ill. he-
lyet egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben vál-
toztató részek kizárólag olajat kapnak (csap-
ágyak, tengelyek, csapok, csaphüvelyek), addig a 
térben ide-oda mozgó, ill. forgó részeket kenőzsír-
ral látjuk el, amely kenési mód folytonosságát ú. 
n. „Staufferek" segítségével biztosítjuk ott, ahol ez 
keresztülvihető.

A gép kenésénél természetesen igen fontos sze-
repet játszik a sebesség. így pl. egy tengelyt, amely 
percenként tízszer fordul meg, sokkal ritkábban 
kell olajozni, mint azt a tengelyt, amely percen-
ként harmincszor fordul meg, természetesen felté-
telezve a különben teljesen egyenlő súrlódási viszo-
nyokat. Ha tehát pl. a hajtókönyök tengelyének
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Reklámlap. Tervezte és szedte Herschkovits Dezső (Biró-nyomda)



Reklámlap. Tervezte és szedte Herschkovits Dezső (Biró nyomda)



Levélfej. Tervezte és szedte Horváth Ferenc (Bíró-nyomda)

Cégjegy. Teivezte és szedte Herschkovits Dezső (Biró-nyomda)



Villamosplakát. Tervezte Csabai Ékes Lajos



Levélfej. Tervezte és ólomba metszette Kner Albert

Értesítíjegy. Tervezte Apfel Sándor (Hungária-nyomda)
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Levélpapír. Tervezte Tábor János.



csapágyairól van szó, úgy ezek terhelése a meg-
hajtás szervei közül a legnagyobbak, viszont a for-
dulatszáma kisebb. A nyomóhenger, a meghajtás, 
a felfogóvilla szerkezetének összes tengelyei kenő-
gyűrűs csapágyakban vannak elhelyezve, amelynél 
a tengelyek maguk nem merülnek ugyan a kenő-
anyagba, de a gyűrű folytonosan és bőven látja 
el azokat olajjal.

M iután a kenés céljára szolgáló olaj új állapot-
ban tiszta, átlátszó és nehezen illanó anyag, amely 
használat közben fokozatosan elég, beszárad, be-
piszkolódik, az edények időközönkénti kitisztítá-
sát el ne mulasszuk. A használt olaj megfelelően 
szűrve és új olajjal frissítve még igen jól regene-
rálható. Az olajcsatornák kitisztítása is szükséges, 
miután az olajból kiváló ásványi lerakódások a 
kenőanyag cirkulációját megakadályozzák.

Utolsó helyen pedig említsük meg a géptermek 
egy majdnem naponta megismétlődő jelenségét, 
amely a gép tisztításakor szokott felmerülni és nem 
mindig kellő megfontolásra vall.

A nyomóalapon vagy a nyomóhengeren támad-
hatnak rozsdafoltok, amelyek gyors és legegysze-
rűbb (??) eltávolítását annak lecsiszolásával gon-
dolunk elérhetni. Pedig hát ez bizony súlyos hiba. 
Mert bármilyen finom port is alkalmazunk a csi-
szolásnál, mégis az anyag egy bizonyos vastagsá-
gát távolítjuk el, amelynek gyakori megismétlése 
a teli forma nyomásánál bizonyos idő után a meg-
engedettnél hosszabb egyengetésbe jut kifejezésre, 
minthogy a nyomóalap sík volta, illetőleg a nyo-
móhenger körkeresztmetszete a folytonos csiszolás 
következtében alakját változtatta.

Gazdasági, de főkép ipari életünk igen vonta-
tott menete még sokáig arra fog kényszeríteni, 
hogy üzemünket a régi mederben folytassuk, és 
csak nagy megerőltetéssel tudja egyik-másik válla-
lat termelésének racionalizálásával járó horribilis 
invesztíciókat vállalni. Mindaddig azonban, amíg 
ez általánossá nem válik, fokozott gonddal és sze-
retettel kell a meglévő berendezés jókarban való 
tartásáról gondoskodni. L. L.

Egy plakátpályázat tanulságai
A múlt hetekben a kiállított munkák számára 

nézve igazán nagyszabású plakátkiállítás volt a 
Nem zeti Szalonban. Több, mint 600 plakátot állí-
tottak ki: a „Salan” által hirdetett plakátpályázat 
termését. Tallózás közben bizony nem lelünk sok 
örömet sem minőség, sem mennyiség tekintetében, 
bár a kettőnél éppen ellentétes oknál fogva. Min-
denekelőtt a minőség nem elégített ki. Nem tagad-
juk, volt néhány művészi szempontból kitűnő gra-
fika, de jó plakát alig egy-kettő; kivitelre alkal-
mas pedig alig. Kivéve Pécsi József fényképeit; 
de ezek sem plakátok, hanem folyóiratreklámok. 
Művészi és gyakorlatilag elsőrangú tervek ezek. 
Mint villamosplakát, de még mint .uccai plakát is 
jól megállta helyét Húsz Nándor női arca, amely-
nek kalapját, szemét, orrát alkotta a Salan szó. Az 
egyetlen lényeges hibája e plakátnak az, hogy szí-
nezése az uccára nem volt elég erőteljes. Művészi 
szempontból kiváló alkotásokat küldött be Molnár 
C. Pál, akinek egymásba fonódó két női fejet áb-
rázoló plakátja az első díjban osztozott. A plakát

mindenben mesterére vall, aki szellemes finomság-
ban és ízlésbeli raffináltságban senki mögött sem 
marad el. De éppen ezek a kvalitásai a plakát-
reklám hatásának rovására mennek. Egyébként 
többi pályamunkája vetekszik a díjazottal, különö-
sen ötkörös sárga-vörös színű plakátja és a szürke 
alapon sárgáspiros nőt ábrázoló munkája. A jele-
sebb munkák voltak még ezeken kívül Kövess T i-
vadar üveget tartó keze, különösen jó szövegírás-
sal, de erő nélkül. Mayer Árpád egyszerűsítő, he-
lyes rajzú és színezésű haladó vörös, valamint 
Kolisch fekete embere. Nagy hibája ez utóbbinak, 
hogy annyira nincs tisztában a reklám követelmé-
nyeivel, hogy még a Salan üveg jellegzetes formá-
ját sem tartotta meg. Meg kell említenünk Ham-
vas László halálfejre lépő Salan emberét és az 
„Eskü" jeligéjű három római katonát ábrázoló 
plakátot, amely azonban megdöbbentően nélkülözi 
az eredetiséget. A legfinomabb grafikák közé tar-
tozott Basilides Barna fekete-arany finom munkája, 
amely azonban híjával volt a plakátreklám kellé-
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keinek. Ugyanez a megállapítás vonatkozik néhány 
kiváló festőművészünk munkájára, akik szinte bi-
zonyítékait nyújtották annak, hogy mennyire nem 
egy műfajhoz tartozik a reklám, grafika és a kép.

Ennyit a pályaművek minőségéről. A kiállítás 
általános gyengeségét súlyos tévedés volna a ma-
gyar reklámgrafikusok rovására írni. Ebben első 
helyen maga a pályázat a hibás. A  jeltételek nem 
voltak olyanok, hogy ezen megnyugvással részt ve-
hettek volna művészeink. Végre is egy valamelyes 
múltra visszatekintő művész, akinek honoráriuma 
egy jó plakátért nem maradhat a kitűzött I. díj 
500 pengője mögött, nem vehet részt egy oly pá-
lyázaton, melynek összes díjai 5 0 0 3 0 0 -{ -2 0 0  
pengő, a nélkül a biztosíték nélkül, hogy megfelelő 
számú munka megvásároltatik. A másik lényeges __ 
tévedése a pályázatnak az a lehetetlen követelés, 
hogy a plakáttervnek ki kellett fejeznie, hogy a

Visszapillantás
Osztrák szaktársaink szakmafejlesztő folyóiratá-

nak, a Graphische Revue-nek folyó évi 2. füzeté-
ben, amely a gráci (stájerországi) fiókegylet kü- 
lönfüzete gyanánt jelent meg szép antikvájú sze-
désben, elsőrendű szedéspéldákkal tarkított, kifo-
gástalan tördelésben és tiszta, szép nyomásban, 
Ernst Coelln szaktárs a fenti cím alatt többek kö-
zött a következőket írja :

Olyan gyakran beszélnek az emberek az úgyne-
vezett régi jó időkről, még a nyomdászok is, hogy 
érdemesnek tűnik, a mai sietős életű és minden 
erőket kiaknázó időket a körülbelül ötven év előtti 
kedélyes időkkel összehasonlítani. Még távolabb 
hátranyúlni már nem tanácsos, mert gyérek és bi-
zonytalanok az ezirányú pontos adatok.

A nyomdász hivatásának ötven évig szokott élni, 
ritkán hosszabb időig. Minthogy én néhány hónap 
múltán a nyomdászi pályának végpontját fogom 
elérni, illetékesnek érzem magamat azokra az 
az időkre visszapillantani, amikor tanoncnak sze-
gődtem és a fiatalabb szaktársaknak elmondani, 
hogy miként éltünk akkor a szakmánkban.

Abban a nyomdában, amelyben én tanultam, 
már dolgoztunk ugyan önkirakójú gyorssajtókon, 
de a kéziprések még nem voltak sutba dobva, mint

Salan „megóv minden fertőzéstől, megszünteti a 
kéz-, láb- és hónaijizzadást, gyógyítja a korpás fej-
bőrt, torokfájás ellen a legjobb szer, nélkülözhe-
tetlen az óvatos n ő k n e k Nem tudjuk, létezik-e 
ilyen csodaszer, de, hogy olyan művész, aki mind-
ezt egy plakáton kifejezni képes, nem létezik, azt 
tudjuk. Művészi szempontból örülünk minden pá-
lyázatnak, amely jó reklám teremtését eredmé-
nyezi, de nem helyeseljük azt, ha magával a pá-
lyázattal igyekeznek reklámot csinálni, a pályázat 
maga csak eszköz lehet jó reklám csinálására, de 
nem a reklám egymagában.

Ami a számbeli eredményt illeti, azt azért tart-
juk szomorúnak, mert bizonyítja, hogy még ilyen 
pályázati feltételek mellett is a kellő foglalkozta-
tás hiánya hány művészt késztetett a részvételre. 
Istenem! Mennyi munka ezer pengőért!

Naményi Ernő

a régi jó időkre
ma. A vasból való kéziprésen még mindig nyom-
tattunk kisebb példányszámú nyomtatványokat, 
például: gyászjelentéseket, selyem-szivarszallago- 
kat, plakátokat és névjegyeket.

V olt már tégelysajtó is, de csak néhány pél-
dány. Kisformátumú volt valamennyi, lábhajtás-
sal. A kisebb nyomdákban a gyorssajtókat kézzel 
hajtották. H a a segédmunkás nem volt a gépnél, 
akkor a segéd, vagy maga a főnök is hajtotta a 
kereket. A nyomdatulajdonos gyakran volt heti-
lapszerkesztő, szedő és nyomó — mind egy sze-
mélyben.

A lapokat mindig szedésről nyomtatták közön-
séges gyorssajtókon vagy kettős nyomóhengerű és 
kettős festékszerkezetű duplagépen. Ezek a gépek 
elég formátlanok voltak, a kettős nyomóhenger és 
kettős festékszerkezet a gép közepén volt elhe-
lyezve. Számlálókészülék nem létezett; a példány-
számot előbb le kellett olvasni. A papírost áztat-
ták, azaz csomónként egy vízzel telt kádon húzták 
végig, órákhosszáig kövekkel nehezítették meg, 
mielőtt a lányok a kezükkel az ívfogóig vezették.

Majdnem minden példányszámot punkturákkal 
nyomtattunk, hogy az elülső és hátulsó nyomtatás 
(Schön- und W iderdruck) oldalai regisztert tart-
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sanak. A berakónőknek neve punktirozónő 
volt. Egy régi német nyomdászdalban előfordul: 
„Holdselig in dér Offizin, umschwebt ihn die 
Punktiererin” . (Magyarul: Az officinában bájjal 
teljesen, a punktirozónő lebeg kecsesen.)

Minthogy a gépteremben nyitott gázlángokat 
használtunk, úgynevezett fecskefarokégőket, elvi-
selhetetlen hőség fejlődött, amelyet még fokozott 
a gépnek sebes járása, úgyhogy a hengerek olva- 
dozni kezdtek. Az újságok pontos megjelenése 
igen gyakran kérdéses volt, mert a hengereknek 
kicserélése sok időt vett igénybe. Az újságok nyom-
tatása, amit ma a rotációsgép igen rövid idő alatt 
elvégez, akkoriban egész éjszakán át tartott.

A szedőgépeknek még névszerint sem volt híre. 
A tömöntést igen kevés esetben alkalmazták, leg-
inkább azért, hogy valamelyik műnek utánnyom- 
tatását megkönnyítsék. A papirostömöntés, amely-
hez az erre a munkára kiszemelt szedőnek önmagá-
nak kellett előbb előkészítenie a matricapapirost 
selyempapirosból, csak igen lassan tudta kiszorí-
tani a gipsztömöntést.

Az az idő, amelyben a könyvnyomtató maga 
főzte a festékét, még távolról sem múlt el akkori-
ban. A szakkönyvek recepteket közöltek fekete és 
tarka festékek számára, amelyeknek főalkotórészei 
korom és kence voltak. A szedőteremben üvegből 
való lámpacilinderek voltak használatban, amelyek 
a védtelen lángnak befolyása alatt gyakran 
szétpattantak. A kisebb nyomdákban ötven 
év előtt leginkább petróleumvilágítást hasz-
náltak.

Az akcidensszedő mozgatható ambuláns-
lámpájával járkált betűládától betűládáig, le 
is tette azt a formára, amikor korrigált.

A formákat vasból való csavarrámákkal 
vagy fából való ékrámákkal zárták, de még 
a szedőteremben. A formahordók a formákat 
zártan vállukon vitték a felvonóhoz vagy a 
lépcsőn lefelé a gépterembe. A formátum- 
ürpótlók mind fából valók voltak, a záró 
ürpótlók és a záróékek hasonlóképpen. Ak-
kori időkben az a szedő számított legjobb 
akcidensszedőnek, aki munkájában lehetőleg 
sokféle betűfajt alkalmazott. Az volt a törek-
vés akkoriban, hogy úgynevezett Federzüge 
(tollvonás) és egyéb díszítések alkalmazásá-
val utánozzák a kőnyomdászatot. Stílusegy-

ségről vagy stílustisztaságról akkoriban még nem 
tudott senki semmit.

A tanulási idő négy és fél vagy öt év volt, a 
munkaidő tíz óra, amihez gyakran különórák járul-
tak, amelyeket még a nagy nyomdákban is rosszul 
fizettek meg. Kisebb nyomdákban szokás volt a 
principális családi ünnepségei alkalmával a sze-
mélyzetet punccsal és kaláccsal megvendégelni. 
Karácsonykor a segédek és tanoncok almát, diót, 
mézeskalácsot, gyakran pénzajándékot is kaptak. 
Ennek ellenében a főnök elvárta, hogy a segédek 
az újság hajtogatásánál és expediálásánál segéd-
kezzenek és sürgős munkák esetén felszólítás és 
fizetés nélkül tovább dolgozzanak.

A tanoncoknak sok küldöncszolgálatot kellett 
végezni, korrektúrákat széthordani, a kész nyom-
tatványokat elszállítani és számlákat bekasszirozni. 
Az ő teendőjük volt a termet kisöpörni, a köpő-
tálakat kiüríteni és a húsvéti tisztogatás alkalmá-
val a regálisokat megmosni, a szekrényeket a fuj- 
tatóval kifújni és hasonló munkák.

A fűtés vas- vagy cserépkályhában történt, ezt 
is a tanoncoknak kellett ellátni. A munkaidő kez-
dete előtt egy órával meg kellett jelenniök —  ami 
télen kemény feladat volt — , hogy befűtsenek és 
kisöpörjenek. Az én tanulási időm alatt vezették 
be a szedőterembe a gőzfűtést. Az idétlen csöve-
ket a munkások fejei fölött helyezték el. Sokáig
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tartott, míg a teremben meleg lett, de azután az 
ólompor kezdett sülni a csöveken. A bűz kibírha-
tatlan volt. Lábunkon hideg, fejünkön meleg, tü-
dőnk kiszáradva — igen kedélytelen állapot volt.

A reggeli és uzsonna általánosan be volt ve-
zetve; a tanoncokat küldözgették kolbászért, sö-
rért és pálinkáért. Első tanoncéveikben a legkeve-
sebb időt a szedőszekrénynél vagy a gépnél töltöt-
ték. A segédek apró borravalókat adogattak ne-
kik. Amelyik tanonc jóviseletű és ügyes volt, enge-
délyt kapott — föltéve, hogy tanítógspánja érte 
kezeskedett — , hogy a segédek egyletéből szak-
könyveket kölcsönözzön.

Higiénikus berendezéseket alig lehetett látni; a 
termekben nem volt szellőztető-készülék, a helyi-
ségek piszkosak, porosak voltak, a falakon nem 
volt olajfestékes mázolás, egy mosdótál, egy törül-
köző sokak számára; a szappant mindenki maga 
vette. Nem csoda, hogy a szedők között annyi volt 
a tüdőgümőkóros beteg, sőt azon sincs csodál-
koznivaló, hogy a tuberkulózis volt úgyszólván az 
egyedüli betegség, amely a munkásokat tizedelte.

A segédek minden szombaton egy vendéglő-
szobában jöttek össze azon a címen, hogy helyi- 
csoport-ülés van. Ezek az „ülések" igen gyakran 
reggelig tartottak. A céhünnepélyeken, amelyek 
még a középkorból maradtak reánk, aminők vol-
tak: a gaucsolás, a temetések eltemetése, belépő- 
és búcsúünnepélyek (Einstand, Abschied), gyak-
ran a faktorok is résztvettek. A munkakerülő hét-
fői nap (Blaumontag) nem volt ritka dolog. Hogy 
ilyen körülmények között kevés volt a rend és fe-
gyelem, az önként érthető. Azonban, aki ritkán 
ivott, annak —  ha egyébként rendben teljesítette 
kötelességét — a följebbvaló ezt sem rótta fel bű-
nül.

Nagy odaadással ünnepeltük a János-ünnepélyt. 
Kisebb nyomdavárosokban a nemnyomdász-közön- 
ségnek nagy része is résztvett ezen az ünnepélyen. 
Lengtek a zászlók, beszédeket tartottak, színdara-
bokat adtak elő, végeredményben azonban a szó-
rakozás és mulatozás mértéktelen dáridóvá fajult 
el. Akkoriban a szomjas nyomdászoknak minden 
alkalom jó ürügy volt arra, hogy ihassanak. A 
nyomdák versenyeztek a János-ünnepélyi nyomtat-
ványoknak minél díszesebb kiállításában. A meg-
hívókat, az ünnepi műsorokat és az énekszövege-
ket ingyen nyomtatták a nyomdák. Akkoriban az

akcidenciában éppen a pontokkal és léniákkal 
játszadozó szedésstílus volt divatban. A „Stosst an, 
Typographia soll leben, hurrá, hoch!" című ün-
nepi dalt valamennyi résztvevő elragadtatással 
énekelte.

A kisebb nyomdákból majdnem kivétel nélkül 
szedőnyomók (Schweizerdegen) kerültek elő. Egy 
— abban az időben székében ismeretes — nyom-
dászdalban egy strófa fordult elő, amely így hang-
zott:

„Und sieht sich in dér weiten Welt 
dér Schweizerdegen um, 

dann kriegt er schönes Reisegeld, 
mán nennfs Viatikum."

Magyarul (rím telénül): „Széles e világon hogy-
ha körültekint a jó Schweizerdegen, szép útikölt-
séget kap, viátikum a neve." Ámde eztk a szedő-
nyomók már akkor sem örvendtek nagy tekintély-
nek a nagyobb intézetekben. Az volt a vélemény 
róluk, hogy nem tudnak sem szedni, sem nyom-
tatni. Nehogy gyanakvással fogadják őket, sokan 
közülük kifejezetten vagy az egyik vagy a másik 
foglalkozási ágat mondták be, és elhallgatták ket-
tős tehetségüket, hogy ne húzzák fel őket.

A helyesírásban valódi zűrzavar uralkodott. 
Minden nyomdának, minden szerzőnek más-más 
volt a kívánsága ebben az irányban. A hatóságok 
is rossz példával jártak elől.

A jóhírét növelte valakinek az, ha vakra ment. 
Nem  egy az öregek közül, aki ma már városának 
falait sem hagyja el, örömmel gondol tarra az 
időre, amikor Ausztria és Németország országutait 
bebandukolta. Még a legkellemetlenebb élmények 
is megszépültek emlékezetükben. A bérharcok sok-
kal ártatlanabbak voltak a maiaknál. A sztrájkok 
csak később ütöttek ki.

A patriarkális állapotoknak akkor szakadt vé-
gük, amikor a szedőgépek és a termelőeszközök 
egyéb tökéletesedései fölmerültek. A munkások 
megszokták a rendszeres munkaidőt és lemondtak 
a kétes értékű születésnapi és karácsonyi ajándé-
kokról. Felismerték, hogy a pontosan körülszabott 
jogok és kötelességek többet érnek, mint a kétes 
jóindulat, amelynek kísérője a rossz fizetés és vég-
telen munkaidő volt.

A nyomdász ma jobban él, m int ötven évvel ez-
előtt és ezért semmi okunk sincs, hogy a régi jó 
időkbe visszavágyódjunk. r. a.
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Normalizálás a grafikai iparban
A grafikai ipar mint „félkész anyagot feldolgozó 

ipar*' (technikai nyelven kifejezve „kikészítő 
ipar") dolgozik elsősorban a papírral és a festék-
kel, mint „nyersanyaggal", azon felül a berende-
zést alkotó betűanyaggal, nyomógépekkel, segéd-
gépekkel és segédberendezéssel.

A  betűanyag normalizálása a legrégibb keletű 
és a pontrendszer bevezetésével esik össze, bár ez 
még korántsem jelentett egy egységesítést a mai 
értelemben véve, csupán a lehetőségek egy bizo-
nyos korlátok közé való szorítását. Egészen a leg-
utóbbi évtizedig a legtöbb nyomdának külön betű-
magassága volt és csak a betüöntödék céltudatos 
munkájának köszönhető, hogy rövid időn belül 
teljesen el fog tűnni a normálistól eltérő magas-
ság, ami nemcsak az adminisztráció, hanem a 
gyártás szempontjából is nagyjelentőségű.

A  papírnagyságok normalizálása a legutóbbi 
évek eseménye és így annak végleges kialakulását 
nem tudjuk teljesen megítélni. Bizonyos azonban, 
hogy mind szélesebb rétegekben érezteti hatását 
és rövidesen mi is kénytelenek leszünk teljesen be-
hódolni. Nyugaton ma már nincs hatóság és na-
gyobb ipari vállalat, amely nyomtatványszükségle-
tét más nagyságban, mint az egységesített készít-
tetné, miután a papírgyárak erre rendezkedtek be 
és a szabványos papírt olcsóbban szállítják.

Am i a nyomógépek normalizálását illeti, úgy 
már itt is igen jelentős eredményekről lehet beszá-
molni. Teljesen megszűnt az az abúzus, hogy a 
gépgyárak a rendelő legextrémebb kívánságait is 
honorálva nemcsak tetszésszerinti nagyságban, ha-
nem tetszésszerinti kivitelben szállították a gépe-
ket. Ha a gyorssajtókat tekintjük, úgy azt találjuk, 
hogy a piacra kerülő gépek 3 típusát: normális
gyorssajtó, frontkirakós gyorssajtó és kéttúrás gé-
pet cca 5 nagyságban, azaz összesen 15 variációban 
készítik.

Ez a szám a nagyobb gyárak részére, amelyek 
offset- és mélynyomógépeket, továbbá körforgó-

gépeket is gyártanak, az erők szétforgácsolódását 
jelenti, miért is előreláthatólag egy olyan kon-
centráció fog bekövetkezni, amely először is a ki-
sebb és így kevésbé produkcióképes gyárakat egye-
síti és a különböző típusokat (számszerint 3, mint 
előbb láttuk) felossza, úgyhogy egy-egy gyár 
specializálni fog egy típust. Ezáltal a termelés lé-
nyeges egyszerűsítése és így a gépek árainak re-
dukciója válna lehetővé. Ez a politika a németor-
szági autóiparnál igen jól bevált.

Ami a segédgépeket illeti, úgy itt egy egészen 
természetes folyamatot figyelhetünk meg. Ha egy 
szaknévsort végignézünk, úgy tucatjával találjuk 
a gyárakat, amelyek pl. drótfűzőgépeket vagy per-
forálógépeket hirdetnek. Ezek között pedig alig 
van 2— 3, amelyik tényleg gyártja, mert a legfőbb 
alkatrészeket ugyanarról a helyről szerzi be és leg-
följebb egyik-másik öntvényt adja hozzá.

Ami azonban mindenkor a grafikai ipar legrej-
telmesebb dzsungele volt, az a legkülönbözőbb 
segédeszközök nagyszámú változata.

Így a legkisebb nyomdában sem hiányzik a sorzó 
és a szedőhajó. Ahány cég ezek előállításával fog-
lalkozik, annyiféle típust és nagyságot állít elő. 
Bár iparunkban ezen különben igen fontos segéd-
eszközöknek nincs az a technikai értelemben vett 
jelentősége az egymás között való kicserélést illető-
leg, —  ami pl. a gépgyártásnál a normalizálást 
egyáltalán szükségessé tette, —  de az előállítás és 
így az ár szempontjából igenis fontossággal bír.

Ez és még sok más gyakorlati ok indította a 
„Normenausschuss für das Graphische Gewerbe”-t 
arra, hogy előterjesztést tegyen a szedősorzók 
(W inkelhaken) és szedőhajók (Setzschiffe) norma-

lizálására.
A tervezet szerint az eddig forgalomban levő 

200 különböző sorzót 5-re és a cca 40-féle szedő-
hajót 5-re redukálja. A  „Nagra" eredeti tábláza-
tát a túloldalon közöljük, amelyek életbelépése 
után csak ezek a nagyságok lesznek kaphatók:

ÁTNYOMÓPA PIROSOK AT
KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 40 ÉV ÓTA GYÁRTUNK R IC H A R D  NAUM ANN DRESDEN16, SCHUMANN STRASSE 45
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Az Iparművészeti Iskola kiállítása
Nincs kiállítás, amelynek iparművészetünk és ennek 

keretében grafikai művészetünk jövő fejlődése szempont-
jából nagyobb fontossága lehetne, m int iparművészeti 
iskolánk növendékeinek évvégi bemutatója. Egyrészről 
ifjú iparművészeti generációnk sokszor hosszú évekig 
azoknak a mestereknek befolyása alatt áll, akik iparmű-
vészeti szakiskolákban irányt szabtak művészi kezdésük-
nek. Másrészről pedig nem egyszer m ár az iskola pad-
jaiban megmutatják tudásukat azok az ifjú művészek, 
akik iparművészetünk újabb fejlődésének faktorai lesz-
nek. Sajnos, az iparművészeti iskola kiállítása nagyon 
szomorú impressziókat hagyott bennünk. M indenekelőtt 
hiányzik az iskolából, ennek egész szelleméből az a len-
dület és az a művészi pezsgés, amely nélkül teljesen 
lehetetlen az életben eredményt felmutatni, növendékeket 
útrabocsátani. És két tanártól eltekintve, m intha az egész 
iskolán egy bizonyos unottság mutatkoznék, és ha egyes 
osztályok az akadémikus középszerűség mértékét még 
meg is ütik, mások, pl. a díszítőfestő-osztály és a textiliák 
valóságos inasiskolai, vagy amatőr-tanfolyami színvona-
lat ütnek meg. Valóságos veszedelmet látunk az iskola 
átlagának mai színvonalán iparművészetünk jövő műkö-
désére nézve. És az átlag színvonala felett csak egy-két 
tanár tanítványát emelhetjük ki. Ezekben a professzorok

valóban tiszteletreméltó munkát végeztek. Sajnos, a belső 
építészeti és kerámiai osztályokat nem tekinthettük meg 
behatóbban, még pedig azért, m ert a kiállítás oly szer-
vezetlen, hogy véletlennek minősül minden, amit lát-
hatunk. Sehol egy irányító tábla, semmi szervezés, semmi 
szeretet, semmi élan: hű tükre az iskola általános szel-
lemének. Az összes osztályok között messze kimagaslik 
igaz lelkiismeretes munkájával és ambíciós alaposságá-
val Kaesz Gyula bútortervező osztálya. Nagy erénye a 
kitűnő fiatal tanárnak az is, hogy a magyar népies m otí-
vumok beható tanulmányát követeli meg a növendékek-
től és ezzel megmutatja, hogy a nemes és művészi érte-
lemben vett nacionalizmussal milyen értékes tulajdonsá-
gokat adhat a jövő iparosgárdának. Rendkívül érdemes 
és becsületes tanítást m utatnak az ötvös-osztály tanítvá-
nyai. A kiállított tárgyak kifogástalan mesterségbeli tudás 
mellett anyagszerűségről, nagy formaérzékről és finom 
ízlésről tesznek tanúságot. Csajka István jeles munkát 
végzett. Végezetül hagytuk a grafikai osztályokat. S e 
téren valóban örvendetes eredményekről kell számot ad-
nunk. N em  m intha tökéletesen kielégítő teljesítmények 
volnának azok, amelyek még iskolai mértékkel mérve is 
előttünk állanak, hisz a grafikai művészetek legfontosabb 
részeiben, a betűvetésben hihetetlenül gyenge anyaggal
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állunk szemben és a bemutatott illusztrációk gyöngesége 
semmivel sem árulja el, hogy művészeti iskolában va-
gyunk, mégis látunk olyan munkákat, amelyek, bár még 
elzárkóznak a legmodernebb irányzatoktól, mégis oly 
haladást jelentenek a többi osztályokkal (kivéve a bútor- 
tervezést) szemben, hogy reménységgel kell néznünk a 
kikerülő grafikusok jövő munkái elé. Helbing Ferenc 
osztálya sok tekintetben jeles, ötletes, mérsékelten haladó 
irányú plakátjai és egyes üzleti nyomtatványai valóban

öröme a szemnek. Ezek közt csak néhány nevet említünk: 
Blau Bélát, Binder Lászlót, Gózont, W erner M.-et, akik-
nek plakátjai jobbak, m int az uccán látható plakátok 
túlnyomó nagy része. N em  véletlen, úgy látszik, hogy 
éppen ez a tanár, aki konzervatív művész, belátta azt, 
hogy a reklámművészet nem bírja  el a konzervativizmust 
és hogy növendékeit ilyen irányba tereli, már egymagá-
ban is oly érdem, amelyet el kell ismerni.

Naményi Ernő

Apróságok a korrektori munka köréből
Petőfi mint korrektor. Tóth Béla 

hírneves írónk: „A  magyar anekdota- 
kincs" című gyűjtőmunkája harmadik 
kötetének 66. oldalán olvashatjuk:

Petőfi Sándort Vahot Imre 1849- 
ben újságjához, a Pesti Divatlapok-
hoz szerződtette dolgozótársnak. A 
költő tartozott a lapot csinálni, sőt 
korrigálni is. A  lapjavítás m iatt na-
ponként fél mérföldnyi utat kellett 
tennie Budára, a Bagó és Gyuriás 
nyomdájába.

Minden teendője közül a korrek-
túrát tudta legnehezebben végezni. 
Néha az unalmas munkát egy-egy tré-
fával derítette fel. Komikus aprósá-
gokat korrigált a szövegbe, például e 
helyett: „Egy francia 2000 livre örök-
séget hagyott egyik örökösének, a má-
siknak meg 3000 frankot." A „livre” 
és „frank" szavakat „livrée” és 
„frakk"-kal cserélte föl, mely korrek-
túra után így hangzott a mondat: 
„Egy francia 2,000 livrée (libériaruhát 
jelent) örökséget hagyott egyik örö-
kösének, a másiknak pedig 3000 
frakkot." Ilyen tréfákon aztán olyan 
jót mulatott, mint a gyermek.

Fáradság, fáradtság. Nincs még két 
szó a magyar nyelvben, amelyet a sze-
dés alkalmával annyiszor összetévesz-
tenek, m int ezt a kettőt. Pedig, ha 
gondolkozva dolgozunk, nyomban 
meg is tudjuk különböztetni egymás-
tól. Például, ha azt m ondjuk: Fárad-
ságom fejében nekem ezért ennyi és 
ennyi jár, rögtön megtudjuk, hogy itt 
a munkáért, a fáradozásért, vagyis a 
fáradságért követelnek valamit. D e ha 
azt mondaná valaki: Fáradságom ért 
fizessen ennyit meg ennyit, akkor ezt 
máskép nem lehet érteni, minthogy 
azért követel valaki valamit, m ert fá-
radttá dolgozta vagy mozogtatta ma-

gát és ezért kér fizetést. Ami pedig 
két különböző dolog, m ert a fárado-
zásért, a fáradságért akkor is meg kell 
fizetni valakit, ha nem is fáradt el a 
munkában. r. a.

Vigyázzunk a korrektúrák kijelölé-
sekor! Itt azokról a szórakozott vagy 
legjobb esetben gondolkozás nélkül 
dolgozó szedőkről beszélünk, akik
—  ha a hibák kijelölése alkalmával 
nem tanúsítunk kellő óvatosságot —  
m inden elképzelhetetlen dolgot javí-
tanak bele ólomba. Azért bárminő 
megjegyzést írunk a kijelölt hibához, 
akár a betűfajta megjelölése, akár „új 
bekezdés" elrendelése dolgában, akár 
a kijelölést bővebben magyarázandó: 
kiírjuk a margóra az egész szót, m in-
dig karikázzuk be teljes körrel a hiba 
kijavítását célzó magyarázatunkat, ne-
hogy valamiképpen ezt is beleszedjék 
az ólomban való korrigálás alkalmá-
val. A bekarikázott magyarázat láttára 
még a legszórakozottabb szedő is tu -
datára ébred annak, hogy ez csak ja-
vítási magyarázat lehet. Számtételeket 
pedig —  tekintve a számoknak igen 
nagy fontosságát —  m indig úgy je-
löljünk ki, hogy necsak a hibás szá-
mot jelöljük meg jellel és a szélen 
javítsuk ki helyesre, hanem az egész 
számtételt húzzuk át és a szélen írjuk 
ki teljesen a helyes számtételt. —  A 
gépszedésben gyakran fordul elő, 
hogy a gépszedő észreveszi, hogy egy 
sorban hibát ejtett, rögtön újból he-
lyesen ki is szedi, de az előzően sze-
dett rossz sort elfelejti kidobni a ka-
nalából. A korrektor, amikor az ilyen 
rossz sort deleáturozza, piros ceruzá-
val írja  oda: ezt £  nehogy a gépsze-
dést javító kéziszedő a két hasonló 
kezdésű, egymásután levő sor közül 
éppen a jó  sort dobja ki. N oha nem

lehet mindenre gondolni, amikor a 
hibát kijelöljük, hogy abból a szedő 
figyelmetlensége vagy szórakozottsága 
folytán mi m inden történhetik, mégis
—  am int az említett, a gyakorlatból 
leszűrt példák m utatják —  ilyesmikre 
is figyelemmel kell lenni. r. a.

A  helyesírási szabályoknak nyelv- 
tudományi okairól. Igen gyakran for-
dul elő, hogy a szedők egymás között, 
vagy a szedők a korrektorral arról vi-
tatkoznak, hogy ennek vagy annak a 
szónak az írásmódja m iért helyes így, 
vagy m iért nem helyes úgy? Erről a 
szakmai életben gyakran előforduló 
vitatkozásokról egy helyen azt írta 
néhai Reinecke Ottó szaktársunk, a 
németbirodalmi nyomdának volt fő-
korrektora, D uden tanárnak az egysé-
ges német helyesírás létrejöttében leg-
kiválóbb munkatársa: „Igen érdekes 
a szedő és a korrektor számára tudni 
a nyelvtudományi okokat, hogy miért 
írják így vagy úgy ezt vagy azt a szót; 
azonban ennek nincs gyakorlati ér-
téke, m ert hiszen m indent, még a leg-
zagyvább álláspontot is meg lehet 
valahogyan indokolni; ezzel azonban 
nem segítettünk a dolgon. A korrek-
tornak és szedőnek az a főfeladata, 
hogy emlékezetébe vésse, miként kell 
írn i és szedni ezt vagy azt a szót, nem 
pedig azt, hogy hogyan lehetne írni 
és szedni. Csakis a szigorú előírásnak 
van gyakorlati értéke. Az, aki tüze-
tesen foglalkozik nyelvtudományi 
kérdésekkel, úgyis ismeri az okokat. 
Ámde ehhez sok szabad idő és türel-
mes kitartás szükséges". r. a.

Kétségtelen hibák. A korrektor 
teendői közé tartozik az is, hogy a 
nyomtatvány kéziratában nyilván-
valóan elírás folytán származott hibá-
kat is vegye észre és javítsa ki. H a te-
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hát például olyan kéziratot lát maga 
előtt, amelyben oly házszám fordul 
elő, amilyen a kéziratban jelzett uccá- 
ban tudomása szerint nem lehet, mert 
az az ucca rövid és annyi ház nem is 
lehet benne, nyomban arra kell gon-
dolnia, hogy itt csak elírásról lehet 
szó. Ezt csak példaképpen említettük, 
m ert azt, hogy miben és hol lehet el-
írás, még a legerősebb fantáziájú 
szakíró sem tudja kifundálni, azt ki-
záróan a korrektúrát olvasó egyénnek 
kell megtalálni. Tegyük föl a fenti 
esetet: ha az ilyen elírás folytán ma-
kulatúrává vált —  mondjuk —  rek-
lámnyomtatványt a megrendelő vona-
kodik átvenni, hiába mentegetődzünk 
azzal, hogy így van írva a kézirat-
ban ; a megrendelő, ha jóindulatú em-
ber, elfogadja ugyan ezt, gondolván: 
„N o, én is tévedtem az íráskor, m iért 
ne tévedhetett ő is utánam?" D e azért 
csak megmarad a tüske szívében: 
„Hogy ha az a nyomdász jobban vi-
gyázott volna, akkor az én tévedésem 
dacára is jól csinálhatta volna". H a 
pedig bakafántos megrendelővel ál-
lunk szemben, az fütyül m inden men- 
tegetődzésünkre és azt mondja: „H a 
én tévedtem is, azért nyomdász maga, 
hogy vigyázzon!" r. a.

Nyomtatás
Miért törik a kő a kőnyomósajtó-

ban. Egyik nem lebecsülendő és gyak-
ran fel nem ismert ok a  nyomóalap 
fakerete, amely egyrészt a nedvesítés, 
másrészt az időjárás befolyása követ-
keztében „dolgozik" és miután a leg-
kevésbé a középen van alkalma ki-
száradni, e részen vetemedik a leg-
jobban úgy, hogy az erre helyezett kő 
a nyomás alatt könnyen megreped.

Ezért ne mulasszuk el ezt a forma-
keretet vonalzóval időnként sík vol-
táról ellenőrizni és szükség esetén le- 
gyalultatni. A gyakran használt filc-
alátét ma már nemcsak túlhaladott, 
hanem egyenesen megengedhetetlen. 
A ttól eltekintve, hogy a különböző 
nagyságú köveknél m indig máshol 
nyomódik össze és így vastagsága rö-
vid idő m últán egyenetlen lesz, igen 
kellemetlen melléktünet az a tulaj-
donsága, hogy nedvességet szív fel és 
szabálytalan duzzadása a kő megrepe- 
dését okozhatja. Sokkal jobban bevált 
a linóleum-alátét, amely azonfelül még 
könnyen tisztítható is.

A  friss nyomat gyors szárítása 
mesterséges úton már régi problémája

a könyvnyomtatiónak. Különösen szí-
nes autotípiák nyomásánál bír fo-
kozott jelentőséggel. A legújabb tí-
pusú normális megállóhengerű gyors- 
sajtók és kéttúrás gépek legnagyobb 
előnye éppen abban rejlik, hogy a 
nyomat semilyen szalaggal összeköt-
tetésbe nem kerül és a belövés is —  
akár automatikus úton —  megfelelő 
mechanikai berendezéssel eszközöl-
hető.

M a m ár azonban egy lépéssel to-
vább akarunk menni és a festék le- 
húzódását belövés nélkül akarjuk meg-
gátolni, ami másképpen kifejezve 
annyit jelent, m int gyorsan száradó 
festéket kellene használni.

Ami a mesterséges szárítást illeti, 
úgy akár a paraffin és lakk keverésé-
vel való permetezést, akár pedig a 
különböző hevítőszerkezeteket tekint-
jük, azt látjuk, hogy m indenütt igen 
nagy a festék átütésének veszélye, ha 
pedig kemény, síma papírt használunk, 
úgy a festéknek eltörlődésére való haj-
lamossága. így hát ez az út nem ke-
csegtet sok reménnyel.

H a azonban inkább arra törekszünk, 
hogy intenzív és kis mennyiségű fes-
tékkel érjünk el jó fedést, erős firnisz 
igénybevétele mellett, úgy előbb fo-
gunk kielégítő eredményt elérni. Ezen 
cél gyakorlati megvalósítása egy rend-
kívül finom eldörzsölésű festékező- 
szerkezettel válik lehetővé, amely je-
lentős festékmegtakarítást és a nyo-
másteljesítmény emelését teszi lehe-
tővé. Az ilyen festékezőszerkezet ter-
mészetesen meglehetősen nagyszámú 
dörzshengerrel bír, ami másrészről —  
a hengermosást illetőleg —  munka- 
többletet jelent. L. L.

Az offsetsajtók hengereinek lefejtő- 
dése (Abwickelung) m ár igen sokszor 
tárgyaltatott, de még m indig lesznek 
olyanok, akik részére a következőkben 
adandó rövid útmutatás jó szolgála-
tot fog tenni, annál is inkább, miután 
tudjuk, hogy a nyomás közben fel-
lépő sávok, piszkítások, súrlódások 
m ind a hengerek helytelen beállítása 
folytán lépnek fel.

A következőkben egy —  Ném et-
országban jól bevált —  receptet bo-
csátunk rendelkezésre:

A  fősúly a lemez és gumihenger 
helyes beállításán van és ezért állít-
suk az üres (tehát gumi és lemez nél-

A NYOMDAFESTÉK ÖSSZETÉTELÉNEK
gyorsan áttekinthető képét adja az alábbi tagozódás:
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kuli) hengereket úgy egymáshoz, hogy 
azok piszkitógyűrűi (Schmitzringe)
között m indkét oldalon 0.2 mm levegő 
legyen. A beállítás ú. n. Fühlerrel 
történik. Ekkor megmérjük pontosan 
a hengerek közötti távolságot, körül-
belül 0.05 mm pontosságra. Jelöljük 
X-el a kapott mértéket. A gumihen-
ger borítása legyen Y  mm. (Rend-
szerint körülbelül 2.0 mm.) A  lemez 
vastagsága Zmm.— 0.5— 0.6 mm.

A képlet tehát lesz:
Y =  X—  (Z +  0.1) mm.

Szóval kifejezve: A piszkítógyűrűk két 
tizedmilliméteres távolságánál a gum i-
henger szükséges borítását úgy kapjuk 
meg, hogy a csupasz hengerek lemért 
távolságából levonjuk a 0.1 millimé-
terrel nagyobbított lemezvastagságot. 
Ugyanilyen meggondolás alapján kap-
juk a gumi- és nyomóhenger közötti 
helyes lefejtődést, azzal a különbség-
gel, hogy itt m ár a papírra kifejtett 
nyomás következtében, ab ovo, bizo-
nyos határok vannak szabva.

A hengereket meghajtó fogaskere-
kek osztóköreinek érintkezése szolgál-
jon ellenőrzésül a fenti beállításokhoz.

L. L.
Elektromágneses borítást feszítő 

szerkezet. Inkább a kérdés pikanté-
riája, mintsem annak a gyakorlatban 
tényleg keresztülvihető használata in -
dított egy, az elképzelésében igen

figyelemreméltó „szabadalom" ismer-
tetésére.

A rról van ugyanis szó, hogy az ed-
dig használt első és hátsó feszítősínek, 
amelyekbe a borítás két hossza kerül 
bele, teljesen elmaradnának és helyü-
ket egy elektromágneses berendezés 
foglalná el. Ez a nyomóhengert mág-
nesessé téve, a borítás anyagába ke-
vert vas-, acél-, illetve nikkelpor se-
gítségével a teljes borítást m indenütt 
egyforma erővel, abszolút símán fe-
szítené fel a hengerre.

M iután azonban egyelőre erősen 
kételkedünk abban, hogy ezen kivitel 
a gyakorlatban az igényeknek megfe-
lelhessen, csak azt akarjuk ezzel kap-
csolatban megemlíteni, hogy ennél 
sokkal közelfekvőbb problémáknál, 
m int például a stereotypia-lemezeknek 
a lemezhengeren, az offset-cinkleme- 
zeknek vagy gumikendőknek elektro-
mágneses úton, a beleöntött, illetve 
szövött acélhálózat segítségével való 
rögzítésénél sem tudtak jelentősebb 
eredményt elérni. L. L.

Hordozható jegynyomógép. A né-
met ipar nagy szervezőképessége ter-
mészetesen kihatással van az egész ál-
lami adminisztrációra is és így nem 
csodálható, hogy a német hatóságok 
nap-nap után valósítanak meg refor-
mokat, amelyek egyrészt a  közönség 
kényelmét szolgálják, de másrészről

az adminisztrációt egyszerűsítik és ol- 
csóbbítják. M ár jó ideje bevezették a 
postai bérmentesítő gépet, amelynek az 
volt a célja, hogy egyrészről a posta 
erősen felgyülemlett munkáját, más-
részről a vállalatok expedícióját te-
hermentesítse. Nagyobb cégek a posta-
igazgatóságtól a különböző bélyeg-
értékeknek megfelelő, önműködően 
számoló bélyegzőkészüléket kaptak. 
Ezekkel a cég bérmentesíti a külde-
ményeit és havonta a számolószerke-
zet regisztrálása alapján elszámol a 
postával. Igen sok kiadás a bélyegek 
előállításánál és vesződség azok fel-
ragasztásánál takarítható így meg.

Legújabban villamosvasúti jegy-
nyomógépekkel szerelik fel a kalau-
zokat. Ezen automaták csekély sú-
lyuknál fogva —  cca 2 kg —  köny- 
nyen hordozhatók. A gép a következő 
adatokat regisztrálja: a jegy neme 
(felnőtt vagy gyermek), a szállító- 
eszköz neme: autóbusz, földalatti,
földfeletti stb. villamos; hónap, nap, 
óra, vonaljelzés, szériajel, sorszám. A 
szükséges beállításokat a menet meg-
kezdése előtt végzi a jegykezelő. Idő 
és sorszám automatikusan kapcsoló-
dik. Ezen igen egyszerű berendezés 
által elesik a jegyek előre való nyo-
mása, de főkép a komplikált jegy-
kezelés és végül m indennemű vissza-
élést kizár. L. L.
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ívbelövő-szerkezet gyorssajtókra
A nyomási folyamat fokozatos me- 

chanizálása az idők folyamán mind- 
nagyobb mértékben haladt előre. A  
berakás ma már nemcsak Amerikában 
és Németországban, hanem nálunk is 
nagyobb üzemekben önműködő be-
rakószerkezetekkel történik, ami ál-
tal nemcsak a gép teljesítménye fokoz-
ható, hanem munkabérmegtakarítást 
is el tudunk érni. Ezen két fontos 
eredményen kívül a frontkirakás a 
nyomás minőségének javításához is je-
lentős mértékben járult hozzá, miután 
a megnyomott íven lévő friss festék 
szalagokkal nem kerül összeköttetésbe 
és azok lehúzódása ilymódon meg- 
gátoltatik.

Tudvalévő dolog azonban, hogy kü-
lönösen kromópapíron való nyomás 
esetében a festék nehezen szárad és 
a frontkirakás dacára, a lehúzódás 
belövés nélkül alig kerülhető el. Mi-
után a belövés egy további segéd-
munkás beállítását teszi szükségessé, 
azonfelül a gép gyorsaságát redukálja, 
felmerült a belövés szükségszerű auto-
matizálásának kérdése. Kétféle meg-
oldást láttunk eddig gyakorlatban. Az 
egyik a frontkirakású gépeknél nyer 
alkalmazást, de mai formájában nem 
tekinthető a kérdés végleges megol-
dásának, mintahogy nem is az a célja.

Amint az 1. és la. sz. ábrákon lát-
juk, lényegileg egy a frontkirakás ko-
csiszerkezetére szerelt asztalból áll, 
amelyen a belövésre szánt papír van 
felhalmozva. A kocsi külső állásánál
—  vagyis amikor a megnyomott ívet 
a kirakókocsi leteszi, — a belövő a 
belövőpapírhalomról egy ívet megfog 
és mialatt a kocsi hátramegy, egysze-
rűen leereszti a nyomott ívre. Ez a 
kivitel tehát még szükségessé teszi a

h ’b e lö v ö -s z e r  k e z e t

segéderőt, de lehetővé teszi a gép 
gyorsaságának teljes kihasználását és 
biztosítja a kényelmes munkát. Tech-
nikailag kifejezve egy félautomatikus 
berendezés ez a szerkezet.

A Berthold-Protektor ( 2. sz. ábra) 
a normális gyorssajtókra épített telje-
sen automatikus belövőszerkezet, 
amelynél egy emelkedő papírasztalon 
(Stapeltisch) van a belövésre szánt 
papiros felhalmozva.

A legfelső ívet először is egy ív- 
elválasztó-szerkezet egy kevéssé előre-
tolja, majd ezen előretolt ívet egy ív-
fogókkal ellátott és megfelelő vízszin-
tes oldalvezetékben előre és hátra 
mozgó rúd veszi át és vezeti a kira-
kott ív fölé és teszi ott le. A papiros 
állandó emelkedése az önberakónál 
szokott módon történik. L. /..

Tömörítés
Dr. Schoop fém porlasztó eljárása 

a nehézkes és körülményes scereoty- 
piát és galvánfürdőt hivatott helyette-
síteni, különösen oly esetekben, ami-
kor azok gyors előállítása a főszem-
pont.

Egy pisztolyhoz hasonló porlasztó- 
készülékbe vezetjük be a porlasztásra 
szánt fémdrótot. Ez szénsav és actylén- 
gázok keverékében felolvad és a gáz-
nyomás következtében kifuvatván, 
szétporlad és a cső elé tartott tárgyat 
hártyaszerűen vonja be. Az eljárás 
„Spritzguss" név alatt már meglehe-
tősen ismert és nagyobbára vékony-
falú edények és kisebb öntvények tö-
meges előállításánál nyer alkalmazást.

A mi szempontunkból annyiban bír 
fontossággal, hogy nyomóformák ké-
szítésére lehetne felhasználni. Ahe-
lyett, hogy a matricáról öntvényt ké-
szítenénk, azt egy porlasztókészülék 
segítségével vékony réz- vagy nikkel-
réteggel vonjuk be, amelyet aláöntve 
igen ellentállóképes nyomóformát ka-
punk.

A  modern stereotypia. Az újságok 
előállítása nem is percre, hanem úgy-
szólván másodpercre kiszámított pro-
gram szerint történik és különösen az
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az idő rendkívül kevés, amely az ön-
tésre és nyomásra van előirányozva.

Míg azonban a nyomásnál a gép 
sebesebb járása által elért relatív idő-
megtakarítás aránylag csekély, hiszen 
sajnos, nálunk nem 100.000-es pél-
dányszámok nyomásáról van szó, ad-
dig a stereotypia egyes munkafázisai-
nál —  a lemez kifúrása, jusztírozása, 
fazettálása stb. — még hátra volt a 
tökéletesítés egy igen jelentős lépése. 
Ez az egész munkafolyamat teljes 
automatizálásából és az öntésnél el 
nem kerülhető és az ezt követő meg-
munkálásnál eltávolítandó anyagtöbb-
let minimálisra való redukálásából ál-
lott.

Már maga az öntés is teljesen új 
rendszer szerint történik. A folyé-
kony ólmot az öntőpalack és keret ál-
tal alkotott edénybe nem pumpával 
szorítjuk bele az öntőszájon keresztül, 
hanem állandó áramlásban, nagy nyo-
más alatt átvezetjük azt az öntőpalac-

I v b e lö v ő - s z e r k e z e t
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kon, amely ez esetben egy ki- és egy 
bevezető csatornával bír. Ha a kive- 
zető-csatornát elzárjuk, úgy az áramlás 
megszűnik és a forma, a hirtelen el-
zárás okozta nagy reakciós nyomás kö-
vetkeztében, tömören és légbuborék- 
mentesen leöntetik.

Az öntőformából teljesen automa-
tikusan továbbítja egy kiemelő-szerke- 
zet a lehűtött lemezt a fúrógépnek, 
ahonnan a fazettáló- és jusztírozó- 
gépbe kerül. A komplett berendezés 
termelőképessége öntőszerkezetenként 
és percenként 2 drb teljesen nyomásra 
kész lemez. L. L.

A  betűanyag összeragasztódása töm- 
öntött szedésben. A betűanyag össze-
ragasztódása a tömöntés alkalmával 
leginkább abban leli magyarázatát, 
hogy az olaj, amellyel a formát a 
matricacsinálás előtt beolajozzák, a 
tömöntés alkalmával fejlesztett me-
legség folytán elmézgásodik és a 
betűanyagot összemerevíti. Amióta 
csak létezik tömöntés, a betűanyag 
összeragasztódása mindig panaszok 
tárgyául szolgált; ennek a visszás-

ságnak tehát a melegtömöntés az 
eredője és csak az úgynevezett száraz 
tömöntés útján hárítható el némileg. 
A tömöntő ezt a visszásságot többféle 
módon háríthatja el, vagy legalább is 
csökkentheti. Mindenekelőtt a szedés- 
formát nem szabad túlságosan beola-
jozni, mindenesetre nem annyira, hogy 
az olaj a betűtestről lecsurogjon. To-
vábbá csakis tiszta olívaolajat szabad 
használni, amelyhez felerészben pet-
róleumot keverjünk. Sűrűsörtéjű ke-
fével, amelynek legfelsőbb sörteéleit 
éppen csak hogy bemártottuk az 
olajba, könnyedén vonuljunk végig a 
szedésformán, éppen csak annyira, 
hogy a betű képe kissé zsíros legyen. 
Ez teljesen elegendő. A továbbiakban 
a formát a matrica szárításakor nem 
szabad túlhevíteni, hiszen ez a körül-
mény egymagában is káros hatással 
van a betűanyagra. A rosszul megmo-
sott forma is összeragasztódik a meleg-
tömöntés alkalmával, ezért tömöntés 
előtt jól öblítsük le a tömöntendő 
szedést. Az összeragasztódott szedést 
legjobb úgy szétboncolni egyes be-

tűkre, hogy a még meleg szedésfor-
mára nemezdarabot teszünk, teljesen 
lazára kinyitjuk és ütőkefével (Klopf- 
holz) megdolgozzuk úgy, ahogyan a 
formát leütögetni szokás. Amikor az-
után a forma hideg lesz, újból bezár-
ható és a nemezről eltolható. Ha a  

betűanyag nagyon is összeragadt, ak-
kor a nemezt előbb meg kell áztatni, 
hogy a gőze a formát átjárhassa.

r. a.

Könyv-  és lapszemle
A nyomdászat története. Novák 

László Grafikai Művészetek Könyv-
tárának X-ik kötete, amely A nyom-
dászat történelme IV-ik könyve, je-
lent meg legutóbb. Ezzel a kötettel 
immár négy könyvön keresztül is-
merteti Novák kolléga eseményekben, 
fejlődési fokokban és mindinkább dif-
ferenciálódó ágazatokban olyan gazdag 
mesterségünket. Ez a kötet a XVIII. 
század nyomdászattörténeti eseményeit 
vázolja és elsősorban e kor magyar
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BETÜMINTAKÖNYVET
ADTAM KI. EGY-KÉT PÉLDÁNYRA 

SZÜKSÉGEM LENNE BELŐLE 
S V1SSZAJUTTATÓJÁT TÍZ ÉRTÉKES IRODALMI 

MŰVEL HONORÁLOM.
GYOM A, 1928. ÉVI JÚLIUS HÓ

KNER IZ ID O R
KÖNYVNYOM DÁSZ

Levélborítékok, mappák és díszlevélpapírok

VASADI é s VÉRTESI
L E V É L B O R ÍT É K - ÉS PAPÍRNEM ŰGYÁR 

B u d a p e s t  VI, V ö r ö s m a r ty  u c c a  50. s z á m
Telefónszám ok: T. 221-14 és T. 130-86

*43

A Z  Ú J  K O R  S L Á G E R E !

REPRODUKCIÓS KAMERA
É S  C S Ú S Z T A T H A T Ó  Á L L V Á N Y , F É M B Ő L

2 I T N Á  U L . 14 (C S E H S Z L O V Á K I A )
M inden re p ro d u k c ió s  techn ika  ré szé re  va ló  rep ro d u k c ió s  készü lék ek  

és  g é p ek  leg te lje sftö k ép eseb b  sp ec iá lis  g y á ra



tipográfusaival ismerteti meg olvasóit. 
Részletesen tájékoztat természetesen a 
velük kapcsolatos érdekes események-
ről is. Azután összefoglaló képet ad 
a szerző a külföld nyomdászatáról. 
Tipometria és betűöntés cím alatt közli 
a könyv a különböző időbeli külföldi 
tipometriákat, ami tanulságos képet 
ad arról, mennyire komplikált és nem 
egységes volt régente az egyes orszá-
gokban és sokszor az egyes országo-
kon belül is a betűk mérete. A 18. 
század öntés- és nyomtatástechnikájá- 
nak ismertetése után a stereotípiáról, 
a papiroskészítésről, a könyvkötésről, 
a litográfia föltalálásáról és végül a 
18. század újságairól és kalendáriu-
mairól mondja el ez a könyv, amit 
minden nyomdásznak tudnia kellene. 
Külön fejezet foglalkozik e kor könyv-
nyomtatóinak szociális viszonyaival és 
végül a fa- és rézmetszéssel, az akkori 
fő-fő illusztrációs eljárással ismertet 
meg bennünket. A könyv tartalmának 
már e rövid leírásából is kitűnik, 
mennyi érték, milyen gazdag törté-
neti anyag van összesűrítve Novák 
kollégának ebben a könyvében is. Mű-
vészi értékét a sok fa- és rézmetszet-
reprodukció adja meg a X. kötetnek.

h.
A  Könyvbarátok Lapja, szerkeszti 

Sikabonyi Antal és kiadja a Singer és 
Wolfner rt. Budapesten. Vezető he-
lyen Elek Artúr Dürerről, a halálá-
nak 400 éves fordulója alkalmából 
most világszerte ünnepelt magyar 
származású művészről értekezik. Amb-

rus Zoltán a Könyv és üzlet című köz-
leményét fejezi be. Nagyobb cikkeket 
írtak még Emilé Henriot, Dézsi La-
jos, Kner Imre, Bonkáló Sándor és 
Weyde Gizella. E cikkek közül a mi 
szempontunkból, a könyvnyomtató 
szemszögéből Kner Imrének „Könyv-
technika és könyvművészet” című ta-
nulmánya érdemel különös figyelmet, 
mert a részletes történeti visszapillan-
tás mellett arról is ír — példákkal tá-
mogatva — milyennek kell és mi-
lyennek nem szabad a könyvnek len-
nie. Nagy szemlerovata is értékes ré-
sze e folyóirat ezidei 3. számának, hi-
szen csupa neves ínó, művész és esz-
tétikus írta. Egyévi előfizetési ára (4 
füzet) 16, egyes szám ára 5 pengő.

Szép Budapest. Jeszenszky Sándor 
könyvét: „Szép Budapest” (Budapest 
1928. Athenaeum) igaz jóleső érzés-
sel teszi le az ember. Bírálatot tartal-
maz, de mindvégig olyat, amelyet ifjú 
fővárosunk igaz szeretete sugall. Az 
a városrendészeti kritika, amelyet mű-
vészi szemüvegen keresztül gyakorol 
az író, mindenesetre gondolkodóba ejt 
és sajnáljuk, hogy e helyütt bővebben 
nem foglalkozhatunk helyes nézőpont-
jaival. Különösen érdekel minket az, 
amit az idegenforgalomról mond és 
különösen az a néhány mondat, amely-
ben az idegenforgalmi propaganda 
szolgálatába állított nyomtatványokról 
beszél: „Nagy néha felfedezünk egy 
plakátot vagy füzetet (külföldön), de 
az ott, az összehasonlítás ezer lehető-
sége között rendszerint oly szánalma-

san szegény, olyan ízléstelen és ala-
csonyabb rendű, hogy inkább árt, 
mint használ.” Ebben Jeszenszkynek 
teljesen igaza van. Ezeknek a füzet-
kéknek nemcsak tartalma ízléstelen,
—  az egyik szerzője a korzón sétáló 
nő bokáira figyelmeztet, mint látvá-
nyosságra —  de köntöse is nélkülöz 
minden művészi vonást és minden 
reklámértéket. Szégyenszemre az egyet-
len jó budapesti plakát Angolország-
ban, külföldi művész munkája. Ennek 
oka pedig nem művészeink nem arra- 
hivatott volta, hanem a propaganda 
szerveinek hozzá nem értése és nem-
törődömsége. Kár, hogy Jeszenszky 
nem foglalkozik behatóbban a mo-
dern plakátnak a városképbe való be-
illeszkedésével és a modern plakát-
művészetnek alkalmazási lehetőségei-
vel. A könyvnek külső köntöse nem 
egyenrangú tartalmával. Borítékul 
Budapestnek egy egyébként szép fény-
képét használták föl, azonban ez bo-
rítéknak egyáltalán nem felel meg. 
Ez alkalommal említjük meg, hogy 
szerintünk elhibázott dolognak tart-
juk a borítéklap készítőjének a cím-
lapon való feltüntetését. A boríték-
lap a könyvnek nem oly szerves része, 
hogy ez indokolható legyen, hisz be-
kötés után a címlapon szereplő jelzés 
olyasvalamire vonatkozik, ami már 
nem létezik. Naményi Ernő

Offset-, Buch- und Werbekunst 5. 
füzet, V. évfolyam. (Offset-Verlag 
G. m. b. H., Leipzig C. 1, Seeburger- 
strasse 57.) Egyes szám ára 3.50 
márka. Évi előfizetési ár 12 számért 
30 márka. Ez a szám a divatkép-
nek az évszázadok folyamán végbe-
ment fejlődését mutatja be. Dr. O. 
Pelka a divatkép reprodukciós techni-
kájáról ír, Tr. Schalcher a művészi 
oldaláról fogja meg azt a témát. Régi 
francia színes metszetekkel illusztrálja 
cikkét. Gerta Elisabeth Thiele, a neves 
berlini dekorációs művésznő a mo-
dern kirakatfigurákat tárgyalja mély-
nyomásos képek kíséretében. Géptech-
nikai közlemények és új amerikai 
nyomtatási eljárást is ismertet ez a 
szám. Az eredeti borítékot Fritsche- 
Bünau tervezte. A kitűnő szakfolyó-
irat 6. száma túlnyomó részében a 
Pressával foglalkozik. A szöveget sor-
rendszerű képek követik, úgyhogy az 
olvasó egységes képet nyer a nemzet-
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a legjobban bevált

K É T T Ú R Á S
GYORSSAJTÓ

Az 1928-as m odel teljesítm énye, úgy
nyom ásm ennyiség, mint pedig m inő-
ség  szem pontjából felülm úlhatatlan. 
A gyártásnál használt nagyértékű  
nyersanyagok, precíziós m egm unká-
lás és végü l a gép rendkívül m asszív  
építése az egyen getést jelentősen  
redukálja s így  különösen egy- és  
többszínű illusztrációk előállítására  
teszi alkalm assá. A „Front-Rapid“ 
Budapesten üzem ben bármikor m eg-
tekinthető.
P a p ír n a g y s á g :  70/100 é s  84/120 cm  

S C H N E L L P R E S S E N F A B R I K

F R A N K E N T H A L ,
A LBERT & CIE. A. G.
F R A N K E N T H A L  ( P F A L Z )

VEZÉRKÉPVISELET ELSŐ MAGYAR BETÜÖNTÖDE RT
B U D A PE ST  V I. K ER Ü LET, D E S S E W F F Y  UCCA 32 . SZÁM . T E L E FÓ N SZ Á M : TERÉZ 223-70



közi sajtókiállításról. A fekete-fehér 
technikában tartott, jól ható fedőlapot 
Schreiber tanár, Barmen, tervezte.

A Graphische Revue, a bécsi Gra- 
phische Gesellschaft szakfolyóiratának 
ezidei 3. száma a társaság szaktan- 
folyamainak nagyon szép és finom 
munkáit adja kétszínnyomásos mellék-
letein. A munkákat a grafikai tan- és 
kísérleti intézet műhelyében készítet-
ték. Az ízléses szedéselrendezésű és 
kitűnő nyomású akcidenciák minta-
szerű példányai nemcsak a tanmű-
helyi, hanem a gyakorlati munkáknak 
is. A lap szerkesztője, Kari Stolik, 
vezetőhelyen búcsúzik munkatársaitól 
és olvasóitól, mert —  principális lett.

Dér Deutsche Drucker júniusi 
száma főként a fotolitográfiának és 
az offsetnyomásnak van szánva, de 
nem hanyagolja el a többi ágazatot 
sem. O. Blecher a mindennapi praxis-
ban értékesíthető tanulmányt írt az 
off setel járások metódusairól. Walther, 
a negatívok és diapozitívok retusáról

H ir d e té s s z e d é s p é ld a  a  b r a u n s c h w e ig i  lé n ia -  
b a rá to k  s z a k fo ly ó ir a tá b ó l

nyújt útmutatásokat. C. Partenheimer 
a síknyomásban alkalmazott bronz-
nyomásról írt, megbeszéli a lap a Ro- 
land offset-gyorsanfutó sajtót, a festé-
kek fedéséről van benne közlemény. 
Nagyon tartalmas a füzet többi része 
is. Van benne szedő- és nyomtatás-
technikai rész. Az egyik az újszerű 
fotomontázs kifejezésmódjairól, a má-
sik színkeverésről, színtáblával illuszt-
rálva. Sok és kitűnő színes mellék-
let emeli a füzet értékét, amely 2.75 
márkáért szerezhető be a kiadónál: 
Berlin SW 61.

Die yieue Satzart (az új szedésmód) 
a címe egy új egyesülés új szakkönyv-
tárának. Az egyesülés címe Gemein- 
schaft für Linienfreunde (Léniabará-
tok közössége), melynek székhelye 
Braunschweig, Scharnhorstrasse 1,0. 
Már két mappát kaptunk kézhez eb-
ből a nagyon érdekes kiadványból, 
amelyek tele vannak szedéspéldákkal. 
Ezek a szedéspéldák —  az elsőben 
egyszínnyomású hirdetések, a második-
ban többszínnyomásos akcidenciák — 
kizárólag léniákkal vannak keretezve, 
dekorálva. A példák mindegyike mu-
tatja, milyen végtelen alkalmazhatási 
tere van a vonalnak, a betűöntödei 
léniának a legkülönbözőbb szedésfaj-
táknál. Kettőt belőlük ezen az olda-
lon mi is bemutatunk. Mesterszedők-
nek és hirdetésszedőknek e füzetek 
megrendelése nagyon ajánlatos. Egyes 
számuk ára 2.50 márka.

Gutenberg-Museum und Gutenberg- 
Gesellschaft címen kis füzetet küld-
tek be Mainzból. Ez a füzet a mainzi 
Gutenberg-Gesellschaft kiadásában bi-
zonytalan időközönként jelenik meg 
és a múzeum anyagának gyarapítása 
érdekében fejt ki propagandát. Ezen-
kívül katalógusát adja a füzetke a tár-
saság kiadásában megjelenő szakmű-
veknek. A társaság tagjai ezeket a ki-
adványokat kedvezményes áron kap-
ják. Külföldiek is beléphetnek a Gu- 
tenberg-Gesellschaftba évi 15 márka 
tagsági díj fejében.

Geschichte dér Buchdruckerkunst a 
címe egy füzetekben megjelenő 35X  
25 cm alakú nyomdászattörténeti mun-
kának, amely G. A. E. Bogeng szer-
kesztésében és a Demeter-Verlag ki-
adásában jelenik meg Hellerauban. A 
már megjelent két füzetből is látszik, 
hogy a kétkötetes mű monumentális

munkának indul. 1000 oldalas lesz, 
120 műmelléklettel, melyek közül 
sok arany- és más színekben fog 
nyomódni. Az eddig megjelent 
Codex-reprodukciók is már remek-
művek. Félhavonként megjelenő szál-
lítmányok ára 4 márka. Az előfize-
tési kedvezmény lejárta után 5 márka 
lesz egy-egy szállítmány ára. Meg-
rendelhető Pfeifer Ferdinánd (Zeid- 
ler Testvérek) nemzeti könyvkereske-
dése útján is, Budapest IV, Kossuth 
Lajos ucca 5.

A düsseldorfi Jagenberg gépgyár 
ötvenéves fennállása alkalmából ara-
nyozott alumíniumból való dombor-
nyomásos bekötési táblában ünnepi 
iratot küldött be. Ügy a külső, mint 
a belső tipográfiai kivitele ennek a 
műnek valóságos díszmunka. A gyá-
rat 1878-ban Ferdinánd Emil Jagen-
berg alapította, persze szerény kezdés-
sel, egy kis műhely alakjában. Eleinte 
nyomógépek konstruálásával foglalko-
zott a válallat, de később áttért a
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papirosfeldolgozóipar részére szüksé-
ges gépek gyártására. Ma az alapító 
fiainak a vezetésével nagy részvénytár-
sasági vállalattá fejlődött a gyár. A 
klasszikus szépségű kvartalakú könyv-
ben a legkülönbözőbb csomagoló-
gépek autotípiai ábráit látjuk. Etikett-
ragasztó, csokoládé- és bomboncsoma- 
goló, cigarettadobozokat hivatalos 
címkével ellátó stb., stb. gépek képei 
és leírásai, a gyár fejlődésének a tör-
ténete, tetszetős szedéselrendezéssel és 
rendkívül tiszta nyomással készült 
könyv maga mind együttvéve a leg-
méltóbb jubileumi emlék.

A Schnellpressenfabrik Frankenthal 
Albert & Cie. A.-G. Frankenthal 
(Pfalz) nagyon szépen kiállított pro-
spektust küldött be lapunknak a 
könyvnyomdái és a mélynyomórotá-
ciós gépekről. E legújabb kiadású 
prospektushoz mellékelte a cég a gépe-
ken nyomtatott, többszín-mélynyomá- 
sos folyóiratokat és az említett egyes 
gépeket és fontosabb alkatrészeit áb-
rázoló képeket. Mióta az Alberta a 
piacon megjelent, 150 gépet adott el 
belőle a gyár, ami kétségtelen jele

használhatóságának. — Az új könyv-
nyomdái rotációsgép-prospektus egész 
sor újság-, könyv- és illusztrációs ro-
tációsról, komplett tömöntödei beren-
dezésről szól. A katalógus maga a cég 
„Front Rapid” kéttúrás gép elsőrangú 
produktuma. — A mélynyomógép- 
prospektust a gyár „Palatia" ívmély- 
nyomórotációsán nyomtatták. Ezen a 
prospektuson a négyszinnyomásos bo-
ríték és a gépek plasztikus ábrázolása 
tűnik föl. — A cég még egy ötszí n- 
mélynyomású folyóiratot is beküldött, 
amelyet a Pressán, a keleti csarnok 
(Osthalle, 66. Stand) nyomtattak. Ezt 
a gépet és a lap nyomtatását egyéb-
ként láttuk üzemben is a Pressán. Az 
itt említett katalógusokat a cég min-
den érdeklődőnek szívesen megküldi.

Das Linotype-Magazin. a Mergen- 
thaler Linotype szedőgéptársaság dí-
szes alkalmi kiadása gyönyörű Pressa- 
számmal lepte meg a nyomdászvilá-
got. Alapnyomatos tiszta autotípiá- 
kon mutatja be ez a gazdagon illuszt-
rált folyóirat a Linotype-on az utóbbi 
időben végzett újításokat és javításo-
kat, a Ludlow címsoröntő működését,

sokféle használhatósági módját. Ezek-
kel az újításokkal most bővebben nem 
foglalkozunk, mert a Pressáról való 
beszámolónk keretében lapunk leg-
közelebbi számában részletesen ismer-
tetjük majd ezeket az újításokat is.

A Windsbraut kéttúrás gyorssajtók 
szép tipográfiájú prospektusát hozta 
a posta. A Maschinenfabrik J. G. 
Schelter és Giesecke, Leipzig ebben a 
prospektusban a telepén gyártott ösz- 
szes típusait mutatja be és ismerteti. 
A műnyomó papíron nyomtatott pro-
spektus a gyár magyarországi képvise-
lője: Fischer Ignác (Budapest, VII, 
Kazinczy ucca 27) útján is kívánatra 
megküldethető.

Kliséragasztó eljárásról ad ismerte-
tőt a Dr. Selle & Co. A.-G., Berlin, 
SW 29, Zossener Str. 55, prospektusa. 
A Selle-ragasztóval a rotációslemez 
üresen hagyott megfelelő kifrézelt he-
lyére a kívánt klisé beragasztandó és 
így közvetlenül autotípiáról is nyom-
ható a kép. Az eljárás egyszerű és 
gyors. így ragasztható rá a vékony 
cinklemezklisé könyvnyomdái présen 
való nyomásra az alátétre is. Haszná-

ROCKSTROH- 
WERKE A. G. 

HEIDENAU
Képviselet:

TANZER MIKSA, BUDAPEST
VII, Akácfa ucca 50. Telefón: J. 406-31

WCTORIA-KOLOSS H ID R A U LIK U S M ATRICA-
P R É S ,  A L E G N A G Y O B B  
U J S Á G O L D A L A K H O Z

Nincs nyomástúlterhelés. A nyomás a 
préselendő forma nagysága és termé-
szete szerint, előre pontosan beállítható

Asztalnagyság 640X830m m  
Szedésnagyság 50 0X 65 0mm 
Nyomáserő 6 0 0 .0 0 0 kilogram

A nyomandó példányszám mennyisége 
rtincs semilyen befolyással a nyomás-
erősségre. A préselőhenger és a fejlap 
a legjobb öntött acélból van készítve



lati eljárás és utasítás a megadott cí-
men beszerezhető.

A Maschinenfabrik ]ohannisberg 
G. m. b. H., Geisenheim, a. Rhein, 
csinos prospektusai fekszenek előttünk 
a „Vorwarts" gyorsanjáró, az „Auto- 
liliput" kis gyorssajtó és a „Rhein- 
front" frontkirakóval. A „Johannis- 
berg 1" ívmély nyomórotációs próba-
nyomatai a gép tökéletes voltáról tesz-
nek tanúságot. Ennek a gépgyárnak 
magyarországi képviselője Kallina 
Zdenko, Budapest, VIII, Tavasz-
mező ucca 16.

A milánói könyvipari szakiskola 
1927. évi értesítőjét küldték be ne-
künk. Megtudjuk az értesítőből, hogy 
a nappali kurzusokon kb. 3.00 első és 
másodéves tanonc nyer elméleti és 
gyakorlati oktatást s vasárnap délelőtt, 
valamint esténként néhány órán ke-
resztül 180 munkás vesz részt a to- 
vábbképző-tanfolyamokon, amelyek a 
következő szakokra oszlanak: kézisze-
dés, Linotype-gépszedés, magasnyo-
más, kőnyomás, offsetnyomás, cinko- 
gráfia, könyvkötés, aranyozás és mű- 
könyvkötés, könyvművészet és grafikai 
rajz. A szakiskola fentartási költségeit 
az olasz közoktatásügyi minisztérium, 
Milánó városa, továbbá 2 betűöntöde, 
3 papírgyár, 3 grafikai szaküzlet, 2 
nyomdagépgyár, 2 festékgyár, 2 bank, 
1 kultúregyesület és a Főnökegye-
sület fedezi. Felszerelése megfelel 
egy jó középnyomda felszerelésének 
250 szekrény írás és körzet a meg-
felelő anyagokkal, 2 gyorssajtó, 4 
Viktória tégelynyomósajtó, 1 kőnyo-
mósajtó, 1 offsetgép, továbbá jól be-
rendezett cinkográfia áll a növendé-
kek rendelkezésére. A tanítók kényel-
mét szolgálja két tanterem az elmé-
leti oktatásra s egy óriási kiállítási 
terem — egyben olvasó is — ahol 
a világ összes szakfolyóiratai olvasha-
tók, köztük a Magyar Grafika is.

A kvartalakú, vaskos kötet a szak-
iskola növendékeinek sikerültebb 
munkáit reprodukálja. Egyik-másik 
művön meglátszik az új irányokkal 
való kacérkodás, ámde a munkák 
zöme a legkonzervatívebb stílusban 
készült. Nyomásuk kitűnő. A lino- 
metszés igen kezdetleges stádiumban 
van ma még az olaszoknál, amit a 
közölt mintalapok élénken bizonyíta-
nak. Egynéhány jólsikerült három-

B u d a p e s t i  g r a f ik u s  m ű v e z e tő k  m e g k o s z o r ú z z á k  M a in z b a n  a  G u te n b e r g -s zo b r o t

(T a u s z  S á n d o r  ig a z g a tó  fe lv é te le )

színnyomat és színes offsetnyomat tar-
kítja a jó papíron, Leporellóban nyo-
mott könyvet.

Megrendelhető: Scuola dél Libro

di Milano — Milano, Via S. Bar- 
naba, 48 — kötetenként 50 líráért.

Dér Holzschnitt 1928 júliusi száma 
Rudolf Schiestl tanár művészi famet-
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szeteinek van szentelve a művész öt-
venedik születésnapja alkalmából. A 
Theodor Körner Stuttgart kiadásában 
megjelenő havi folyóiratból két fa-
metszetet olvasóinknak bemutatunk 
lapunk jelen számában, hogy fogalmat 
alkothassanak maguknak arról az erő-
teljes fametszési technikáról és eredeti 
germán stílusáról, amely ezt a művészt 
nemcsak fametszetei, hanem rézkarcai 
és litográfiái révén is ismertté teszi.

Lutz Ede és Társa festékgyár a tan-
folyami kiállítás vázlatai közül néhá-
nyat 50 pengőért megvásárolt. A váz-
latok tulajdonosai az összeget köszö-
nettel fogadták és erről múlt szá-
munkban csak azért nem adhattunk 
hírt, mert az adomány lapunk zárta 
után jutott tudomásunkra.

A bratislavai szakiskola értesítője, 
amelyet nekünk beküldtek, a brati-
slavai grafikai szakiskola tanműhe-
lyében készült és nagyon szép tan-
műhelyi munkákat tartalmaz, őszin-
tén megvalljuk, bizonyos irigységgel 
lapoztuk ezt az érdekes kis füze-
tet, mert a budapesti nyomdaipari 
viszonyokhoz képest a bratislavai 
nyomdászat kisméretű, mégis ott az 
illetékes körök már föl tudtak szerelni 
tanműhelyt a szakiskola hallgatóinak, 
míg nálunk ez még az álmok álma.

Almanahul graficei románé címen 
jelent meg a romániai grafikai szakma 
1928-iki évkönyve. Az évkönyv Tipa- 
rul Scrisul Romana és a Grafica Ro- 
mana kiadásában jelent meg. Amint 
látjuk, a régi Románia részére szer-

kesztett évkönyv, tehát nem tévesz-
tendő össze az erdély-bánáti grafikai 
munkások részére kiadni szokott év-
könyvvel, amelybe régi jó ismerő-
seink, az erdély-bánáti szakférfiak 
írnak. Ebben egyetlen ismerős név 
nincs. Szakcikkek, történeti tanul-
mány van benne, cikk az elemen-
táris szedésstílusról, sok szedéspéldá-
val, műmelléklettel és bekötési táblák 
reprodukcióival.

A Bulletin officiel des cours pro- 
fessionels, a párizsi szaktanfolyam hi-
vatalos értesítője júliusban jelent meg. 
Szakcikkek és a mi szemünkben 
gyenge, darabos szaktanfolyami mun-
kák vannak benne mellékletképpen, 
de lehet, hogy a franciáknak ez az íz-
léses szedésmód.

Tanulmányút a párizsi üzemekbe
Abból az alkalomból, hogy a különböző szakmai kö-

rökben a kölni sajtókiállítás megtekintésére készültek, 
Schatz Rezső igazgató, a Lorilleux festékgyár egyik buda-
pesti agilis vezetője felejthetetlen, szép tanulmányutat 
szervezett meg Párizsba. Tudvalevő, hogy részben fő-
városi, részben állami hozzájárulással tíz nyomdai 
alkalmazottnak, többnyire szakoktatóknak lehetővé tet-
ték, hogy a Pressát megtekinthessék. Másrészt külön 
Kölnbe ránduló társaság alakult művezetők, nyomdaigaz-
gatók, főnökök és a szakirányú nyomdásztanonciskola 
tanáraiból is. Ezt a két társaságot hívták meg a Lorilleux- 
gyár megtekintésére. Mind a két társaság július 4-én 
Párizsban találkozott. Az egyik társaság ugyanis előbb 
ment Kölnbe és azután Párizsba, a másik előbb ment 
Párizsba és csak azután készült Kölnbe. A vonatból ki-
szállva, a párizsi Lorilleux-gyár kocsija mindenkinek a 
poggyászát szállására vitte és a két társaság a kirán-
dulást rendező előzékeny gondoskodásából a Piacé Saint 
Michelen levő magyar vendéglőben találkozott. Egyéb-
ként ez volt a párizsi tartózkodás ideje alatt a társaság 
étkezési helye.

Másnap délelőtt egy magyar és egy német tolmács szí-
ves kíséretében, akiket a párizsi gyár bocsátott a társa-
ság rendelkezésére, már kezdetét vette az üzemek látoga-
tása. Először Langlois-nyomdát tekintettük meg, amely-
ben főként illusztrációs munkákat nyomtak lassan 
járó, avult, régi gépeken. Egyetlen gyorsanjáró Miehle- 
féle gyorssajtója volt csak. Az elénktárult kép érdekes 
volt. Az üzem őszes vezetője szívesen magyarázott meg 
mindent, amire felkérték. Ha a szedés nem is volt min-
denben a mi ízlésünknek megfelelő, a nyomás kitűnő. 
Láttunk egy idősebb hölgyet, amint a szedés körül szor-

goskodik és láttuk a korrektort, amint a gépek zajában, 
a szedők és gépek közt elhelyezett asztalkán végezte 
felelősségteljes munkáját. Ugyanis egy helyiségben van 
a szedő- és gépterem.

Innen a Maison Serre-féle litográfiába mentünk, ahol 
elámultunk a képek és a gépek óriási méretein. Itt ké-
szítik a Metró, a világ legnagyobb és legjobban kiépített 
földalatti vasútjának megállóhelyein látható nagy reklám-
plakátjait. Négy 120X^90 cm-es ívre nyomják. Nálunk, 
mint a Sunlight-plakátot is, 16 félívben nyomnák, míg 
a látott nagy gépeken csak négy részben nyomják ezeket 
az óriási plakátokat. Az arány tehát 4:16. E méreteknek 
megfelelő a kőnyomdai sajtó is. Sok kőrajzoló, grafikus 
dolgozik a rajzteremben. A duplaíves kövek lecsiszolása 
géperővel történik. Természetesen cink- és aluminium- 
lemezről is nyomnak. 30 litográfiái gyorssajtója van en-
nek a nagyszerű üzemnek.

Innen a társaság egyik része autótaxival a Louvre kép- 
és szobortáraiba, a másik a Luxembourg gyönyörű tá-
raiba ment. Az itt látottak leírása külön cikket töltene 
meg.

Délután a sok százezres példányszámú „Le Journal” 
ujságüzemét tekintettük meg. Óriási szedőgépterem. 
Régimodelű, amerikai Linotype-gépekkel. Éppen az esti-
lap tőzsdetáblázatát mutálták a szedőgépeken. A metőr 
megjelölte a leszedendő számokat és szedték gépen a 
három-négy cicerós sorokat. A hatalmas rotációsokkal 
fölszerelt gépterem másik részén van a legmodernebb 
Winkler-présekkel, öntőgépekkel és az egyéb szükséges 
tömöntőapparátusokkal kitünően fölszerelt tömöntöde. 
Minden ott van kéznél. Alig időztünk a gépteremben egy 
darabig, már be is tették a fönt mutálni látott és köz-
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ben leöntött tőzsdeoldalt a gépbe, a gép megindult. M eg-
lepően kevés idő telt el az utolsó oldal leérkezésétől a 
gép indulásáig, ami kizáróan a modern tömöntödei föl-
szerelésnek köszönhető.

Azután a társaság a Le Petit Journal üzemét láto-
gatta meg. A Neogravure mélynyomóüzem és a G illot 
híres francia cinkográfia üzemének leírását az ezen a 
téren hivatottabb szakíróra bízom.

Az élvezetes tanulmányi kirándulás utolsó napján 
reggel nyitott autóbuszon, végig Párizs legszebb útján, 
a Champs Elysée-n, a gyönyörű Etoil-on át, az Ismeretlen 
Katona sírja fölé emelt művészi diadalív mellett ki Pá-
rizs kapuján Nanterre-be vitt utunk, ahol a Lorilleux 
festékgyár hatalmas telepe terül el. Itt a fekete festékeket 
gyártják. A gyári helyiségeken a legszeretetreméltóbb 
módon kalauzolták végig a társaságot a gyár igazgatói, 
főtisztviselői, a vezértitkár és Lorilleux maga.

Először megmutatták a koromégetést, a fekete festék 
főalkatrészének készítését. Láttuk, m int vegyítik az an- 
thracent, olajat és naftát, amelynek elégetése a finom kor-
mot adja. A gyantakivonat forralását, ahol naponta 4000 
kilogramot termelnek. A festékanyag őrlésénél, ahol az-
előtt 200 munkás dolgozott, most két munkás végzi ezt 
a munkát az üzem racionálissá tétele óta. A gépeket any- 
nyira javították ezen a téren is.

Állandóan 150— 200.00.0 kg festék van raktáron 250 
gramos doboztól 200 kilós hordóig. Ebben az üzemben 
80 munkás dolgozik csak, mert itt sok emberi munkaerőt 
tett fölöslegessé a gép. Például a festékes dobozokat is 
géppel tisztítják. Addig mennek át a gépeken, m íg egé-

szen meg nem tisztulnak. Csak két ember kezeli ezeket 
a gépeket is. Hatalmas méretűek a raktárak. Érdekesek 
a csomagolótermek, az expedíció stb. A festékek készí-
tési módjának leírását mellőzzük, mert az különösen a 
Magyar Grafika olvasói előtt ismeretes.

A szomszédos Puteaux-ban, a gyár másik telepén, a 
színes festékeket gyártják. Itt 800 lóerős gőzgépet látunk 
és 90 őrlőgép van üzemben. A gépeket a gyár házilag 
gyártja. Csak mire ideértünk, a munkások abbahagyták a 
munkát. Ugyanis a francia gyárakban szombaton csak 
délig dolgoznak. De azért a 48 órát kidolgozzák. Itt 300 
munkás dolgozik. Nagy hengeröntödéje és ezzel kapcso-
latos kiterjedt vegyi laboratóriuma van. Ugyancsak jól 
fölszerelt a festéklaboratórium is. A raktárban százezer-
számra vannak mintadobozok az eddig gyártott színes 
festékekből, úgyhogy utánarendelés esetén, ha a megren-
delés számát megadják, árnyalati pontossággal azt szál-
lítják. Érdekes a szénelosztás is, amely az egyes fűtő-
kemencékbe csöveken át automatikusan történik. N in-
csen szénporos, izzadó fűtő, szénlapátoló. Keserves munka 
ez, de kenyeret adott családoknak. Itt ezt is gép végzi. 
A modern üzemnek a technika haladását ki kell aknáznia.

A mélynyomtatás, az offsetnyomás festékeinek és a szí-
nes festékek gyártási módját szintén nem írhatjuk itt le, 
mert máris átléptük a kiszabott tér határát. Végül be-
vezettek bennünket a gyár múzeumi termévé átalakított 
évszázados kis helyiségbe, a Chant-Coq szélmalomba, 
ahol az 1818-ban M. Pierre Lorilleux alapította gyár 
1824-ben királyi rendeletre átköltözött és amely azóta 
a világ leghatalmasabb festékgyárává lett. A múzeumi
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szobában értékes ereklyék, emlékek vannak, amelyeket 
nekünk megmutattak. Másolókönyv 1819-ből, egy 1512- 
ből származó biblia, az új testamentum görög, latin és 
héber nyelven stb.

Az alapítás után kézikocsival és háton szállították a 
festéket. Ma 42 teherautója és 24 lova van a vállalat-
nak. Az egész föld kerekségén vannak fiókjai, gyártele-
pei a Lorilleux-gyárnak. Észak-Amerikában, Dél-Ameri- 
kában, Afrikában, Ausztráliában, Kínában, Japánban, sőt 
Európában is. A térkép-grafikon mutatja, hogy Európa 
minden országában összesen tizenkilenc fióktelepe van 
a gyárnak.

Végül emlékül minden látogató emléklapot kapott, a 
gyár többszínnyomatos ismert védjegyével, a szélmalom-
mal és magyar fölírású ajánlással, továbbá egy szép fü-
zetet a gyár történetével és telepeinek képeivel és több 
színnyomatos műlapot.

Azután újból autóra ült a társaság, amelyet Suresne-be, 
egy szép kirándulóhelyre vitt a gyár igazgatósága. Míg 
az ebéd elkészült, megismerkedhettünk a franciák „apé- 
ritif"-jeivel, amiket ők étvágygerjesztőnek evés előtt inni 
szoktak. Kedélyes csevegéssel, tréfálkozással, felköszön-
tőkkel fűszerezett fölséges ebéd után Versailles-ba, a fran-
cia császárok és királyok gyönyörű nyaralóhelyére vitte 
az autó a társaságot. A kastély termeiben múzeumok, 
képtárak, a Joséphine-ek és Pompadour-ok szobái. így 
váltakozott a szakmai ismeretek gyarapítása a fizikai, 
majd a művészi élményekkel, amelyekre mindenkor szí-
vesen fog gondolni a tanulmányi kirándulás minden egyes 
tagja. Ügy a párizsi Lorilleux-gyár vezetői, mint Schatz 
igazgató részéről szakmai szemponthói is rendkívül ér-
tékes és nemes cselekedet volt, hogy lehetővé tették a 
párizsi üzemek megtekintését. Herzog S.

Fedőlapunk és mellékleteink
Lapunk jelen számának fedőlapját lapunk fomunkatársa, 

Kner Albert tervezte és metszette ólomba. Ugyancsak ő 
tervezte és metszette ólomba lapunk e számának mellék-
letei közül a Magaziner és Strausz, a Révészné és a Nos- 
trum  Műszaki Áruház céglapjait és az Általános Vas- és 
Szerszámkereskedelmi r t  levélfejét, míg a Margitszigeti Ki-
állítás villamosplakátját Csabai Ékes Lajos tervezte, továbbá 
Kner A lbert iajztudását dicséri Jules W olfner & Cie 
csomaglezárója, mely Kner Izidor gyomai nyomdájában 
készült, Tábor János grafikusművész a „Kalamáris" című lap 
levélféjét tervezte. A  SefFer, a Delka cégek reklámlapjait és 
a Kézműipari Kiállítás értesítőjegyét Apfel Sándor (Hungária- 
nyomda) tervezte. Az „Új Építészet" című reklámlapot, az 
Intertype reklámlapját és a H orovitz Adél-féle cégjegyet 
Herschkovits Dezső (Biró-nyomda) tervezte és szedte. Végül 
R ichter Gedeon levélféjét Horváth Ferenc (Biró-nyomda) 
tervezte és szedte.

Felelős szerkesztő és kiadó: B iró  M ik ló s . Főmunkatársak: H erzo g  
S a la m o n , K n e r  A lb e r t  és L ö w y  L á sz ló . A szövegrész Intertype 
„C“ modelű szedőgépeken szedve. (Képviseli „Grafika" Gép-
kereskedelmi Rt. Budapest V, Csáky u. 49) A kliséket a König 
és Bayer kliségyár, Budapest VII, Wesselényi u. 50. szállította. 
A Diósgyőri Papírgyár Rt. famentes antik papírjára nyomatott: 
B iró  M ik ló s  n y o m d a i m ű in téze téb en , B u d a p e s t V I I ,  R ó zsa  ucca 25
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Nonpareille (Korps 6)

MEI.YEK A SZÖVEG ÉRTELMÉT HELYES

Petit (Korps 8)

MrNDEIST SZEDETT SOR EZZEL SZEMBE

Garmond (Korps 10)

Ö T L E T E S  L E G Y E N  A  S Z E D Ő
Ciceró (Korps 12)

B E T Ű I  E D D I G  M  I N D E N
Mittel (Korps 14)
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Text (Korps 20)
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Perl (Korps 5)

UGYANEZ MEGTÖRTÉNIK EGY RENDES GYORS-
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Nonpareille (Korps 6)

KÖZVETLEN A SZEDÉSHEZ ÉHJEPfEK

Petit ÍKorps 8)

ÉS A KITŰNŐ FESTÉKEZŐMŰ
Garmond (Korps 10)

FESTÉKSZEKRÉNYBEN
Ciceró (Korps 12)

AZ ELET EMBERE
p M ittel (Korps 14)

Í R Ó E S Z K Ö Z Ö K
Text (Korps 20)
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2 Ciceró (Korps 24)
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