
EEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAA            

222222222222000000000000000000000000444444444444––––––––––––222222222222000000000000111111111111444444444444    
  
 
 

 
 
 
 
 



1 7
I C

•ci 5, ;<$ ̂  ^  'S o o^ t/i • r ö) Ä . •* 7. r̂ L <■*..* V I J A) Ja J ÖÖ.4 . •<? V*
, ‘o ^ V 9 « * \ s

r:*
5 ’
•!©



INOTYPE
GUTENBERG-HflZ GEEL TESTVEREK 

BUDAPEST II,

ATAPASZTALAT SZERINTI LEGTÖKfiLETESEBB  
SZEDÖGEP, AMELY VALÖBAN ELSÖRANGÜ, 
KIVÄLÖ KVALITASOS MUNKÄT VCGEZ

HUNYADI JÄNOS UCCA 12

Victoria-Original-Schnelläufer
(gyo rsa n fu tö )

nyomäseläHilässal es felszerelve a mi

4K Victoria-ivberakönkksll
együttesen teljes egeszet 
klpeznek 6s 50x70 centi- 
möteres p a p irosa lak n ä l

I
orankinli 
nyomäs 
3000-ig
Kßziberakasra Victoria- 
ivberakönk egy perc 
alatt könnyen ätallithato

ROCKSTROH
WERKE A. G.
H E I D E N A U
Kepviseli: Tänzer Miksa 
Budapest, VII, Ak&cfa u.
5ü.sz. Telefon: J. 406-31



WÖRNER'fCll

a legtökeletesebb nyomdagepek

A mult evben többekközt

Svedorszägba. . .  10 
Hollandiäba . . . .  6  
Olaszorszägba . .  12
gyorssajtöt szäHftottunk 
rendelöinknek

Eppen csak a magyar nyomdäsznak 
nem lennenek eleg jök?
Keszletröl szällitunk, ärban es feltetelekben— mint 
belföldi gyär, mely nem tart köpviseletet — a leg- 
kedvezöbbet nyujthatjuk. Kerjük, szölitson !el ben
nünket is ajänlattetelre; a legnagyobb köszseggel 
m u ta tju k  be g e p e in k e t m in d en k o r üzem ben  is

WQUiEBl I. ES TÄBSÄ GEPGYA& HI
BUDAPEST, V



Universal
Grafikai Szaküzlet Reszv£nyt<ürsasäg

B udapest V III, Räköczi te r 2. szäm
(Bejärat: Saletrom ucca 2) Telefönszdm: Jözsef 348-12 

Vezerkepviseletek:

Gebr. ]änecke 6c Fr. Schneemann, Hannover
festekgyartmänyainak raktära

Herfurth & Heyden, füzögepgyar, Leipzig
Minden tipusü drötfüzögep raktärröl szallithatö

G e p ,  b e t ü , f e s t e k
Hindennemü szakmabeii gepek es egyeb grafikai 
cikkek, hasznalt, valamint uj a llapo tban , jötallas 
mellett. Hasznalt gepeket veszünk es becserelünk

E U R O P A
az uj gyorsjäratü autotipia-gyorssajtö
Papirnagysägok: 4öX 6B-tol 76X 112 cm-ig

EGYSZERÜ a kezeleseben es minden beren- 
dezßseben, mint: a nyomöhenger i'elemel6se, 
illesztek- es ivfogö-ällitäs, kivezetödob elällitäs

MEGBiZHATÖ üzemet biztositjäk az egy 
darabböl epitett alväz, a csiszolt nyomöhenger 
es nyomöalap, az üjrendszerü felfogövillaszer- 
kezet

OLCSÖBB minden eddigi tipusnäl, miutan 
nagy sorozatokban epltjük

Schnellpressenfabrik Frankentha!
Albert & Cie Akt.-Ges., Frankenthal (Pfalz) 
vezerkepviselete 

Löwy Läszlö gepeszmernök
Budapest V, Felka ucca 6. Telefon: L. 921-67



L E IPZ IG -193

GEPVASAR
K E Z D E T E 1 9 3 0  M Ä R C I  U S  2

A vilag legnagyobb specialis vasara a grafikai es papfr- 

ipar szamara szükseges gepek es szakmai cikkekböl a 

Deutsches Buchgewerbehaus, Leipzig, kiallftasi területen

Kiallitäsra kerülnek: Könyv-, kö-, möly- es offsetnyomö gyorssajt'ök. Körforgögepek. Tögely- 
nyomösajl’ök. Bostonsajt’ök. Acelmel’szel’sajfök. Stereolypia-berendezösek. Berakökeszülekek 
gyors- es 1-egelynyomösajtökhoz. Menetjegy- es dmkenyomögöpek. Szedögepek. Bronzirozö-, 
vonalzö-, enyvezö- ös gumizögepek. Teljesen önmüködö hajtogatögöpek. Minden rendszerü 
füzögepek. Önmüködö vägögepek. Pneumalikus fenymösolököszülökek, offsei--  es cinknyomös- 
hoz. Lemezcsiszolö- es hengermosögepek. Papirzacskö- es levölboril-ökgöpek. Ivrazö- ös ösz- 
szerakö gepek, ügyminl' mindennemü papirmegmunkälö-, könyvköla- es dobozgyörtögöpek. 
Teljes reprodukälöesmäsolöberendezesek offsetnyomashoz. Azonkivül: Faeszközök. Behjk. Fömek. 
Fesfekek. Bronzok. Gepszalagok. Alhalaban a grafikai ipar röszöre szüksöges összes anyagok

Nagy vasuti kedvezmeny. Ingyen nemef es cseh vizum. Lakösokröl gondoskodik ös közelebbi 
felvilägosihäsh nyujh a Hszhelefbeli kepviselö: Guhrauer Otto igazgatö, Budapest, VI. kerü- 
let, Terez körüt 46. szäm, I. emelet, 2. ajtö. Telefonszäm: Automata 239-81 ös a

Leipziger Hessamt, Leipzig, valamint a Deutscher Buchgewerbe-Verein
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OFFSET-FESTEKEK
BUDAPESTI FIOKTELEP
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■ G  R A  F  I K  A
M A G Y A R

A G R A F I K A I  I P A R Ä G A K  F E J L E S Z T ß S f iT  S Z O L G Ä L Ö

M A G Y A R  G R A F I K A
k £ t h a v o n k e n t  m e g j e l e n ö  f o l y ö i r a t

U N G A R I S C H E  G R A P H I K
C I M Ü  N f .M E T N Y E L V Ü  M E L L f iK L A P P A L

S Z E R K E S Z T I :  B I R Ö  M I K L Ö S

FÖM U N K ATÄRSAK :

HERZOG SALAMON, KNER ALBERT, L Ö W Y  LÄSZLÖ £S ROSNER K Ä R O LY

S Z E R K E S Z T Ö S ß G  £ S K I A D Ö H I V A T  A L

B U D A P E S T  VII, R Ö Z S A  U C C A  25
B I R Ö  M I K L Ö S  N Y O M D A I  M Ü I N T ß Z E T  £ S  K I A D Ö  V  Ä L L A L A T  R . - T .

A Magyar  Gr af i ka  e l of i zet es i  di'ja M agyarorszdgon:

Nyomdatulajdonosoknak, cegeknek es szakman kivül alloknak egesz evre 30 pengö, fei evre 16 pengö 

Egyes szimok ara nyomdatulajdonosoknak, cegeknek Ss szakman kivül alloknak 5 pengö

El öf i zet es i  dij  k ü l f ö l d i e k  reszere:

Az. europai kontinensen 30 pengö, Angliäba es a tengerenrüli ällamokba 6 dollär

Jahr es be zugs pre i s e :

Für die europäischen Staaten (mit Ausnahme England) 30 Pengö, für das übrige Ausland 6 Dollar 

Einzelnbezugspreis: 5 Pengö, resp. 1 Dollar. —  Die Magyar Grafika erscheint zweimonatlich

A halal ismet a kivälasztottak közül 
ragadta ki a legjobbak egyiket: Tanay 
Jözsef nyugalmazott nyomdai igazga- 
töt 72 eves koraban szeptember 25-en. 
A tolünk olyan väratlanul elköltözött 
a nyomdäsztärsadalom minden teren az 
elsök között volt es fejjel magasodott 
ki a magyar könyvnyomtatäs fejlesz- 
teseert, a magyar könyvnyomtatök 
szakmai toväbbkepzeseert folytatott 
küzdelemben is. Mert mint manap- 
säg, evtizedekkel ezelött is küzdve, 
harcolva lehetett csak lepesröl lepesre 
elörejutni a szakmai önmüvelödes te- 
rületen.

Meg fiatalkoraban, ahogy 1886-ban 
a Pesti Reszvenynyomda müvezetöje 
lett, fötevekenyseget a szakirodalom- 
nak szentelte, amely teren mar elözöen 
is munkälkodott Äcs Mihäly es Fir- 
tinger Käroly tarsasagaban. Batran

allithatjuk, hogy Tanay Jözsef a meg- 
alapitöja a mai ertelemben vett szak- 
irodalomnak. 1891-ben meginditotta 
a Grafikai Szemiet es maga melle 
veve Novak Laszlöt, megkezdte Ma- 
gyarorszagon az eladdig szakmai ker- 
desekben tülnyomö reszben közömbös 
könyvnyomtatök erdeklödesenek a 
fölkelteset a szakmai toväbbkepzes 
irant. Faradsaga nem volt hiabavalö. 
Ha eieinte kevesen is, de vettek a la
pot es tagjaiva lettek az elözöen egy 
esztendövel megalakult Szakkörnek is. 
Elenk szakmai eiet folyt az azelött 
mas idötölteshez szokott kollegak kö
zött. Tanayt nem kedvetlemtette el, 
hogy eieinte kevesen ertettek meg az 

ö lelkes müködeset es kitartö agilitas- 
sal szervezte meg a szakmafejlesztesi 
elöadäsokat, rendszeresitett havi föl- 
olvasasokat. Akiröl az ö emberismerö

kepessegevel meglatta, hogy tehetse- 
genel fogva alkalmas a szakkultüra 
megmunkälasara, azt ö az altalänos- 
sag erdekeben lekötötte. Tehät nem 
veletlen, hogy a Reszvenyböl kerültek 
ki a szakkultüra legjobb müvelöi.

1922-ben ünnepelte az egesz ma
gyar nagy nyomdäszcsaläd Tanay 
Jözsef felszäzados jubileumät, amikor 
az ältalänos megbecsülesnek es sze- 
retetnek olyan öszinte es hatalmas 
megnyilvänuläsäban volt resze, ügy 
fönöki, mint munkäs reszröl, amilyen 
igazän csak kivälasztottaknak jut osz- 
tälyreszül. Es ez a nagyrabecsüles kl- 
serte öt el az elmult evben törtent 
visszavonuläsäba is.

Temetese szeptember 27-en volt a 
räkospalotai temetö halottashäzäböl, a 
könyvnyomtatök es a tärsadalom min
den retegeböl valö nagyszämü gyä- 
szolöközönseg reszvetelevel. Koporsö- 
jänäl a Budapesti Könyvnyomdäszok 
Dalköre, amelynek ö Ebredes-dalkör 
neven alapitöja volt, enekelte el a 
„Miert oly borüs" gyäszdalt. A Resz- 
venynyomda neveben igazgatöi utödja, 
]anovits Ferenc igazgacö bücsüztatta, 
a szakszervezet neveben B rum Mer 

Ldszlö, a Typographia szerkesztese- 
ben Tanaynak mostani utödja mondott 

meghatö gyäszbeszedet. Malasits Geza 

orszäggyülesi kepviselö az Ältalänos 
Fogyasztäsi Szovetkezet neveben, 
amelynek az elhünyt egyik alapitöja 
volt, bücsüztatta el, Propper Jeno 

pedig a Reszvenynyomda szemelyzete 
neveben mondott utolsö bücsüszöt az 
elhünytnak.

Mi pedig, a megboldogultnak häläs 
tanitvänyai azt a szent fogadalmat ad- 
juk ütravalöul az immär elnyugodott 
Mesternek, hogy szereny tehetsegünk- 
höz kepest mindenkor követni igyek- 
szünk majd dicsö peldäjät a szakkul- 
türa müvelese, äpoläsa tekinteteben es 
eltäntorithatatlanul fogjuk järni azt az 
utat, amelyet Tanay Jözsef a szakmai 
toväbbkepzes, a szakirodalom fejlesz- 
tese es ezzel szep mestersegünk hala- 
däsa erdekeben egesz eletenek mun- 
kässägäval a magyarorszägi nyomdäsz- 
sägnak kijelölt.
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Megindult a kidlUtasi szezön
A napilapok is böven foglalkoztak 

azzal a vältozässal, mely a hivatalos 
müveszetpolitika teren allicolag vegbe- 
ment. Arröl van szö, hogy az egesz 
vonalon hätterbe kivänjak szoritani a 
„szertelen" moderneket a „lehig- 
gadt" es „konzervativ” müveszet ja - 
vara. Tulajdonkeppen nem lehet sok 
kifogäsunk a hivatalos älläsfoglaläs 
ilyeten valo fordulasa eilen, mert 
olyan nagyon sokat igy sem vältozik. 
Ha toväbb folytatjäk azt a mödszert, 
hogy a jö összeköttetest a tehetseg 
roväsära engedik ervenyesülni, akkor 
a nyilvänos csöd mar nem varathat 
sokäig magära. Rä fognak jönni 
arra, hogy a magät konzervadvnak es 
nemzetinek nevezö müveszet csak any- 
nyiban konzervadv, hogy kizärölag 
az ösök ältal megemesztett magokböl 
akar taplälkozni, mint az ucca vere- 
bei es csak annyiban nemzeti, ameny- 
nyiben itt-ott megvillogtatja azt a 
bizonyos ruhadarabot, avagy megcsil- 
logtatja a diszmagyar aranysujtäsät.

Jözan embernek ügyse fogjäk meg- 
magyaräzhatni sohasem, miert magya- 
rabb Komäromi Kacz festeszete Mär- 
ffyenäl vagy Egryenel es Orbän Antal 
szobräszata Medgyessyenel vagy Pä- 
tzayenäl. Ki fog derülni igen hamar, 
hogy itt csak a tehetsegteleneknek oly 
gyakori es, sajnos, gyakran oly sike- 
res tämadäsäröl a tehetsegesek eilen 
van szö.

A  Mücsarnok öszi tärlata elenken 
bizonyitja nezetünk helyesseget. Na
gyon exponält helyen ällitottak ki a 
mult szazad egyik akademikusänak, 
Vägö Pälnak nagyobb es kisebb väsz- 
nait es ezzel kegyeletlenseget követnek 
el a valamikor jönevü festö emleke- 
vel szemben. A „Szeged szebb volt 
mint lesz" es hasonlö kompoziciök 
ma mär annyira idejüket mültäk, mint 
a kor, melynek szülöttei. Vägönak 
egyebkent van egy pär egeszen tür- 
hetö täja es sok szorgalomröl tanus- 
kodö ceruzarajza. Ezekre kellett volna 
korlätozni a kiällitäst. Az elsö terem

benyomäsät igazolja az egyeb kiälli- 
täsi anyag is, az Akvarell- es Pasztell- 
jestök Egyesületenek hüszeves jubi- 
leumi anyagänak kivetelevel. Ebben 
az anyagban akad pär elökelö eredetü 
regebbi lap: Munkäcsy eröteljes alko- 
täsa, Lotz szellemes väzlata, Szekely 
Bertalan szeles dekorativ tanulmänya 
stb. Azutän egy kis oldalteremben 
nyert elhelyezest a meghivott modern 
tagok anyaga is, mely egyedül visz 
lüktetö eletet a Mücsarnok termeibe. 
Egy termet kapott Istokovics, a Röma- 
dijas fiatal festö, aki sajät nagyot- 
akaräsäban most, sajnos, teljesen 
megzavarodott. Aki annyi erzessel tud 
festeni egy-egy tanulmänyfejet, annak 
nem szabadna minden önkritika hijän 
minösithetetlen kompoziciökba vägni 
fejszejet. Megdöbbentö, hogy Istoko
vics, aki lätszölag modernnek indult, 
azonnal felvetelt talält a Mücsarnok 
zärközott falai köze, mihelyt felre- 
ismerhetetlenül ätlepte az lzles hatä- 
rait. A Prohäszka-szoborpälyäzatröl 
csak annyit, hogy meg a Tisza-pälyä- 
zat eredmenyenel is sivärabb, vigasz- 
talanabb. Semmikeppen sem meltö a

Több minf

4000
bei- es külföldi 
ujsag keszül 
a Typograph 
szedögep 
segit-segevel

Minden szakember hjdjO; hogy a

»TYPOGRAPH«
szedögep sorprodukhjmäl- komplett öntesben ä\\\i\a elö es 
hogy a legszebb betüi e szedögepnek vannak. Ezältal a 
Typograph-szedessel elöällltoH nyomtafvany külseje keH-e- 
kintefben is nyer: kielegif a behj alakja es a Typograph- 
szedes tisztan nyomhato. Az

UISÄGSZEDES
reszere ez a kefi-ulajdonsäga nagyfontossägu. A szep beW- 
kep nem kevesse järul hozza az olvasö es a lap közöM-i jö- 
viszony apoläsähoz. Minfhogya Typograph szedögep magas 
sorteljesi'tmenytes a legnagyobb üzembiztossägot is biz- 
taslfja, taväbbä miutan a legalacsonyabb beszerzesi es 
üzemköltseget kivänja meg, kivalo üjsägszedögep

lY P O C R A P H  G. M. B. H. BERLIN NW 87
Huttenslrasse 17—19

K̂ pviseief Magyarorszäg r̂ sẑ re: Krammer Lipof, Budapesf VI, Bajnok ucca 26 
Budapesh r^re: Tänzer Miksa, Budapest- VII, Akäcfa ucca 50
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Ölommetszetek W alles hausen ,,Lula" cimü könyveböl

nagy egyhäzferfiü kivälö egyenisege- 
hez. Elsö kialHtäsan a Nemzeti Szalon 
is csak a szokvänyos mükereskedöi 
nivön mozgott. Annäl erdekesebb volt 
az Ernst-Muzeum csoportkiälütäsa, 
melyen hat fiatal müvesznek nyitott 
ajtöt. A leg j eien tösebb közülük ket- 
segtelenül Medveczky Läszlö. Ö nä
lunk az elsö, aki szinte vegletes kon- 
zekvenciäkat levonva kapcsolödik az 
üj klassz'tcisztikus dramlatba. Mi is ez 
az üj klasszicisztikus äramlat? A 19. 
szäzad europai müveszeteben egymäs 
mellett haladt többek között egy äram
lat, mely a vonalak folyekony lägy- 
sägät, a formäk kemeny zärtsägät, a 
szinek szigorü elhatäroltsägät es tom-

pitäsät kereste; toväbbä egy mäsik 
äramlat, mely ezzel szemben szetrob- 
bantotta a formät, mozgalmassägot 
öntött minden jelensegbe, halmozta 
a ragyogö bontott szineket. Volt egy 
harmadik äramlat, mely a vaLösäg 
kepet igyekezett mennel hivebben 
visszaadni, mely hüvösen megfigyelt 
es reszletekbe melyedt el. Az expresz- 
szionizmus utän, mely tetöpontjät kö- 
rülbelül a viläghäborü idejeben erte 
el, az egesz müveszet teren ellenhatäs 
ällott be. Hüvös nyugalom es meg- 
tartöztatott szigor hulläma öntött el 
minden iränyt. A sok különfele ten- 
dencia most is megmaradt, de egy
seges szinezetet nyert. Az expresszio-

nizmus utäni müveszet tehät, a poszt- 
expresszionizmus is, több ägazatba 
oszthatö. Az egyik fanatikusan es 
nehol demonian tülfokozza a realiz- 
must. A mäsik vegsökig viszi a test 
szilärdsägät. A harmadik a szin- es 
formabontäsba hoz hüvös mertekletes- 
seget. Az üj Klasszicisztika a test szi- 
lärdsägära, a körvonal melödiäjära, a 
szerenyen tompitott szinek elvälasz- 
täsära törekszik. Ezen törekveseben 
gyakran megy kölcsönert a mult idök 
hasonlö äramlataihoz. Neha ez a köl- 
csön csak futölagos benyomäsokat vesz 
ät, neha azonban annyira belemerül 
a multak tanulmänyozäsäba, hogy egy- 
szerüen utänoz. Es ebben az utänzäs-
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Megindult a kiallitasi szezön
A napilapok is böven foglalkoztak 

azzal a vältozässal, mely a hivatalos 
müveszetpolitika teren alhcolag vegbe- 
ment. Arröl van szö, hogy az egesz 
vonalon hatterbe kivanjak szoritani a 
„szertelen” moderneket a „lehig- 
gadt" es „konzervativ” müveszet ja- 
vära. Tulajdonkeppen nem lehet sok 
kifogäsunk a hivatalos allasfoglalas 
ilyeten valo fordulasa eilen, mert 
olyan nagyon sokat igy sem valtozik. 
Ha toväbb folytatjak azt a mödszert, 
hogy a jö összeköttetest a tehetseg 
rovasara engedik ervenyesülni, akkor 
a nyilvänos csöd mar nem varathat 
sokaig magära. Ra fognak jönni 
arra, hogy a magat konzervativnak es 
nemzetinek nevezö müveszet csak any- 
nyiban konzervativ, hogy kizärölag 
az ösök ältal megemesztett magokböl 
akar täplälkozni, mint az ucca vere- 
bei es csak annyiban nemzeti, ameny- 
nyiben itt-ott megvil logtat ja azt a 
bizonyos ruhadarabot, avagy megcsil- 
logtatja a diszmagyar aranysujtäsät.

Jözan embernek ügyse fogjäk meg- 
magyaräzhatni sohasem, miert magya- 
rabb Komäromi Kacz festeszete Mär- 
ffyenäl vagy Egryenel es Orbän Antal 
szobräszata Medgyessyenel vagy Pä- 
tzayenäl. Ki fog derülni igen hamar, 
hogy itt csak a tehetsegteleneknek oly 
gyakori es, sajnos, gyakran oly sike- 
res tämadäsäröl a tehetsegesek eilen 
van szö.

A Mücsarnok öszi tärlata elenken 
bizonyitja nezetünk helyesseget. Na
gyon exponält helyen allitottäk ki a 
mult szäzad egyik akademikusänak, 
Vägö Pälnak nagyobb es kisebb väsz- 
nait es ezzel kegyeletlenseget követnek 
el a valamikor jönevü festö emleke- 
vel szemben. A „Szeged szebb volt 
mint lesz" es hasonlö kompoziciök 
ma mär annyira idejüket mültäk, mint 
a kor, melynek szülöttei. Vägönak 
egyebkent van egy pär egeszen tür- 
hetö täja es sok szorgalomröl tanus- 
kodö ceruzarajza. Ezekre kellett volna 
korlätozni a kiällitäst. Az elsö terem

benyomäsät igazolja az egyeb kiälli- 
täsi anyag is, az Akvarell- es Pasztell- 
f es tök Egyesületenek hüszeves jubi- 
leumi anyagänak kivetelevel. Ebben 
az anyagban akad pär elökelö eredetü 
regebbi lap: Munkäcsy eröteljes alko- 
täsa, Lotz szellemes väzlata, Szekely 
Bertalan szeles dekorativ tanulmänya 
stb. Azutän egy kis oldalteremben 
nyert elhelyezest a meghivott modern 
tagok anyaga is, mely egyedül visz 
lüktetö eletet a Mücsarnok termeibe. 
Egy termet kapott Istokovics, a Röma- 
dijas fiatal festö, aki sajät nagyot- 
akaräsäban most, sajnos, teljesen 
megzavarodott. Aki annyi erzessel tud 
festeni egy-egy tanulmänyfejet, annak 
nem szabadna minden önkritika hijän 
minösithetetlen kompoziciökba vägni 
fejszejet. Megdöbbentö, hogy Istoko
vics, aki lätszölag modernnek indult, 
azonnal felvetelt talält a Mücsarnok 
zärközott falai köze, mihelyt felre- 
ismerhetetlenül ätlepte az Izles hatä- 
rait. A Prohdszka-szoborpälyäzatröl 
csak annyit, hogy meg a Tisza-pälyä- 
zat eredmenyenel is sivärabb, vigasz- 
talanabb. Semmikeppen sem meltö a

Több mint-

4000
bei- es külföldi 
ujsäg keszül 
a Typograph 
szedögep 
segifsegevel

Minden szakember hjdja, hogy a

»TYPOGRAPH«
szedögep sorprodukfumäl- komplett öntesben ällifja elö es 
hogy a legszebb betüi e szedögepnek vannak. Ezälfal a 
Typograph-szedessel eloöllifolt nyomi-afvany külseje keM-e- 
kintefben is nyer: kielegih a beM alakja es a Typograph- 
szedes tisztan nyomhato. Az

UJSAGSZEDES
reszere ez a kefl-ulajdonsäga nagyfonl-ossägü. A szep behj- 
kep nem kevesse järul hozza az olvasö es a lap kozofH jö- 
viszony äpoläsähoz. MinfhogyaTypographszedögep magas 
sorteljesitmenytes a legnagyobb üzembiztossagot is biz- 
tosttja, foväbbä miuf-än a legalacsonyabb beszerzesi es 
üzemköltseget klvänja meg, kivalö üjsagszedögep

lY P O G R A P H  G. M. B. H. BERLIN NW 87
HuH-enslrasse 17—19

K^pviselef Magyarorszäg r6sz6re: Krammer LipÖt, Budapest' VI, Bajnok UCCO 26
Budapesr r̂ sẑ re: Tänzer Miksa, Budapest- VII, Akäcfa ucca 50
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Ölommetszetek Walleshausen ,,Lula” cimü könyveböl

ban bizony igen gyakran nagyfoku 
müveszi tehetetlenseg leplezödik le.

Medveczkyröl eppenseggel nem 
mondhatjuk, hogy a tehetetlenekhez 
tartozik. Ritka tudasü, ritka kepes- 
segü müvesz, olyan kaliber, amilyen 
keves van a fiatalok között. De az a 
kej, hogy egy üj iranyhoz csatlakoz- 
hatik, egy iranyhoz, melynek 6 nalunk 
ügyszölvan üttöröje, kisse elvakftotta 
es tülzasokra ragadtatta. Hisz tulaj- 
donkeppen tülzas a müveszetben 
nincs. Tülzasnak csak azt nevezhet- 
jük, ha a müvesz nagyobb feladatot 
tüz ki, mint amilyet bärmily okböl 
megvalösitani tudna. Medveczky 
ahelyett, hogy eleven müveszetet te-

remtene, kisse tülontül elmerül mü- 
zeumi emlekek kevergetesebe. Öriäsi 
vasznakat tölt meg figuralis kompo- 
ziciokkal es e kompoziciiok rengeteg 
technikai tudast arulnak el, frappän- 
sak kivitelük komolysagaban, de nin- 
csenek megfelelö jellegü erzessel te- 
litve. A forma kemenysegenek, zart- 
sagänak, szigoranak nem felel meg 
kellö ferfiassag, szilärdsag, heroizmus 
a kifejezesben. Medveczky szerencsere 
olyan jelentös egyeniseg, hogy ezt a 
krizist ketsegtelenül le fog ja küzdeni.

Mellette Domanovszky Endre azt 
mutatja meg, hogyan nem szabad 
semmi körülmenyek között sem csi- 
nalni az üj klasszicizmust. Edeskes,

modoros, sajat ügyessegeben tetszelgö 
a festeszete. Nälanal öszintebb müvesz 
Vörös Geza, aki jö dekorativ erzek- 
kel bir es izleses lätäsü. Nala meg 
a technikai tudas meg nem tökeletes.

A Tamds-Szalon szezönjat igen kel- 
lemes, jöl összevälogatott grafikai 
kiallitassal nyitotta meg. Utana Der- 
kovics es Meszdros kiallitäsa követke- 
zett. Derkovits müveszete fordulatot 
vett: elhagyta lazas vizioit es nyugo* 
dalmasabb harmöniakra törekszik. 
Egeszen gauguini hangulatok uralkod- 
nak el kepein, melyek groteszksege 
mindinkabb enyhül, melyeken a szin 
vilägosodik, az ecset a formähoz simul, 
a feszültseg enyhül. Rabinovszky
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Ölom m etszetek W alleshausen ,,Lula "  cimü könyveböl

Cselenyi Wallesbausen olommetszetei
Cselenyi Walleshausen Zsigmond 

—  festö es irö —  egy kis regenyt 
bocsatott közre, melyet maga latott el 
kepekkel, ezzel oldva meg a könyv- 
illuszträciö sokat vitatott müveszi prob- 
lemajat. Nem is kepzdhetö szeren- 
csesebb kombinaciiö annal, mintha az 
irö regenyehez maga kesziti az illuszt- 
raciöt. Ez esetben vitan felül all, 
vajjon az l'rö elkepzeleset fedi-e a 
grafikus abrazolasa es a grafikus nem 
lesz ketelyben afelett, melyik az a 
hatär, melyen belül az illusztratori

szabadsäg jegyeben mozognia lehet. 
Es meg valami: ha igazi müvesz az 
irö-festö, olyan hangulati egyseg fog 
uralkodni munkajan, mely az irodalmi 
es grafikai hatas kölcsönös fokozäsa- 
ban jut kifejezesre.

lgy is van: Cselenyi Walleshausen 
Zsigmond „Lula" cimü regenykejt 
irodalmi es müveszi csemege egyben 
es egysegben. Egyben erezzük az ese- 
menyek rövid, gyors pergeteset es a 
kepek nagy foltokban valo felrakasat; 
a szellemes, enyhen ironikus iralyt es

a lüktetö vesö-jatekot; az alaphangu- 
lat egysege mellett a dramai akciö 
hirtelen valtozasait es a feher meg 
fekete foltok eles ellentetbehelyezeset; 
a transzcendens meg realis elemek 
kevereset es az absztrakt meg terme- 
szetközeli elemek egymasbahatoläsat. 
Az egyseg tehat teljes, az irodalmi s 
müveszi inyencek nagy örömere.

E sorok iröjanak legföljebb az a 
megjegyezni valo ja volna, hogy a 
könyv dmlapja tül hangos, tül bul- 
värszerü a tartalom diszkret artiszti-



G R A F I K A

kumahoz kepest. De ez valöszmüleg 
egyeni gusztus dolga; szinrugy egyeni 
gusztus dolga, hogy kinek tetszik job
ban s kinek kevesbe a könyvben hasz- 
nält köver betütipus.

*

A „Magyar Grafika" bölcsen meg- 
szabott kereteit tüllepne, ha Walles
hausen l'röi munkäjänak meltatäsara 
bövebben akarnek kiterni. Remelem, 
hogy a „Magyar Grafika" olvasöi kö
zül mindazok, akiknek tetszeset meg- 
nyerik Walleshausen Zsigmond festö- 
müvesz ölommetszetei, megtaläljak az 
utat Walleshausenhoz az l'röhoz is.

A nyomdasz szamära különösen er
dekes problema az ölommetszet. Tu
lajdonkeppen Kolumbusz tojäsänak 
tünik.

Ha a betü ölomböl volna, nem 
termeszetes-e, hogy ölomböl legyen az 
illuszträciö? Vajjon nem remelhetö-e, 
hogy ölombetü s ölomkep olyan stila- 
ris egyseget teremt, mint a könyv- 
nyomtatas öskoraban a fabetü s a fa- 
metszet?

Hogy az „ölommetszetre" a regiek 
megsem gondoltak, annak azonban 
melyen rejlö oka van. Az ölombetü 
öntött betü s igy a faragott vagy kar- 
colt keptöl alapvetö különbsegek vä- 
lasztjak el.

Az illusztralt nyomtatott könyv 
klasszikus szäzadai megsem folya- 
modtak soha az ölomhoz, ha grafikät 
akartak sokszorositani. Mert az a 
szigorü pengeel egyreszt, melyet a fa- 
anyagböl es a vesett rezlapböl ki lehet 
szoritani es az az arnyalat —  es tönus- 
finomsäg masreszt, melyet a rezma- 
ratäs tesz lehetöve: hiänyzik a puha 
ölomböl. Az ölommetszet hatasa min
dig vaskosabb, bizonyos fokig elna- 
gyoltabb lesz. Annal alkalmasabb az 
ölom kemeny vonal, vagy szeles feher- 
fekete folthatäsok eleresere. Ilyen 
hatäsokra a regi korok nem töreked- 
tek, de annal inkabb törekedett erre 
a modern grafika. Es ezt a hataslehe- 
töseget bösegesen aknazza ki Walles
hausen. Erdekes, mint assa ki a bär- 
sonyos fekete felületböl a szeles feher 
sikokat, bö Iehetöseget hagyva a sze-

leken a szerszäm latszölag veletlen ki- 
csüszäsainak. A szeles sikfelületet 
meghagyott fekete foltocskak elenkitik, 
ekszerü csipkesorokat szür ki a vesö, 
es vegül hol vekonyabb, hol vastagabb 
egyenes vonalak vajnak arnyaläst a 
fekete anyagba. A hatäs egyik föesz- 
köze a vonalak s foltok törtsege. A 
neki-nekiiramodö lendület mindenütt 
megtörik, megbicsaklik es szögleteket 
teremt, ahoi a szem kereksegeket 
varna. Roppant lirai enyheseg ad itt 
talalkozöt a mechanikus veletlenszerü- 
seggel kacerkodö kemenysegnek. Ez 
teszi Cselenyi Walleshausen technika- 
jat oly különösen modernne.

A müveszi egyseg megöväsät pedig 
pompasan oldja meg a foltok ritmusa. 
A feherek viläglö ragyogäsa es a fe- 
ketek mely lägysäga a kis akcentusok 
bizsergetesevel egyesülön, düs szi- 
nesseget kölcsönöz minden egyes lap- 
nak.

Ügy gondoljuk, az ölommetszet- 
technika gazdag lehetösegeket rejt 
magäban a modern könyvillusztraciö 
szamära. Rabinovszky Marius

Szanios összehasonlithatatlan elönye «an a

XULÖNLEGES SOKSZOROSiTÖ- 
KtSZÜlEKÜNKHEK
„H O H LU X “  mozgathatö vasällvänyon
(Nemet birodalm i es egyeb szabadaloin)

TessGk »älunk ärdeklttdni!

HOHSHBHNE LEIPZIG C1
Ffenykepßszeti mäsolökfeszülökek gyära 
Gtpgyär

KEPVISELI: KAUFMANN GYULA BUDAPEST, VII. KER., KERTESZ UCCA 48. SZÄM

K R A U S E

ISMETLÖ-KOPIROZÖGEP
Ez a gep, amely minden äf’dllft’äs nelkül fämlemezre 6s g6pköre mäsol. Nyomäsra 
k6sz femezek legegyszerübb 6s leggvorsabb elööllif'äsa valödi szlnertek ufön off- 
sef-es könyomt-at-äs r6sz6re. Nincs körülm6nyes ätnyomäs föbb6 ! Legnagyobb 
gazdasägossög, merf a legegyszerübb 6s a legfinomabb munkökhoz egyarönf föl- 
hasznälhafö. FölteHenül egyenletes kontakl-usk6pzes, leolvashahö finoman müködö 
meröörän. Hajszälpontos regiszter. Nem merev predziös-negah’v-vezetes, kiegven- 
sülyozoft relaHvmozgässal a vastagsägi különbs6gek szerinh A legmodernebo ki- 
vihel a legegyszerübb 6s legbizf-osabb munkähoz. KliRJEN M. G. 155 prospekl-usH
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M agyar radiös csak magyar rädiöt' vasärol! 

Standard a vezefö vilagmärka!

4 C S Ö V E S  H A LÖ ZA TI
4 csöves, 8 csöves helepes keszülekek.

C O N U S
hangszörö.

F E JH A L L G A T Ö
Gyartja:

S t a n d a r d  V i l l a m o s s ä g i  R h ,  U j p e s t - 4 .

Müveszi erzekü ember

T u n g s r a m  

b a r i u m c s ö v e t
hasznal, merf kifogasfalan teljesi'lmenyt’ 

ki'van radiöjaföl
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1929-es
.dämmF ' modelt! egy- es

ketszint, valamint elö- 6s 
^ ||||||P ^  hätnyomäst egyszerre vegzö offset

^m M ß' gyorssajtönk öränkint 6000 nyomäs veg- ”
« g ||||||P ^  zesere alkalmas, pontos regiszter, utölerhetetlen

minöseg mellett. E jellegzetes tulajdonsägai a gepet 
vilägszerte ismertte teszik.

„ O rig in a l M an n “  o ffset g y o rs s a jtö k
E gepek alapvetö gepszerkezeti alkotö elemeinek egyedül logikus elrendezese 

kiszolgäläst vegtelenül megkönnyiti. Ha ön sikeresen akar versenyezni, ügy 
|k. ällitson üzemebe „Original Mann“ offsetgöpeket. Kerjen meg ma

ajänlatot. Kedvezö feltetelekröl, gyors szällitäsröl biztositjuk. jdjjjm  
'^ ||f |||^  Magyarorszag es Romania reszere vezerkepviselet: d 'd f '? ''

König Jänos okl. gepeszmernök ^gljjjP
Budapest IX, Remete ucca 23. sz.

_ Teleüönszäm: 
,1.453-58
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A GRAFIKAI IP A R Ä G A K  FEfLESZTESET S Z O L G Ä L Ö

MAGYAR GRAFIKA
HAVI FO LYÖ IR A T  * X. EVFOLYAM  9-10. SZÄM * SZEPTEMBER-OKTÖBER 

SZERKESZTI: BIRÖ MIKLÖS

Tanay Jözsef

Rabinovszky Marius: Megindult a kiällitäsi szezön 

Rabinovszky Marius: Cselenyi Walleshausen ölommetszetei 

A kongresszus es a szakmai toväbbkepzes 

Rosner Käroly: Kollektiv propagandät 

Herzog Salamon: A rädiö hatasa a könyvnyomtatäsra 

Csemiczky Tihamer: Rekläm es rädiörekläm 

Rosner Käroly: Megis lehet pälyäzni Magyarorszägon 

Baranyi Jözsef: A szedönek es gepmesternek egymäshoz valö 

viszonya

H. S.: Linotype-zavarok okai es azok elhäritäsa 

Geyer Raoul: A püblicite pszicholögiäja 

L. L.: Regiszterbeällitö-keszülek 

H. S.: Az egyseges magyar helyesiräs szötära es szabälyai 

Üj betük es dfszek —  Korrektori rovat 

Nyomtatäs —  Könyv* es lapszemle —  Hi'rek —  Feljegyzesek 

Fedölapunk es mellekleteink —  Szerkesztöi üzenetek

A kongresszus es a szakmai toväbbkepzes
Oktober elejen folyt le a Segelyzö Egyesü- 

lec küldöttközgyülese, amelynek több fontos 
ligy elintezesen kivül a szakmai toväbbkepzes 

kerdeseben is döntenie kellett. Meg keil val- 
lanunk, hogy a döntes nem felel meg annak 
a värakozäsnak, amelyet mi es velünk, sajnos, 
nem valami sokan täplältunk iränta, noha 
bizonyos elismerest nem tagadhatunk meg 
töle. Azt hittiik, ha mär a szakkulturälis osz- 
taly nem is valosulhat meg mingyärt, legaläbb 
hatarozott idoponthoz fogjäk kötni annak 
eletbelepteteset. Azonban —  mint lättuk —  
alkalmazkodni kellett a szakkultüraellenes

hangulathoz, ami viszont, el keil ismerni, a 

sülyos gazdasägi viszonyokböl täplälkozott 

es igy született meg az ügy elöadojänak, 

Wanko Vilmosnak bizonytalan idöre halasztö 

javaslata. A javaslat, nehäny ellenzö fölszöla- 

läs utän, de egyhangülag hatärozattä is vält 

es igy hangzik:

,,A  küldöttközgyiiles vältozatlanul azt az älläspontot 

vallja, amelyet mär az 1926. evi küldöttközgyiiles is 

hatärozattä emelt, hogy: elsörendü föladataink köze tar

tozik a szakkultüra intenztv fejlesztese es ennek erdeke- 

ben minden erkölcsi es anyagi tämogatäst elengedhetet- 

lenül szüksegesnek tart. Sajnälattal ällapitja meg, hogy

^33



az 1926. evi küldött közgyülesnek a szakkulturälis egye- 

sületre vonatkozö hatarozata eddig megvalösithatö nem 

volt es ezt a jelenlegi sülyos gazdasägi helyzet ismet hat- 

terbe szoritja, mert minden erönket a munkanelküli- es 

rokkantpenztär egyensülybahozäsära keil jordit anunk.

A küldöttközgyiiles kimondja, amennyiben az illete- 

kek fölemelese ältal a Segelyzö-Egyesület penzügyi hely- 

zete egyensülyba kerül es ilymödon a tagok összes alap- 

szabälyszerü segelyigenyei biztositva lesznek es a szak

kulturälis jöladatok üjabb illetek kiroväsa nelkül meg- 

valösithatök, kötelezi a vezetöseget a szakkulturälis osz- 

täly megteremtesere!(

Hogy a Segelyzö Egyesület kebeleben ed
dig rendezett szaktanfolyamoknak legaläbb 
az eddigi keretei biztosittassanak es hogy a 
szakkulturälis intezmeny megalapozäsänak 
elömunkälatai minel elöbb megindulhassanak,

Noväk Läszlö tanfolyamvezetö javaslatära ki- 
mondta meg a kongresszus:

,,Amennyiben nem kerül penzbe: a tan]olyamoknak 

az eddigi aränyokban valö jöntartäsa mellett vegezze el 

az üj vezetöseg a jövendö szeni\pontjäböl szükseges elö- 

munkälatokat mar a legközelebbi idökben is, igy peldaul 

lepjen összeköttetesbe a berlini nemzetközi nyomdäsz- 

szakoktatäsügyi irodäval, kiildjön szejjel videki csoport- 

jainknak kiällitäsi anyagot stb.ff

Amint tehät lätjuk, a szakmai toväbbkepzes 
elöharcosainak es hiveinek meg keil egyelöre 
elegedniök azzal, hogy visszafejlesztes nem 
törtent, mert egyes küldöttekben meg erre is 
meglett volna a hajlandösäg. De häla a szak- 
fejlesztes teren kifejtett eredmenyes propa- 
gandänak es a szakmänk iränt valo szeretet 
terjedesenek, a küldöttek zöme a välasztmäny 
javaslatät Noväk Läszlö bal ad 6 iränyü pöt- 
läsäval együtt magäevä tette es fgy ajtöt nyi- 
tott a szakkulturälis osztäly eljövendö meg
alapozäsänak. Tulajdonkeppen ez teszi iga- 
zän ertekesse szemünkben a küldöttközgyü- 
lesnek a szakfejlesztes teren vegzett munkä- 
jät es merjük remelni, hogy nem keil majd 

üjabb härom esztendöt värnunk a következö 

lepes megtetelere. A  lefolyt kongresszus mun- 
kälkodäsa iränt valö minden elismeresünk 
mellett azonban ismetelten hangsülyoznunk 
keil azt az älläspontunkat, aminek egyebkent 
a küldöttközgyülesen több felszölalö is han- 
got adott, hogy a szakmafejlesztes es a szak

mai toväbbkepzes ügye nem egyediil a mun- 

käsok dolga, hanem ügye, meg pedig nagyon 

fontos ügye a fönököknek is. Ennek megfe- 
lelöen tehät a munkaadöknak a munkäsokkal 

közösen keil a szakkulturälis tevekenyseg költ- 

segeit elöteremteni. Ha a ket erdekelt resz 
erre az ältalunk mär többször hangoztatott 
älläspontra helyezkedett volna, akkor —  meg 
vagyunk röla gyözödve —  ma mär messzebb 
lennenk ezen a teren. Es ez termeszetes is, 
mert megosztott teher: fei teher.Csemtczky: Plakat
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Kollektiv propagandät̂ !
Valahänyszor egy üj rädiöcikk vagy rädiöceg 

plakätja, prospektusa, reklämnyomtatvänya vagy 
hirdetese szemem eie vagy kezembe kerül, feldöb- 
'ben bennem egy kerdes, melyre eddig nem tudtam 
tfeleletet talälni.

Miert csinalnak a rädiösok egyes cikkeknek, 
alkatreszeknek, tartozekoknak reklämot es nem a 
rädiönak? Nem a keszüleket ertem ez alatt, hanem 

magät a rädiöt. A rädiöt mint lehetöseget, a rädiöt 
mint nelkülözhetetlen kultürtenyezöt, a rädiöt 
mint mindenek felett ällö hirszolgälatot. Miert 
nem harsogjäk minden üton-mödon azt, hogy a 
lakäs kenyelmeben zavartalanul elvezhetem ältala 
a viläg elsö müveszeinek hangversenyet, hogy 
olyan hireket, melyeket az utolsönak megjelenö 
esti lap sem tud mär közölni, ejjel is közli velem, 
hogy gyermekemet es magamat nyelvekre oktat, 
termeszettudomänyt es müveszetet ad, hogy ke- 
nyerem es vizem utän legelemibb szüksegleti 
cikkem?

Miert nem ällitottak fei meg a rädiögyärak egy 

központi hirdetesi es propaganda-organizäciöt, 
mely a rädiö nepszerüsitesenek programjäval több 
hivet szerzett volna a rädiönak es lgy az összes 
gyärtmänyoknak, mint a mai propaganda? A tejet, 
keves kivetellel, mindenki ismeri, megis hirdetik 
a tej täperejet, egeszseges voltät.

Abban aztän, ahogyan ezt a propagandät fel- 
epitik, mödban es eszközökben a Iegvältozatosabb 
propagandamödozatokat kellene igenybe venni. 
Mert a rädiö a ma es a jövö egyik legnagyobb 
lehetösege, keil tehät, hogy mindenben, ami vele 
összefügg, a mät es a jövö igeretet adja. A rädiö 
csak modern grafikust, modern tipogräf.ust ällft- 
hat szolgälatäba, mert a rädiö eddig eiert ered- 
menyei köteleznek.

Ha elgondolom, mennyi idÖ alatt jut el a hang 
Amerikäböl hozzäm, elcsodälkozom azon, milyen 
lassan jut el a legnagyobb rädiöcegek vezetöje a 
modern reklämig, a modern grafikäig. Nem sza- 

bad elfelejtenünk, mennyivel könnyebb a rädiösok 
helyzete, mint mäs gyärtmänyok keszftöie. A rädiö
nak nincs multja, nincs tradiciöja; a rädiönak csak 
korlätlan lehetösegei vannak, a rädiöe a holnap.

A rädiö grafikäja. Szöljunk erröl is, habär meg 
nem forrott ki teljesen, de a muströl is mondha
tunk fteletet. Plakätban talän csak egy volt eddig 
Magyarorszägon, amely a fentväzolt gondolat- 
menet alapjän keszült es azt pröbälta erzekeltetni, 
mit hoz a rädiö. Bottlik plakätjän megelevened- 
nek a rädiö sziilöttei, amint a kesziilekböl hosszü 
sorban jönnek felenk. Sajnos, a gondolat nagyon 
banälis feldolgozäsa inkäbb ärtott, mint hasznält, 
mert a gondolat üjabb felhasznäläsät nem lätjuk, 
bär ezt a temät jöl megoldani igen häläs feladat

Csemiczky: Plakat
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Nemes György: Plakat

lenne. Bortnyik Neutrodin-plakätja egyike a leg- 
elsö ertekeknek. A müvesz minden elönyet tük- 
rözi, a celt pedig tökeletesen szolgälja. Egyszerü- 
segeben rejlik legelsösorban nagy hatäsa. Cse
miczky, a rädiöreklämok legnagyobb reszenek 
grafikusa, mär-mär specialistäja e eikknek, ket 
plakattal fog a közeljövöben megjelenni. E ket 
plakat, mely egyben testvervällalatok reklämjära 
is peldäul szolgäl, bravurös technikäjän kivül folt- 
hatäsäban es elgondoläsäban elsörangüt nyujt. 
A  figyelmet teljesen a hirdetett eikkre forditja es 
rajzban annyira kifejezö, hogy minden szot telje
sen feleslegesse tesz. A Bortnyik-iskola növendekei 
reszere kürt szükebb palyazat ket palyamunkajat 
mutatjuk be, melyek a Standard-hangszoro reszere 
keszültek es melyeken a mester hatäsa el nem 
vitathatö, azonban a tanitvänyok invenciöjärol is 
teljes elismeressel irhatunk. Ami ezenkivül rädio- 
es rädiöcikk-plakät volt, arrol jobb nem irnunk.

Revesz lmre: Plakat

A  Rädiö-Amateur Bortnyik-plakätja, bär nem eri 
el a Neutrodin-plakät nivöjät, szinten figyelemre- 

melto.
Ennyit a plakätokröl.
A  propagandanyomtatvänyok felsoroläsäba vagy 

reszletes kritikäjäba nem boesätkozhatunk, mert 
az tülmessze vinne. Csak itt is üjra es üjra keil 
hangoztatnunk azt a meggyözödesünket, hogy jo 
papiron, tiszta szinekkel, szep betükkel sokkal 
gazdasägosabb egy körlevel vagy prospektus, mint 
a lätszölag olcsobb, mert hatäsäban a ketto nem 
merhetö össze. E tekintetben peldäul szolgälhat- 
nak a Philips- es a Viktoria- (Minerva) ceg nyom- 
tatvänyai, melyek közt utobbinak anöddobozai a 
rädioszakma legizleses ebben megoldott esomago- 
läsai.

*

Milyen lesz a holnap? Mit värhatunk a rädio 
grafikäjätöl, a rädiö reklämjätol? Kialakulhat-e egy
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üj stilus, egy üj hang? Sajnos, nem hisszük. Mar 
faj a szemünk a folytonosan tovarezgö körökben, 
most mar mast, frissebbet varunk, nem elegit ki 
egy-ket jo plakat. A rädioszakma kötelessege üj 
ütra lepni, modern tipogräfiat, modern grafikat 
kerni es ennek eredmenye nem fog elmaradni. Üj 
szinfoltokat kerünk az uccära, mint ahogy üj volt

Schwanz Istvän: Plakat

a hang is, melyet a hangszörö elöször dobott 
felenk, mely hangot azonban a plakätban, a hir- 
detesben nem talälta meg a rädiö. Ötleteket ke
rünk, ötleteket varunk a radiötöl, amikkel eddig 
adös maradt. Mert van meg grafikus es nyomdasz, 
ki csak az alkalmat varja, hogy tudasat es ener- 
giajat a rädio szolgälataba allitsa. Rosner Käroly

Minden üjabb technikai vivmäny, minden üjabb 
nagyszabasü talalmany könyörtelenül nyül bele az 
emberek szäzezreinek megszokott eletebe. Ugyan- 
akkor, amikor hozsannaval fogadja a haladasra, 
a fejlodesre vägyakozö emberiseg a korszakalkotö 
technikai talälmänyokat, akkor együttal sokan 
veszitik el betevö falatjukat eddigi foglalkozasuk 
fokozatos vagy hirtelen megszünesevel. Nem is 
keil regi peldakra hivatkoznunk: a szabök gep-

könyvnyomtatasra
rombolasara, amikor a varrögepek a szäjukbol 
ütöttek ki a kenyeret; a textilmunkasok forradal- 
mara a mechanikai szövogepek föltalälasa idejen; 
a delizsansz, a gözmozdony megjelenesere, amikor 
a fuvarosok helyezkedtek szembe vele. Hiszen sze
münk elött folyik le az a nagy technikai atalaku- 

las, amely a mi hüsunkba is belevag.
Az autöközlekedes terjedesevel megszünt a 

berkocsisipar es ha a berkocsisok nem siettek autö-

O R O S Z L A N

J O B B  ELEM  N IN CS
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Zsengery Rözsi: Plakat

vezetest megtanulni, elvesztettek kenyerüket; a 
mozgöfenykep talälmänya majd mindenütt a szm- 
häzakat döntötte välsägba. Sok megszünt, sok ten- 
gödik. Nälunk is lgy van. A szedögepek terjedese 
a keziszedöket arra kenyszeriti, hogy igyekezzenek 
a gcpszedest megtanulni. Es ahhoz ketseg nem fer, 
hogy —  noha a szedögepek szaporodäsaval együtt 
a munka is aränyosan több lett —  szedögepek nel
kül ma nem lenne annyi munkanelküli szedö, mert 
a meglevö munka jöidöre ellatnä munkäval a kezi
szedöket. A  szedögepek terjedese beleszölt a betü- 
öntök eletmödjäba is: a regebben szüksegelt könyv- 
betüknek meg a törtresze sem fogy el. A  gyors- 
sajtök, söt tegelynyomosajtok önberaköinak foko- 
zatos terjedese mar nälunk is —  ami azelött soha 
nem törtent meg —  a nyomdai munkasnök sza- 
zait tartja allandoan munka nelkül. Mindehhez 
meg csak a külföldön nagy garral beharangozott 
gyorsszedögepek hianyzanak, amelyek több väros- 
ban, központi iranyitasra .ugyanazt a szedest pro- 
dukäljäk, peldäul szenzacios vilagesemenyek, täv- 
iratok stb. Es a külföldi szakkörök komolyan fog-

lalkoznak vele. A rädiö koräban pedig, amikor 
egy pillanat alatt fotogräfiäkat, kepeket rädiöznak 
egyik vilägreszböl a mäsikba es amikor a tengeren 
tovasiklö hajöt a szärazföldröl iränyi'tjäk, kiszä- 
mfthatatlanok a lehetösegek.

Itt van a legüjabb technikai esoda: a beszelö- 
film. Ez nemcsak a szinhazak egzisztenciäjat tä- 
madja meg, hanem ahoi ezt rendszeresitik, egesz 
zenekarok välnak fölöslegesekke. De azert nin- 
esen semmi ok a kets£gbeesesre. Az embereknek 
egyszerüen alkalmazkodniok keil az üj viszonyok- 
hoz. Az üj ralalmanyokhoz valo gepeket is gyar- 
tani keil. Az egyik teren fölöslegesekke vält embe
reknek ät keil nyergelniök üjabb kenyerkereseti 
pälyäkra. Viszont igaz, sajnos, hogy azokon soha 
nem helyezkedhetnek el annyian, mint amennyten 

az elöbbiekböl kiszorultak. Ez a különbözet adja 
a nagy alläsnelküli tömegeket mindenütt a vilä- 
gon. Peldäul Angliäban egyedüli ma 1,300.000 
ember van alias nelkül. Es ez a gazdasägi välsäg 
többe-kevesbe mindenütt jelen van.

Szükseg volt arra, hogy mindezt megemlitsem, 
hogy rämutassak a mai gazdasagi helyzetnek a 
termelesi eszközökkel, az emberi munkat sokszo- 
rosan meggyorsitö gepekkel valo összefüggesere. 
lgy erkeztem el a rädiönak a könyvnyomtatäsra 
valö hatäsa targyalasära. A rädio mibenletet 
lapunk olvasöinak nem keil magyaräzni, de ez 
nem is tartozik ebbe a keretbe. Egyedül az a fel- 
adatom, hogy vizsgäljam meg: mennyiben erinti 
a rädio a könyvnyomtatäst. Es mingyärt meg is 
mondhatom, hogy nem is keil nagy vizsgälödäs 
ennek megällapitäsähoz. Szinte mindnyäjan lät- 
juk azt vilägosan, ha eddig nem is vettünk röla 
tudomäst.

A rädiö mär ma is nagyon sok embert von el 
az olvasästöl. Azok, akik csak idötöltesböl olvas- 
tak es ilyenek sokan voltak, ma odaülnek a keszü- 
lekük eie es —  hallgatnak. Kapnak ott, amit szi- 

vük, szäjuk, vagyis fülük kivän: szindarabot, föl- 
olvasäst, tudomänyos ertekezest, mezögazdasägi 
tanäesot, napihtreket, szavalatot, novellät stb., stb. 
Szepirodalmat, ujsäghlreket nyujt a rädiö es ezzel 
könyvet es ujsägot helyettesi't. A rädiö tehät vesze- 
delmes konkurrense nemcsak a szmhäznak, zene- 
szeknek, hanem a könyvnyomtatäsnak is.

A  tözsdes, aki csak a tözsdei jegyzesek miatt 
vette az ujsägot es amügyis alig er rä olvasni, egy
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ora feie fölteszi a hallgatöt a fejere es megtudja, 
hogyan ällnak papirjai a tözsden. A szörakozäsra, 
vigsägra vägyödö csak megnezi, mikor ad le a 
rädio humoreszket, bohözatot es a jelzett idöben 
leül es hallgatja, mig azelött ilyenkor egy-egy 
Karinthy- vagy Sipulus-könyvet vett elö. Akik 
büsulni akarnak, szinten megkapjäk a maguket a 
rädiön.

Tudjuk jöl, hogy a müvelt lelek müveszetre, 
tiszta irodalomra, könyvekre is szomjazik es öt a 
rädio teljesen nem elegiti ki. Eppen azert vesz 
neha könyvet is, de csak olyan csekely mertek- 
ben, amilyen aranyban ezek az intellektuälis em- 
berek vannak. Igy a rädio is egyik oka szerintem 
a könyv välsägänak.

Nem kerül i el figyelmemet az sem, hogy a rädiö- 
nak hatalmas irodalma van: rädiö-szakkönyvek, 
rädiö-szakfolyöiratok jelennek meg a viläg minden 

täjän es a napilapok is külön rovatokat nyitottak 
a rädiöhireknek es müsoroknak, de mindez tävol- 
röl sem ellensülyozza azt a kärt, amelyet a rädio 
a nyomdäszatnak märis okoz. A jövöre vonatko
zöan nem is keil jösoknak lennünk ahhoz, hogy 
nagyobb befolyäst värjunk a rädiötöl a könyv- 
nyomtatäsra. A rädio elöreläthatöan toväbbi fej-

G R A F I K A

lödese sorän fokozott mertekben fogja elhöditani 
az olvasöközönseget a lapoktöl is, a könyvektöl is, 
amint fokozatosan höditja el mär napjainkban is 
a hangversenytermektöl es szfnhäzaktöl. Most 
kötötte meg peldäul a budapesti Studio a m. kir. 
Operäval az egyesseget, hogy operaelöadäsait 
közvetithesse a rädiön. Mär közvetiti is.

Azonban mindennek nem az a következmenye, 

hogy a könyvnyomtatök most mär ellenseges in- 
dulattal älljanak szemben e csodälatos technikai 
talälmännyal. Ez a kultüra eilen valö nevetseges 
harc volna es nem lennenk jobbak a szaböknäl, 
akik az elsö varrögepeket szetromboltäk. Azutän 
meg rengeteg kereseti alkalmat ad a rädio az ipar 
es kereskedelem szäzezernyi embereinek, akärcsak 
a mozgöfenykepipar. Mint ez, a rädio is sok 
hirdetese reven a lapkiadök es ezzel közvetve 
nemikeppen az ujsägnyomdäk erdekeit szolgälja. 
Csak a kultüra fegyvereivel, egyedül a szakkultüra 
fegyverevel keil a könyvnyomtatönak fölvennie a 
versenyt a technika mai es eljövendö vivmänyai- 
val. Szakmänkat fejleszteni, sz’mvonalät emelni 
keil, hogy üj területeket hodithasson mindazok 
Ijavära, akiknek szep mestersegünk kenyeret es 
egzisztenciät ad. Herzog Salamon

Rekldm & rddiörekldrru
1. A rekläm nem cel, hanem eszköz.
2. A rekläm jösägänak kriteriuma a hatäs.
3. A reklämhoz nem jöizles keil, hanem szak- 

tudäs.
4. A rekläm a közönsegnek keszül es nem a 

rendelönek.
5. A rekläm a jelenben hat, tehät a jelen nivö- 

jän keil ällnia.

*

6. A plakät nem kep, hanem hatö felület.
7. A plakät nem az otthon diszitesere szolgäl, 

hanem a sietö ember megällitäsära az uccän.
8. A plakät hatäsa egy mäsodpercig tart, tehät 

csak ennyi mondanivalöt bir el.
9. A plakät nem az äru äbräzoläsa, hanem pro- 

pagäläsa.

10. A plakät a mäe, tehät nincs helye benne 
konzervativ tradi'ciöknak.

*

Mikor egy üj cikk megszületik, azonnal szük- 
segesse välik szämära a rekläm. A cikk, valamint 
fogyasztöközönsegenek minemüsege hatärozza meg 

a cikk reklämjät. Figyelembe keil venni a cikk 
specifikumait, elönyeit, hatäsät, azokat a helyze- 
teket, amikor hasznälatra tart igenyt es az ältala 
letrejött hatäsokat es eredmenyeket. Figyelembe 
keil venni fogyasztöinak ügy szellemi, mint anyagi 
szempontböl nezett összetetelet. Ezeken a ponto- 
kon keil megalapozni a reklämjät es ezek a meg- 
figyelesek keil hogy kepezzek a bäzist az egyes 
reklämgondolatoknäl.

Alkalmazzuk ezeket a teteleket a rädio rekläm-
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okböber

A Postatakarekpenztär plakatpälyäzatäröl 
E. Kandö Gyula terve

jänäl. Helyzetünk annyiböl lesz könnyebb, mint 
talän mäs esetben, mert olyan cikkröl van szo, 
amelynek meg nincsen multja es lgy reklämjäban 
sincsenek kerekkötö tradiciök es nyugodtan vehet- 
jiik alapul a jözan gondolkodäst.

A  rädiö reklämjänak celja, hogy rädiöt adjunk 
el. Talän furcsän hangzik, hogy ilyen termeszetes 
dolog fölemlitesre kerül. Pedig nagyon räszorul. 
Nem az a cel, hogy a konkurrenciät tämadjuk, 
vagy költsegekben tülszärnyaljuk, sem hogy hozzä- 
tartozöink szeperzeket kielegitsük, sem hogy mi 
gyönyörködjünk reklämunkban. Nem. Hatäst keil 
elernünk. Rädiöt keil eladni. Hatni keil közön- 
segünkre, väsärlökedvet ebreszteni benne es a mi 
ärunk jösägäröl gyözni meg. Ebböl a szempont- 
böl keil kiindulnunk reklämunk megvälogatäsä- 

näl. Nem szörakoztatnunk es gyönyörködtetnünk 
keil reklämunkkal, hanem vevöt teremteni. Ehhez 
pedig az keil, hogy tisztäban legyünk cikkünkkel 
es vevökörünkkel. Ha egy szep nöi fej jö rekläm 
egy szappanhoz, nem biztos, hogy ugyanaz a fej

egy forrasztö-päkähoz is jö rekläm lesz. Söt az 
ellenkezöje bizonyos. A rädiöröl mint cikkröl nem 
sokat keil mondanunk. Minden kereskedö es gyä- 
ros egy kis igyekezettel önmaga täjekozödhat 
afelöl, hogy mit ärul. Beszelniink keil azonban 
a vevökröl. A  rädiö vevököre nagyon heterogen 
es sokan ällitjäk, hogy tülnyomö reszben anyagi- 
lag es szellemileg közepes nivöjü elemekböl tevö- 
dik össze. De egyet el szoktak felejteni. A rädiö 
egy minden izeben modern produktum. Hatäsäban 

pedig kultürät terjesztö es szellemi nivöt emelö. 
Tehät mikor a vevö erdeklödesevel a rädiö feie 
fordul, sajät szellemi köriilmenyeinel fejlettebb 
fokü rekläm keil hogy fogadja es ezältal mär a 
legelsö lepesnel szuggerälhassunk egy elönyt, 
amit a rädiö nyujt, a szellemi föleny elönyet. 
Mikor valaki a rädiö iränt kezd erdeklödni, haladni 
akar a korral. Tehät nem fogadhatjuk egy regi 
reklämötlet regi kivitelevel. Ne irtözzunk a modern 
reklämtöl, amiert rossz rekläm is van. A kettö 
nem egy es ugyanaz. A rädiönäl pedig csak a 
modern reklämnak van helye. Lakäsban, közle- 
kedesben, elvezeti cikkekben es praktikus holmik- 
ban, a zongorätöl a fözöedenyig, modernet kere- 
sünk es väsärolunk, miert csak a müveszetben es 
a reklämban hözödozunk a moderntöl? Nem ab- 
szurdum üjtfpusü keszüleket, ami talän csak egy 
hönapja van forgalomban, olyan dobozba csoma- 
golni, amelyik mär dedanyänk vendeghaja szä- 
mära is ösdi lett volna? Teny, hogy a rädiö aktiv 
vevököre a korral akar haladni es modern cikket 
akar. A  rekläm pedig ränyomja belyeget a cikkre. 
Ösdi rekläm mögött senki sem fog kutatni üjszerü 
konstrukciöjü keszüleket. Ha vevököriink nem is 
mind intellektuell, de a rädiöval szemben mind 
olyan igenyekkel fog fellepni. Ugyanannak a vevö- 
nek el lehet adni, egy bizonyos reklämmal, egy 
ablaktisztitöt, de ugyanazzal a reklämmal nem 
lehet eladni egy fejhallgatöt. A rädiö kultürcikk, 
tehät a reklämja kultürrekläm legyen. A rädiö a 

mäe es a holnape, tehät a reklämja is a mäe es 
a holnape legyen. Csemiczky Tihamer

Videki bevezetett nyomda, penzes

TARSAT KERES
Levelek „ Biztos jövö“  cimmel e 
Up kiadohivatalaba küldendök
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a közepfekvesben eiert hangerönek kis toredekere esik, addig 
az „ A r c o p h o n  3 “ egyenletes hangerövel visszaadott hangter- 
jedelme teljes 6 oktäv! Ha pedig az összehasonlitäst közönse- 
ges hangszöröval vegzi, a különbseg meg sokkal nagyobb lesz.

Mivel magyaräzhatö az „A  R C O P H O N 3“ 
kivälö feljesitmenye?

Az egesznek titka az egyedülällö konstrukciöban rejlik. 
Mellekelt rajz az „Arcophon 3 “ különleges ivmembränjät 
äbräzolja, melyet mindket oldalon elektromagnetikus uton 

vezerelt nyelv hoz rezgesbe. Ennek erösebben 
görbült, ennelfogva merevebb reszein a magas 
hangok ( fe lhangok)  alakulnak ki, mig a mely 
hangok l assubb r e z g e s e i  az egesz felületen 
vegigfutnak. Ily mödon volt elerhetö, hogy az 
„Arcophon 3 “ az egesz hangskälät a legmelyebb 
basszustöl a l e g ma g a s a b b  felhangokig teljes 

hangerövel reprodukälja. Ez annyit jelent, hogy a zene 
valöban muzsika, a beszed pedig emberi es nem „rädiö-  
bes z ed “ Ez különösen akkor fog feltünni Önnek, ha az 

„Arcophon 3“-mal olyan müsort hallgat vegig, melynek szereplöit 
mär a szinpadröl ismeri: a hangjukröl rögtön felismeri öket. 
A legjobb teljesitmenyt termeszetesen akkor eri el, ha jö veg- 
erösitö csövet es megfelelö anödfeszültseget hasznäl. Feltetlenül 
ajänlatos vegerösitönek az RE 134 illetöleg RE 124 jelzesü 
Telefunken csöveket hasznälni. Önnek, hogy itelhessen, egysze- 
rüen hallania keil az „Arcophon 3 “-t. Rädiökereskedöje —  eppen 
ugy, mint minden mäs Telefunken-gyärtmäny bemutatäsänäl —  
örömmel äll rendelkezesere. Figyelje meg hangerejet es hang- 
tisztasägät, ugy a legmelyebb, mint a legmagasabb hangoknäl, 
majd hasonlitsa össze a legdrägäbb mäs gyärtmänyu hangszö- 
rökkal nemcsak zene, hanem beszed es elöadäs vetelenel is.

Ilyen objektiv összehasonlitäs utän a välasztäs nem fog nehezere 
esni, mert aki hallotta az

A R C O P H O N  3
hangjät, annak olthatatlan vägya tämad, hogy otthonäban az 
szölaltassa meg a sok-sok adöällomäs ältal oly pazar bökezü- 
seggel szertesugärzott muzsikät es kulturät.
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Miben különbözik a jö hangszörö a többitöl ?
Az ätlagos hangszörö csupän a közepes fekvesü hangokat adja 
vissza es azokat is meglehetösen korlätolt terjedelemben. Ha 
azonban Ön a muzsikät a maga 
elvezni, ilyen kis hangterjedelmü 
hangszörö igenyeit mär nem fogja 
kielegiteni, mert ezeknel a hang- 
nak tulajdonkepeni k a r a k t e r e t  
megadö magas- es felhangok tel
jesen hiänyoznak. Vilagos, hogy 
minden tekintetben kivälöt csak

eredeti szepsegeben akarja
- O -

- G

Ez a legtöbb hangszörö korlätozott 
hangterjedelme

A z  Arcophon ellenben ezeket a hangokat mind visszaadja

olyan hangszörö adhat, mely ugy a magas, minta mely fekvesek- 
ben is lehetöleg nagy hangterjedelmet ölel fei. Önnek *ehät zenei 
igenyei kielegitesere olyan hangszöröra van szüksege, mely ter- 
meszethü hangvisszaadäs mellett nagy terjedelemmel rendelkezik.

Figyelje meg, hogy az „A  R C O P H O N 3“ 
hogyan tesz eleget ezeknek a feltefeleknek:
Tudomänyos kiserletek bizonyitjäk, hogy az „Arcophon 3 “ a nagy 
oktäv mely G hangjätöl az 5-vonalas magas G-ig az összes han
gokat gyakorlatilag teljesen egyenletesen adja vissza. Ha Ön a 
fenti äbräban összehasonlitja az „Arcophon 3 “ hangterjedelmet 
egy mäs jö h a n gs z ö r ö  hangterjedelmevel, a különbseg azon- 
nal szembeszököve välik, mig a mäsik hangszörö csak 4 — 4V 2 
oktävot reprodukäl egyenletes hangerövel es ezenkivül hangereje



E red eti T e le fu n k e n
az egesz vilägon ismert kifejezes arra, 
hogy a gyärtmäny legkivälöbb a rädiö- 
piacon. 25 eves kutatö munka es ta- 
pasztalatok aiapjän T e l e f u n k e n  a 
rädiötechnika eien äll. T e l e f u n k e n  
keszülekek a leggondosabb mühely-

munka mellett tökeletes hangtisztasä- 
got es az elerhetö l egnagyobb te l-  
j e s i t me ny t  egyesi t i k  magukban.  
„ E R E D E T I  T E L E F U N K E N “ 
keszüleket birtokolni minden rädiö- 
elöfizetönek vägya.
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A Postatakarekpenztär plakätpälydzatäröl . 
Pälyadijnyertes: Nemes György

A Postatakarekpenztär plakätpälyäzatäröl 
] utalmazott: Revesz Zoltän es Körner Jözsej

Megis lehet pdlydzni Magyarorszdgon
A Postatakarekpenztär plakätpälyäzatäröl csak 

kevesen tudtak es a figyelmet erre az akciöra egy 
plakät fordltotta, mely mindenkit feltetlenül meg- 
älläsra kesztet. „ Gyüjtsd” es alatta a ragyogö ezüst- 
fenyü pengo, vörös hätterben tökeletes ärnyekä- 
val, teljes egyszerüsegeben frappäns hatäsäval.

Ki csinältatta ezt a plakätot? A kerdes kezen- 
fekvö volt. Es most jött a meglepetes nagyobb re
sze. A beerkezett pälyamunkäk legnagyobb resze 
a legüjabb iräny fiatal grafikusainak igen figye- 
lemremelto, tehetseges munkäja, nem hiba nelkül 
valö, de ätgondolt, kompoziciöban igen gazdag, 
szmekben mindig friss, ötletben mindig rendel- 

kezö.
A  dfcseret azonban nem a müveszeket illeti. 

A dfcseret a kifrö intezetet illeti, mely hatärozot- 
tan a legjobb plakätot välasztotta ki, szakitott 
minden tradiciöval es a celszerüseggel, az ered- 
meny ütjät välasztotta.

Es itt älljunk meg egy szöra. E lap hasäbjain 
mär sokszor hangoztattuk a modern rekläm alap- 
elveit, megrajzolt.uk a ma szükseges propaganda 
ütjät. Sajnos, kevesen leptek erre az ütra, kevesen 
akartäk meghallani a ma hangjät. Az idö minket 
igazol es fog mindjobban igazolni. E pälyäzat 
pälyamunkäi, e pälyadljas munka üjra annak Bizo- 
nyftekai, hogy nem ällhatunk meg a küszöbön. 
A  tehetsegek oly düsan teremnek, hogy bärmely 
nyugati orszäg dicsekedhetne velük. Tessek alkal- 
mat adni a kepessegek kifejlödesere es plakätjaink- 
kal felvehetjük a versenyt rövidesen a nyugati 

orszägokkal.
Ha nezzük a plakätoszlopainkat elcsüfitö, cege- 

nek a legkisebb reklämot sem nyujthatö gyär eröd- 

löreseken kiözönlö, selymekben edesen mosolygö 

hajadont es melle tesszük a vörös hätterü ezüst 
pengöt, meg ezt a papirra nyomott pengöst is sai- 
näljuk az ilyen ertelmetlen es celtalan reklämra!

2 4 I
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A Postatakarekpenztär plakatpälyäzatärol. Vdsärhelyi Gyözö tervei

A Postatakarekpenztär plakätpälyäzatänak dij- 
nyertese, Nemes György mär ismerösünk. Buda
pest idegenforgalmi propagandäjära keszült par- 
lament-plakätja egyike az utöbbi evek legsikerül- 
tebb plakätjainak es ha az idegenforgalmi propa- 

gandänkat intezö urak csak egy reszet bfrnäk an
nak a hozzäertesnek a rekläm teren, melyröl a 
Postatakarek urai most bizonysägot tettek, minden 
külföldi metropölisban szämtalan ember figyelne 
fei a pesti pariament kepere, a magyar föväros 
nevere.

A  jutalmazott plakät müveszei, Revesz Zoltän 
es Körner Jözsef hatärozott rajztudäst ärulnak el, 
bär tölünk igen tävol äll edeskes megoldäsuk. Pszi- 
cholögiailag megokolt, gyermeket szerepeltetni a 

takarekossägi gondolattal kapcsolatban, csak pla- 
käthatäsäban ez a terv sok mäs mögött marad. Egy 
kizärölag asszonyokhoz intezendö röplap fejkepeül 
nem lenne hatästalan. E. Kandö Gyula terve ha- 
tärozottan a legplakätszerübb, kompozicioban tel
jesen kiegyensülyozott, foltban igen erös hatäsü

es a dljnyertes plakät melle ällithatjuk grafikailag, 
bär elismerjük, hogy nem annyira egyertelmü, mint 
a nyertes. Figyelemmel fogjuk kiserni ennek az 
elöttünk eddig ismeretlen müvesznek toväbbi mun- 
käit!

Vdsärhelyi Gyözö ket terve közül a lelakatolt 
penztärca lenyegesen jobb, mint a takarekpersely. 
Az elöbbi igen finom, figyelemremeltö munka, 
grafikailag mindkettö megoldott, dicseri tervezöjük 

rajztudäsät. A  penztärcäs tervnel kis hiba csüszott 
csak be, a 31. szäm megokolatlan nagysäga es ki
emelese az oktöber sorböl.

Revesz lmre mindket terve erösen Bereny hatä- 
sät tükrözi, mint ahogy ältaläban Bortnyik es Be
reny hatäsa alatt äll a fiatal generäciö legtöbb 

tagja.
Örvendetes jelenseg mindenesetre, hogy ket 

ilyen kitünö egyeniseg milyen kedvezö iränyba 
tudta lenditeni a mär-mär konvencionälisan ötlet- 
szegenysegbe süllyedö magyar plakätmüveszetet.

Ennek a pälyäzatnak az eredmenye keil hogy
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A Postatakarekpenztär plakätpälyäzatäröl: Revesz Imre tervei

a müveszek nagyobb reteget mozditsa meg elkö- 
vetkezö plakatpalyazatokon valo reszvetelre, de 
egyszersmind nagyon szükseges, hogy a dijkiirok

is levonjäk azt a tanulsägot, hogy eredmenyes pä- 
lyäzatot csak modern szellemü, hozzaertö zsürivel 
lehet elerni. Rosner Käroly

A szedönek es gepmesternek egymäshoz valö viszonya

A cehek idejeben, amikor meg a nyomdäsz ezer- 
mester volt, e kerdes nem volt problema. A  nyom- 
däsz fogalma alatt azt a sokszorosito munkäst 
ertettek, aki a betüfaragastol, betüszedestöl, nyo- 
mästöl, könyvkötestöl egeszen a terjesztesig maga 
vegzett el mindent.

Addig, amfg a nyomdaipar ilymodon müködött, 
nagyon keves köze volt a szedönek a gepmester 
munkäjähoz es —  vice versa. (Nem szamitva azt 

az idöszakot, amikor mindket müvelethez egyfor- 
man „ertett” a nyomdasz.) Megällapitäst nyert az 
a ketsegtelen teny, hogy aki sok mindenhez ert, az 
egyikben sem tökeletes. Kategorizältäk hat a mun-

kamegosztäs elve alapjän a szedöosztälyt. Lett 
kompressz-, täbläzat-, merkantil- es akcidensszedö 

s ma mär egy üjabb munkakör —  a gepszedö. 

A  gepmestereknel: lapnyomö, werknyomö es mü- 
meg szmnyomö gepmester. Iparunk mai fejlettsege 
folytän meg a legegyszerübb kategöriäk is meg- 
taläljäk viszonyukat egymäshoz. Elemi dolog, hogy 
a kompresszszedö jöl kizärja a sorokat es ütödött 
anyagot ne szedjen szedesebe, mert a „lapnyomö" 
gepmesternel is kihüzza a henger a betüket, bär- 
hogy is bezärja. A  täbläzatszedesnel is megvannak 
a viszonyi kapcsolatok: abszolüt jö, ütödesmentes 
anyag, ugyanilyen leniäk; a täbla es kver regisz-
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teriälis pontossäga, a täblafej vonalainak szabä- 
lyos erintkezese stb.

A  merkantilmunkäknäl mär komplikält esetek- 
kel is talälkozunk; pl. egy blokktömb keszitesenek 
szedese, a nyomäsra elökesziteni, amely esetleg 
mutäciökkal van kombinälva, nagy figyelmet es 
hozzäertest igenyel, ügy a gepmester, mint a szedö 
szämära; vagy: szällftäsi jegyzek, illetve szämla 
szedesenek elökeszftese, amelynel a kilövesnek es 
a margöelosztäsnak jut nagy szerep, esetleg a per- 
foräläs folytän, amikor hajtogatäs utän minden 
mäsodik oldal elterö szöveggel van egymästöl. De 
meg keil emllteni meg a klisevel kombinält sze- 
deseket is. Mikor ilyen szedes vär nyomäsra, a gep
mester mär idegesen kerülgeti a szedötermet, hogy

LUTZ EDE £S TARSA
LAKK- £S FEST£KGYAR RT

KÖNYV- ES KÖNYOMDAI

ELSÖRANGÜ MINÖStGBEN

BUDAPEST VII, ÖRNAGY U. 4

milyenek a klisek, a betü kepe aränylik-e a klise 
foltjähoz. Mert nem mindegy, ha egy finom rasz- 
terozäsü klise melle 3—4 cicerös kompakt betüt 
szedünk! Figyelemmel keil a szedönek lenni arra 
is, hogy a 3—4 cicerös sortömb több festeket ige
nyel, mint a közvetlen mellette levö, finom rasz- 
terozäsü klise. Ha a szedö megertessel van a gep
mester iränt, ezt elkerüli, mert el tudja kerülni; 

vagy a fösort, vagy a kliset teszi tävolabb egymäs
töl, vagy olykeppen konstruälja szedeset, hogy az 
hatäsäböl nem veszftve, megsem lesz az a kom
pakt folt a papiron. De ha ez a rendelö krvänsäga 
folytän nem lehetseges es megis tökeletes gep- 
mesteri munkät akar szällltani, ketszer järatja a 

szedest: külön a kliset, külön a szedest. lgy meg- 
adhatja a betünek azt a többet, amit klvän es a 
klisenek is azt a kevesebbet, amelynel többet nem 
bfr el. Az ilyen klisevel komplikält szedesnel a 
legfontosabb a jö kizäräs. Lehetöleg gumidurch- 
schusst vagy kartonlemezeket hasznäljunk közvet
len a klise mellett, mert ezek jobban tapadnak a 
fähoz es szontanak a betühöz is. Ezältal elkerül- 
jük a spfszelest, de azt is, hogy a gepmester na
gyobb peldänyszämnäl 5— 10 percenkent legyen 
kenytelen megällni, hogy lenyomja a spfszeket, 
miältal sok idöt veszit (többet, mint amit a szedö 
preciz munkäjäval elkerülhet) es nem veri össze 
az anyagot sem. Celszerü meg hezagos, klises sze
desnel, ha a stegeket aljäval felforditjuk, mert 
ellenkezö esetben a rendesen beällftott stegeket 

a levegö fel-felemeli es ez is sok spiszelest idez 

elö. Termeszetesen a klisek külön nyomäsa csak 
autotfpiäknäl ertendö, egyszerü, maratott cinko- 

gräfia együtt szaladhat a szedessel.

Külön fejezetet vält ki az akcidensszedö es a 
szmnyomö gepmester egymäshoz valö megertö 

viszonya. Ha nincs kölcsönös megertes, jö munka 

nem is lehetseges; mert a szedö elgondoläsät a 
gepmesternek is meg keil erteni. Ennel a reszort- 

näl az elmeletnek pongyolän valö ismertetese ke

ves gyakorlati eredmenyt välthat ki. A szedö, mi

kor alkotja a maga väzlatät, nem tudja elöszöval 

visszaadni mindazt, amit elgondoläsäval magäban 

rejt. Figyelembe veszi azt, hogy mi celt szolgäl, 
ami megoldäsra vär. Milyen legyen a papir szlne, 

minösege es sülya, milyen szmü foltot bir el a 

papi'r, milyen takarö felülete van a papfrnak (sfma,
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reces), milyen az alakja. Megvälasztja, milyen 
betüti'pus egyezik legjobban a papir minemüsege- 
hez, milyen dfszitö-anyagot hasznälhat s ha azok 
erösebbek, folthatäsät milyen szmekkel redukäl- 
hatja olykep, hogy az szmtani, mint technikai 
szempontbol szimmetrikus legyen. Ezt igy elgon- 
dolja a szedö es meg is szedi. Idomtalan szedes- 
tömbök kerülnek a gepmester eie, meredeznek rä 

a haränt es függölegesen futö vonalak es az elsö 
impressziöja talän a gepmesternek az, mintha egy 
rideg, zordon jeghegyet ällitottak volna elebe, 
hogy azt ö felszäntsa, magot vessen bele, szöval 
termekenyftse. Eletet adjon az idomtalan, hideg 
es össze-vissza futö vonalaknak, betüknek. Es 

ugyanazt teszi, mint a szedö. Egy kis magyaräzat 
utän illesztgeti-billesztgeti a formäkat egymäs 
melle, nezi a papi'r alakjät, szinet, minöseget es 
mielött a formarämäert nyülna, teljesen beleeli 

magät a kivitelre värö munkäba.

Mindazok a gondolatok, amelyek a szedönel 
alkotäsakor, az ö agyäban is szelsebesen kergetöz- 
nek. Ott jelentkezik aztän a gepmester müveszete, 
amikor a szinek keveresehez er. Egy ärnyalat es 
mär nem födi a szedö elkepzeleset. A  szineknek

epügy keil beszelniök, mint a zenei hangoknak. 
A melabünak, a fäjdalomnak epügy, mint a vidäm- 
sägnak, pajzän kacagäsnak, mämornak. A  lelket, 
lelki finomsägät keil a gepmesternek beleadni; 

intelligenciäjät, tudäsät. A  nyomäs technikäja 
pedig mär szakkerdes, amellyel csak gepmester 

foglalkozhat.

Es mikor elkeszül a mü, gyakran lakonikus meg- 

ällapitäsokat teszünk: jö vagy rossz. A  mü ket 
tenyezöje: a szedö es gepmester, azutän meg ana- 
litikai közlesekbe bocsätkozik egymässal, ha valami 
elgondoläsbeli differencia mutatkozik. Bizalma- 
san, suttogva teszik ezt, mert felnek, hogy meg- 
mosolyogjäk öket kollegäi.

Vitathatö-e, hogy mennyire fontos e ket tenyezö 
egymäshoz valö viszonya? Nem. Az ilyen nyom
däsz: müvesz, —  nem iparos. Ez a müveszi kesz- 
seg pedig egyenlö azzal a regikori privilegiummal, 
amikor kardot, vagy cilinderkalapot viselt a nyom
däsz es ez ipar üzesehez nemesseg jdrt. Pedig a 
maiak nem kivännak se kardot, se mentet, se cilin- 

dert, se nemesseget, csak megbecsülest es —  es egy 
kis megkülönböztetest. Akkor talän többen lenne- 
nek ezek is. Baranyi Jözsef

Linotype-zavarok okai es azok elhantdsa
Nemetorszägban van nemcsak a bölcsöje a 

könyvnyomtatäsnak, hanem a kontinens ällamai 
közül ott ällitjäk a könyvnyomtatäs szolgälatäba 
a legtöbb technikai vfvmänyt: gepeket, keszüleke- 

ket es egyeb technikai segedeszközöket. Mi sem 
termeszetesebb ennelfogva, hogy ott fejlödik ki 
legnagyobb mertekben a különbözö nyomdai ge- 
pekre —  amihez a szedögepek is tartoznak —  
vonatkozö irodalom. A nemet gepszedök nem eleg- 
szenek meg azzal, hogy a Bildungsverband külön 
geptechnikai folyöiratot, a „Graphischer Be- 
trieb’'-et adja ki es hogy az ö spärtäjuk tagjai 
reszere „Technische Mitteilungen” cimen szakmai 
ertesftöt szerkesztenek, amelyben egymäs tapasz- 
talatait mondjäk el, meg vaskos szedögeptechnikai 
köteteket is kiadatnak a Bildungsverband-dal, ame- 
lyekböl tanulhatnak, ismereteiket gyarapithatjäk, 
hogy szükseg eseten fölkeszülten nezhessenek a

komplikäciök eie. Igy jelent meg ott nemregiben 
a Linotype, a Typograph es a Monotype szedö
gepek zavarait tärgyalö härom könyv, amelyekben 
a gepszedök ütmutatäst talälnak a munkäjuk köz- 

ben elfordulö legtöbb kerdesre. A Zentralkommis-

=  A grafikai ipar ajanläsra m^ltö ■  
Hl nemet szdllitöc^gei

az Export-Journal für graphische
Maschinen, Papierverarbeitung, Buch- 1 ^  
gewerbe und Bürobedarf minden ki- I  
adäsäban nagy szämban vannak kep - I  
viselve. Kerjen ingyenes mutatväny- H  
szamot a Streitberger-Verlag, Leip- H  
zig C. 1. Weststr. 13. cegtöl. (Ugyan- I  
abban a kiadövallalatban megjelenik I  
hetenkent az ötveneves „Journal für M  
Buchbinderei- und Kartonnagenbe- I  

iiiiiiiiii, triebe,  ̂ Elofizetesi ara negyedeven- B |  
millllllllllllllllllll kent 4.50 märka.)
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sion der Maschinensetzer szerkeszteseben meg
jelent „Die Linotype” nyomän folytatjuk a störun- 
gok fölsoroläsät es megismertetjük olvasöinkkal 
azok elhäritäsänak mödjait is.

A satupojäk körül levö zavarok közül megem- 
li'tjük azt, amikor a satupojäk belsö felületen, sik- 
jän olomleraködäs kepzödik a matricakep mellett. 

Ez a jelenseg majdnem mindig karöltve jar a 
kizäröekekre tapadö ölommal. Oka ennek a hibas, 
spfszelö matricäkon kfvül a balpofa nehezkes moz- 
gäsa, ami megneheziti a kizäräst es a zaröcsavar 
müködeset. Okai meg piszok, ölomfröccs stb., 
a satufopa az elevätorpofähoz szorul, az öntött- 
resz törese, ami a pofa helytelen älläsät idezi elö, 
de oka lehet a hatsö elevätorpofa meggörbülese is. 
A matricakep mellett a satupofäban a szelek nem 
elesek vagy ütödöttek, ennelfogva nem zarödhat 

legmentesen a sor a pofa feliiletehez es ölom szo
rul a resekbe. A bajon csak a belsö pofafelületek 
lecsiszolasaval lehet segiteni. Ugyancsak ez a 
teendö, ha a pofäk belsö felületei, sikjai nem all- 
nak pontos derekszögben egymässal parhuzamosan.

A  satupofäk tovabbi baja, ha azok fönt nem

(Cegtulajdonos Vertesi Ala- 

dar) levelboritek- es papir- 

nemügyär, Budapest, V I, ker. 

Vörösmarty ucca 50 . szäm. 

Tel.: Aut. 221-14 es 130-86 . 

Levelboritekok,ablakos boritö’ 

kok, mappäk, diszlevelpapirok

zärödnak szorosan egymäshoz. A satupofäknak, ha 
azokat összeszoritjäk, olyan szorosan keil egy- 
mäsra feküdniök, hogy selyempapirost fönt erö- 
sen fogjanak, alul azonban a pofäk lazän älljanak. 
A bal satupofänak föntröl lefele valö kalapäläsä- 
val lehet a bajon segiteni.

Sok zavart okoznak a satupofäk, ha egyenetle- 
nek vagy megvetemedtek. Ez a baj legtöbbször 
abban nyilvänul meg, hogy a gep üres sorokat 
ügynevezett szakällal önt, vagyis vekony ölom- 
lemezke van a sorok elejen, vegen vagy oldalt. 
Ezek a meggörbült pofäk hasznälhatatlanok, mert 
pontatlan meretük miatt mär utäna sem reszel- 
hetök.

A zärökeszülek zavarai közül megemlitendö az 
az eset, ha a zäröcsavarnak keves a mozgäsi lehe
tösege vagy egyältalän nem mozog. Ennek követ- 
kezmenyei a rossz sorszabälyozäs, rezpor es belül 
a satupofäk särgäs szfne, mert a zäröcsavar feszes 
volta nem engedi meg a matricasor szükseges meg- 
lazuläsät sem a sorszabälyozäsnäl (vonalbaälli- 
täs), sem az öntes utän.

A kizärorudazatot ket bütyöktärcsa, az elsö es 
mäsodik kizäröemelö egy-egy görgövel, kapcso- 
latban a kizärörügökkal hozzäk müködesbe. A ki- 
zärörudazathoz tartozö traverz es kifeszitörüd 
(Versteifungsstange) hajtja fölfele az ekeket a 
kizäröbak segitsegevel. Ha a kizäröemelök nehe
zen järnak fölfele, a kizäräs nem törtenik meg a 
szükseges nyomässal. Hogy egy rendesen szedett 
sor eleg jöl van-e kizärva, megläthatö, ha a gepet 
közvetlenül a mäsodik kizäräs utän, de az öntes 
elött kikapcsoljäk. A kizäröekeknek szilärdan keil 

a matricäk között ällniok es meg egy millimeter- 
nyire sem szabad hogy kihüzhatök legyenek.

A kizäröemelök nehez järäsänak egyik oka, hogy 
a kizäröemelök szärazan järnak tengelyeiken. 
Ilyenkor könnyen megrozsdäsodnak. Ha a hibät 
megällapftottuk, akkor böven keil petröleumozni 
az olajozölyukakat es kesöbb jöl utänaolajozni. 
Mäsik oka, hogy a kizärörügök elvesztettek ruga- 
nyossägukat, de ez csak ritkän fordul elö. Ezert 
elöbb meg keil gyözödni röla, hogy valöban ez-e 
az oka a hiänyos kizäräsnak. Ha igen, meg keil 
fesziteni a rügökat, de csak szeles formätumoknäl. 
A  kizärörudazat akkor is nehezen jär, ha ölom
fröccs került rä, ha meggörbült a feszitörüd, ha 

szorul a soremelö görgöje.
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A kizäröszerkezet tovabbi zavara, ha a kizärö- 
rudazat tülmagasan äll, minek következteben a 
kizäröekek mär az elsö elevator leszälläsakor meg- 
emeltetnek. Ilyen gepen csak lazän kizärt sorok 
küldhetök el. Ennek föoka a kizäröbütyöktärcsäk 
kopottsaga, ami öreg es neha üj gepeken is nehany 
millimeternyi szokott lenni. Ez a kopäs abban nyil- 
vänul meg, hogy az elülsö emelövegek, amelyek 
a rudazatba nyülnak bele, magasabban ällnak. 
Ellenszere nagyobb görgök betevese, amelyek a 
bütyöktärcsak kopottsägat ellensülyozzak es igy 

a rudazat helyes ällasät eredmenyezik. De ennel 
az eljäräsnäl arra keil ügyelni, hogy ott, ahoi a 
bütyöktärcsak az emeltyü emelkedeset elösegftik, 
tehät bemelyedeseikben, annyit keil belölük ki- 
reszelni, hogy a nagyobb görgök az emelöknek 
eleg utat engedjenek fölfele. Az elegendö ütra 
nezve iränyadö, hogy ha egeszen lazän kizärt sor- 
näl a kizäröemelök legmagasabb älläsukat elerik, 
tehät a mäsodik kizäräsnäl, a hosszü ektolöka 
(Schieber) szegecselesenek mäsfel millimeternyire 
keil a rövid tolöka alsö szeletöl elällnia. A  hosz- 
szü tolökänak nem szabad tehät olyan magasra 
szöknie, hogy a rövid tolöka szorosan a szegecse- 
lesbe ütközzön bele. Azonban több sem lehet ez 
a hezag 2 mm-nel, mert különben csökken a ki- 
zäröek kizäräsi lehetösege.

Kopott görgök vagy görgöszegek (Stiftek) csak 
kisebb mertekben idezik elö a kizäröemelök tül- 
magas älläsät, de a kopäsban többnyire karöltve 
haladnak egymäs mellett. Elgörbült elsö es mäso
dik kizäröemelö, mint a rudazat tülmagas älläsä- 
nak egyik oka, ritka jelenseg ugyan, amely resz
ben eröszakos eljäräs következmenye, reszben sze- 
relesi hiba. A gep szerelesenel megtörtenik, hogy 
kalapälässal hozzäk az emelöket helyes magas- 
sägra, amelyek igy könnyen ismet visszahüzödnak. 

Ez annäl inkäbb fordul elö, ha az eszre nem vett 
sok ölomforgäcs miatt, az alsö älläsukba nehezen 
leszällö emelöket eröszakosan kalapäljäk le. Az 
ilyen gyärilag hibäs emelök kalapäläsät csak szak- 
ertö szerelöre szabad bizni.

Gyakrabbi zavar, hogy a kizaroekek a kizäräs
näl meggörbülnek, nevezetesen keskeny formätum- 
näl, amelybe csak 2—4 ek fer bele. Egyik oka, 
hogy a traverz tülrezsütosan äll, mert a kifeszitö- 
rüdnak fönt a kis csavaroknäl tülsok a mozgäsi 
tere. Ez az egyoldalü lazasäg a traverz bal«. Mät

az elsö kizäräsnäl nagyon lefele engedi lögni, ügy- 
hogy a kizäröekeket egyoldalüan talälja el es bal
fele meghajlitja. A  baj segitesmödja, hogy üj ki- 
feszitörudat (Versteifungsstange) keil betenni, 
vagy a bemelyedesbe lene egy stiftet keil behe- 
lyezni vagy rähegeszteni.

Az ekek meggörbülesenek egyik oka lehet az 
is, ha az a csavar, amely a kifeszitörudat a traverz- 
zel kapcsolja össze, hiänyzik. Ez elösegiti az ekek- 
nek jobbfeie valö elgörbüleset, epügy ha a traverz 
bemelyedese fölfele tülnagy. Ezältal balfele nagy 
a mozgäsi tere a traverznek, az egyoldalüan ma
gasra csapödik es jobbfeie görbiti el az ekeket. 
A  zavar oka az is, ha kis formätumokhoz aränyitva 
tülerösek a kizärörügök. Ez utöbbiak ugyanis ätlag- 
szelesseg szerint vannak beällitva. Tiz-tizenket ek- 
hez alig elegendök, egy-ket ekhez viszont tülerösek. 
Ahoi egyes ekek helyes traverzälläs ellenere is 
meggörbülnek, ott a rügökat keskeny formätum 
eseten a feszitöszegek (Spannstifte) segitsegevel 
gyengebb rügözäsra keil beällitani.

Legközelebb az öntöforma körül elöfordulö 
zavarokat ismertetjük majd. H. S.

n  VAN-E ÖNNEK 
=  RÄDIÖJA?

A TÖKELETES 
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A püblicite pszicholögiaja
Pärizs? Ok es okozat. Üt is, iräny is, cel is.
S ha valöban minden üt Römäba is vezetne, 

a vägyak üj alakot törnenek Pärizs feie es a nem
zetközi kongresszusokat megis csak Pärizsba terelne 
valami einsteinivitäs. A  „vilägossäg värosa’?  De- 
hogy. Kongresszusok központja.

Es a tengernyi kongresszus közepette, melyek 
delegältjai potyautazäsuk s szemelyi kedvtelesük 
feletti ujjongäsukat halälos komolysäggal mimelt 
„szakerdeklödessel'’ igyekeznek kendözni, eme 
maskaräde-kongresszusok közepette tanäcskozott 
nehäny ülesen ät egy csapatnyi lelkes ember. Csön- 
desen, komolyan mult ülesek valänak ezek, me
lyek, ha talän a nagyerdemü nagyközönseg kegyes 
erdeklödeset nem tülsägosan sarkaltäk, megis 
megerdemlik azok figyelmet, kik örömest kiserik 
ütjain, fejlödesein keresztül az ideät, vagyis az öt-

Kaliforniai aranybänyavällalat hirdetese. Reszvenytärsasäg 
10 f ran kos alapon

letet es az erkölcsöt, mäskeppen nevezve, a felfo
gast. Ez a kongresszus a püblicite nemzetközi kon- 
gresszusa volt.

E kongresszistäk erdekes feladattal gyültek ösz- 
sze. A  ma zsargönjän kifejezve: mestersegük racio- 
nalizäläsät akarjäk elerni, söt —  ami több —  azt 
a müveszet fokära emelni. Addig is annak tudo- 
mänyos alapjait igyekeztek meghatärozni. Pszicho- 
fiziolögiai kiserleti allomäsok (laboratöriumok) 
felällitäsat hatäroztäk el, melyekben elmeletileg 
es gyakorlatilag is tanulmänyozni keszülnek a tö- 

meg lelkere es felfogäsära legjobban hatö lehetö- 
segeket. Franciaorszagban es Sväjcban mar meg 
is nyflt egy-egy ilynemü intezet. A  növendekeket 
a kereskedelmi hirdetes es a kereskedelmi propa- 
ganda titkaiba avatjäk be ezek az iskoläk.

*

Dehät mi is a püblicite? . . .
A pletyka, a szöbeszed, a köztudottsäg, a köz- 

ismertseg, a közelismertseg es a közelterjedtseg 
matematikäja. A  nyilvanossäg. Akarva vagy aka- 
ratlan. Mink a szandekolt, a tendenciözus pübli- 
citeröl akarunk beszelni.

*

Valamikor ügy mondogattäk odahaza: „jö bor- 
nak nem keil ceger” . Azaz rekläm. Jö magyarsäggal 
tehät ügy kene frnom a cfmet: A ceger lelektana. 
De sem ceger, sem lelektan nem tudjäk helyette- 
siteni a püblicite es a pszicholögia szavak mögött 
fölsorakoztatott es kialakult fogalmakat. Reklämot, 
plakätot azert nem lehet frni, mert ezek csupän 
eszközök: nevezök, szorzök es összeadök a pübli
cite szämtanjäban. Lelektan pedig tülsägosan 
arisztokratikus szökep. Analizise nehez. Mert erröl 
van szo: a közismertsegre valö törekves analizälä- 
säröl, alapelemzeseröl. ^

Igen. A püblicite lenyegileg nem egyeb, mint 
együttese mindazon mödszereknek, melyek igeny- 
bevetele ältal egy szemely, kereskedö, testület, väl- 
lalat stb. tökere, vevökre, cegfelekre, alkalmazot- 
takra, älläsra stb. akar szert tenni; mäs szöval, 
melyek alkalmazäsäval egy erdekeltseg erdeklö-

2 4 8



N O S T R U M  i
B E H OZ A T A L I  ES K E R E S K E D E L M I

BUDAPEST
VII, RÄKÖCZI ÜT 32 (ROKUSSAl SZEMBEN)

TELEFON: JÖZSEF 349-20 ES 419-42

Levelfej. Szedte Apfel Sändor, Hungäria-nyomda.

,5

TELEFONGYAR BESZVENYTARSASAG
TELEFONFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT
SÜRGÖNYCIM _ TELEGR. ADR! TRANSMITTER BUDAPEST 
LEVELCIM _ BRIEFADRESSE: BUDAPEST «.POSTAFIOK 29 
TELEFO N : JÖ ZSEF 4 6 2 -3 6 ,4 6 2 -3 !', 462-36,462-39

BUDAPEST VIHUNGARIA KÖRUT'I671-'169

Levelfej. Rajzolta Csemiczky Tiham er.



M I N E R V A
A O D E

Rekläm lap. T ervezte  C sem iczky Tiham er.



Palaba
zseblampaeleme 
m indig  v ilagi't ,

anödtelepe
■ ■ ■■ I ■■ f f  Iorokos ero!

arsaR
■

Budapest VI, Csengery ucca 74. szam

.Hl LI PS RADIO ES VILLAMOSSAGI RT

»H ILIK
< 1
O C I

D i  
h °

2

CO

o

C0  
'ÜJ

CO 
_l
Hi
DQ

Reklämlap. Tervezte Horvath Ferenc, Birö Miklös nyomda rt.



PHILIPS
e g y e n ira n y ito  

c s ö v e k k e l  
szerelje fei

G o n d o l - e  a r ra ,  hogy  
te lep e it  a llandöan  

tölteni is keil ?

Ha igen, ügy töltöbe- 
rendezeset fel tet lenül

ph m m
e g y e n ira n y ito  csövek



GRÄBERES TARSA
VICTORIA ELEMGYÄRA

VICTORIA 60 V Superanöd 

VICTORIA 90 V Superanöd

11, 
1

P —.54
P —.36
P 7.20 ■
P 10.80
P 16.32 H

—  ■ ------------------  -------|

Ärlap. Tervezte Horväth Ferenc, Birö Miklös nyomda rt.

VILLANY- 
£S R Ä D IÖ C IK K E K  

Ä LLAN D Ö  N A G Y  RAKTARA

BARTAES TSA

AR BAN,  M I N Ö S E G B E N  UTÖLERHETETLE

FÖÜZLET: VI, PODMANICZKY UCCA 39

K A P C S O L Ä S I  V A Z L A T O K A T ,  L E G Ü J A B B  
K E P E S  Ä R 3 E G Y Z E K Ü N K E T D U T A L A N U L S  
S Z I V E S E N  A D 3 U K  T. V A S A R L Ö I N K N A K

(CSENGERY UCCA SAROK) FIÖK: 
VII, RÄKÖCZI ÜT 30. SZÄM 

(NAGYDIÖFA UCCA 
SAROK)

Cegjegy. Tervezte Czinolter Käroly, Birö M iklös nyomda rt.



NEUTRODYNE

Bo RTNYIKq

Reklamlap. Tervezte Bortnyik Sandor.



Prospektus-fedölap. T ervezte Kner A lbert.



Hirdetes. Tervezte Csemiczky Tihamer.

AUTÖNÄL SEBESSEG, R A DI Ö L A M P A N A L  MEREDEKSEG!

I I A T E A  LX 414 K O L L O ID  
Y A  I  E  A  HAHGSZÖRÖCSÖ

MEREDEKSEGE 3.6 ITIA/V!

bH H H H H H H H H H H H raE B H H H I
Hirdetes. Tervezte Csemiczky Tihamer



T E L E F U N K E N
A T A L A K I T Ö  F O G L A L A T

Prospektus-fedolap. Rajzolta Trias. Az olomveseteket Kner Albert keszitette



P ro sp ek tu s-fed ö la p . T e rv e zte  T an n en b au m  L ip ö t, H u n garia-n yo m d a.



Prospektus-fedolap. T ervezte K n er A lbert.



Keklamlap. Tervezte C-semiczky Tiham er.



R
öp

la
po

k.
 

Sz
ed

es
, 

kl
ise

 
es 

lin
ole

um
 

ko
m

bi
nä

lv
a.



DR. H .

k o n d e n z a t o r

Reklamlap. Tervezte Bortnyik Sändor.



Villamosplakät Kner Alberttol. (Foto: Bortny ik.)



C E S Z E U R O P A T
R O B A  H O Z Z A

PODYNE
Prospektus. Rajzolta K. Lukäts Kato.



■  G R A F I K A
M A G Y A R

de st igyekszik vonzani. Egy nemregen (a Biblio- 
theque Nationale altal) rendezett kiällitäs bose- 
ges anyaggal dokumentälta a fajta fejlödeset. A  
kiallitott targyak egeszen a ceger ebredeseig vezet- 
tek el bennünket. ^

A  tarsaselet mindenkor —  az 6s- es közepkor- 
ban is —  különbsegekben nyilvänult meg. S mi- 
dön „tärsasabbä” vält, ez csupän annyit jelentett, 
hogy szelesebb szakadekkal sikerült elhatärolni a 
különbözö különbsegeket. Mindenki a legna- 
gyobbra, legtöbbre valö ertekelest keresi; legtöb- 
bek szemeben, legtöbbek füleben, legtöbbek tuda- 
täban: erdemenek, ärujänak, csalädfäjänak, keres- 
kedelmenek; a lovagok amerekkel ekeskednek, a 
boltosok cegereket tüznek ki. De ugyancsak az ös- 
kortöl kezdve a kollektiv tärsadalom valösagos 
feneke mindig a profithajsza volt es a dicsösegen 
felülkerekedik a nyereszkedes. A cfmer ingadozik 
vagy eltünik, mi'g a ceger kifejlödik, megerösödik 
s gazdagabbä, bensösegesebbe valik. Elsö alakja a 
kö s mär Pompeji romjai közül is kibizonykodik 
szamos testvere. A 12-ik szäzad meg mindig a 
könel tart. De az utäna következö szazevek mär 
több arckepet hagytäk örökül a 19-ik szäzadnak. 
Kezimunkäba, szoborba, koväcsolt vasba büvik a 
ceger, majd festmennye vältozik s neha bizony 
mestermunkät kepvisel, mert semmi sem tülszep, 
semmi sem tüldräga, ami a järökelök vagy mäsok 
figyelmenek lekötesere alkalmas. Jö rekläm ezidö- 
ben a ceger, mert nemcsak a boltost, de uccäjät 
is nevezetesse teszi; iränyok meghatärozäsähoz 
segi't. S megszületik a primitiv uccanev, melyek 
sokja, bär korok, uralkodök es birodalmak döltek 
sfrba, születesük öta tüleltek embereiket, szäza- 

daikat egesz napjainkig! Ilyen Pärizsban a Rue de 
la Harpe, de la Clef, de l'Hotnme Arme, de la 
Femme-sans-Tete, de l'Epee-de-Bois, de Pot-de-Fer 
stb. (Härfa, Kulcs, Fegyveres Ember, Fejnelküli 
Asszony, Fakard, Vasfazek uccäk stb.) E cegerek, 
melyek nemelyike bohö, könnyü fejtöröt rejtett 
magäban, a groteszkseg jegyeben születtek. Mulat- 
tatni akartak; elerni, hogy az agytekervenyek köze 
behatolö valami nemcsak elmeny legyen, de kep- 
zet is. Es ne rideg, hideg kepzet, hanem egy meleg 
es mosolygös, kedves emlek. De ami emlekeztes- 
sen. Es egy korszakban, hol az ujsäghirdetes meg 
teljesen ismeretlen valami, a ceger az üzleti ver-

CARNAVAL DE 1856.
OU VERTVItE  dis
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senges hömeröjeve välik. A  verseny a ceger me- 
reteiert es läthatösägäert dül. Tehät nemcsak mi
nel nagyobbnak, minel ötletesebbnek s minel fel- 
tünöbbnek keil lennie, de minel inkäbb eszreve- 
hetetlenne keil tennie a konkurrens cegert. Ered- 
meny?

Az akkori rendörkapitäny rendelettel kenytelen 

meggätolni, hogy a nagyobbnäl nagyobb cegerek 
az egig ne nöjjenek. Valösägos forgalmi akadälyo- 
kat kepeztek ugyanis a mult szäzadok Pärizsänak 

sikätor-bulvärdjai szämära . . .

A  18-ik szäzad leghiresebb festömüveszei nem 
tartottäk shukktng-ndSa müveszetüket a püblicite 
szolgälatäba ällitani. Watteau egy kepkereskedö 
cegeret festi meg, Chardin egy parfömösnek, Bailly 
egy etteremnek, Prud hon egy kalaposnak es Geri- 
cault egy koväcsnak cegeret teszik halhatatlannä.

*

De bärmely szepseget is hordjon magäban es 
akärmennyire feltünö legyen bär a ceger, sülyos 
fogyatekossäga, hogy csupän az läthatja es csupän 
azt hivhatja közvetlenül, aki mär elötte äll: miert 
ne sokszoroznänk e cegereket mäs uccäkon, tehät
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Gyorspostakocsijärat hirdetmenye a 18-ik szäzadböl. Külön- 
jogatokat is ajänl

mas utasok, mäs emberek elött is? S megszületik 
a falragasz, a plakät; a ceger megszemelyesedese 
es megsokszorosodasa.

*

Valoszmü, hogy a politika is közrejatszott szü- 
ietesenel. A francia ällam szükseget erezte, hogy 
polgäraival valo viszonyät egyszerüsftse. Emlekez- 
tetönek eleg II. Henrik lovas-hirnökeire es kiralyi 
kiältvänyaira utalni a rajnaparti värosokban. Ki- 
bontakozäsät azonban az az ipar segitette elö, 
mely legközvetlenebben van a nyilvänossagra 
utalva: a szmhäz. A  legregibb falragaszok lätvä- 
nyossagok (spectacle) hirdetesei. Minden keres- 
kedelemhez hozzäidomul, hozzasimul azonban. S 

ha a cegerek szemlelese közben alkalmunk volt 
tapasztalni, hogy szivesen adtak oda tehetsegüket 
olyan müveszek, mint pl. Raffet „Turco” -jäval.* 
Dammier szakäcsäval es Manet könyvreklamjäval, 
itt viszont tapasztalhatjuk, hogy a Cheret-ek, 
Lautrec-ek es Cappiello-k müvei egy független es 

eredeti müfajt eredmenyeztek.
*

A falragasz azonban meg csupan felig mükö- 
dik közre az üzleti sikerben: a figyelmet felkelti, 

de meg nem gyöz meg. Mert nem elegendö vala-

* Nepszerü neve az algiri löveszeknek; hfrhedtte vält ceger.

mely termek letezeset kikürtölni, szükseges az eset- 
leges vevöt az äru minösege felöl is megnyugtatni. 
A püblicite ilykeppen adatolo, bizonyitgatö jelleget 
ölt fei, ez mar prospektus, melynek tökeletes tipu- 

sat talalhatjuk fei Balzac Cezär Birotteau-]d!b&n. 
Reklämma valtozik. S mig az az abrazolas —  a 

ceger es falragasz altal kepviselt —  minden igye- 
kezete a tekintet kielegitest iränyult, a rekläm 
szerkeszteseben a sülypontot a felfogäs bizodal- 
mära, a hihetösegre, a valöszinüsegre keil fektetni. 
Es a meggyozes gyakorlasa az, melynek a püblicite 
müveszeteben szinte hatartalan ter kinalkozik.

*

Ma mär tudjuk, hol tartunk: burkol bennünket 

a püblicite. Nem csupän tökeletesitette formäit, de 
megsokszorozta azokat. Mindenre vonatkozik s 

läbat vet mindenütt. A värosok, a mezök, a ter, az 
egbolt, minden az öve. Egesz letünkön vegigkiser, 
belenkhatol, mint a levegö, az l'z, vagy az illat. 
Viselkedesünk töle függ s minden mozdulat alä- 
rendeltje: täplälkozäs, öltözködes, utazäs, szerelem, 
häzassäg, pälyavälasztäs, fürdö, könyv, muzsika, 
szorakozäs —  eiet. Valamit alkotni kevesebb je- 
lentösegüve vält, mint annak lanszirozäsa. S ez 
az a bökkenö, ami fölött a technikusok összedug- 
jäk fejüket. Ezert probälnak tudomänyos bäzisokra 
fektetett müveszetet nevelni a tegnap pedig meg 
lebecsült mestersegböl. Blöff? Hökuszpökusz? 

Nem. Komoly, alapos törekves.

*

Lehetseges-e alapelvekre fektetni s meghatä- 
rozni a püblicite pszichologiäjät? Kisereljük meg 
magunkon az analizist: Mi törtenik bennünk, mi- 

dön egy hirdetest olvasunk? ..  .
Ket eshetösegröl lehet szo: vannak dolgok, me- 

lyek erdekelnek; vannak, melyek erintetlenül hagy- 

nak bennünket.
A beteges a gyogyszerärukra figyel fei, aki es- 

teit szereti, a szinhäzak es orfeumok programjät 
keresi, a vilägfiak nem mulasztjäk el az ünnepi es 
halälozäsi beszämolokat. A  püblicite ebben a faj- 
täjäban egy elöällapotunkat veszi igenybe ränk 
valo hatäsäban. Csupän täjekoztatäsra szoritkozik. 
Egy viszonylagosan mär letezö ohajnak meghatä- 
rozott kielegithetesere figyelmeztet. Auto utän 

vägyol? Ezernyi märka között is egy bizonyos el- 
söbbseget verekedi ki benned a rekläm. Közönse-
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ges es egyszerü mechanizmus az effajta rekläm. 
Feladata altalanossagban abböl all, hogy nyomra- 
vezeti a termeszetes, de tapogatödzö vägyat; hogy 
cselekedetre birja. Sokan vannak, kik nemelykor 
hosszü idön at megelegednek, söt majdnem kiele- 
gülnek vagyuk becezgetesevel, mielött väsärläsra 
hatäroznäk el magukat. Energia kepzödik ezältal, 
akarat, mely azonban önmagäban nem tud eiegge 

erösse välni, hogy feladatät müvelette, cselek- 
menyre, megtörtenesre vigye. A reklamnak elek- 
tromos eröhöz hasonlö mödon keil közbelepnie. 
Meg keil teremtenie az akaraterö szükseges feszült- 
seget. A reklamtechnikaban annyira alkaimazott 
ismetles es ismetlödes innen erednek. A figyel- 
meztetö rekläm sikere ezen feltetelek figyelembe- 
veteletöl függ. Annyival több eredmenyt fog tudni 
felmutatni a rekläm mindenkor, mint amennyivel 

ältalänosabb, elterjedtebb, hatalmasabb azon do- 
log .utäni vagy, melyre a szöbanforgö rekläm vo- 
natkozik. Könnyebb egy hashajtöszert a piacra 
vetni, mint egy regenyt; egy kerekpärt, mint egy 
szobrot; egy szepitösuvickot, mint egy szimfoniät. 
Vannak erös es gyenge vägyak: a pübliciteben 
nem lehet egy kalap alä helyezni ezeket es ime 
ezert van az, hogy mig a gyögyszerärusok auto- 

matikusan egyensülyban tarthatjäk ärusitäsukat 
reklämszämläikkal, a kiadök meg nem hagytak fei 

nyögdecselesükkel: hogy nem mindig sikerül be- 
hajtani kiadäsaikat. . .

Ilyenformän a gyenge vägytöl a negativ vägyig 
jutottunk el es egy kis ugrässal elerkezünk a mä- 
sodik esethez: olyasvalamire lekötni a figyelmet, 

mely iränt nem erdeklödünk. Nincsen mödjäban 
innen kezdve a püblicitenek egy sziikseglet kiaknä- 
zäsa; elöbb meg keil teremtenie azt. Peldäul min
den alkalommal, midön egy feltalälo a tudomäny 
zseniälis igenybevetelevel valamely keszüleket szer- 
keszt, mely az emberi eiet mikentje megmäsitä- 

sära alkalmas, bevezeto, bemutato püblicitere van 

szükseg, nem azert, hogy megertse, de hogy meg- 

erezze a tömeg e tärgy hasznälatät, hasznälatäval 

järö elönyöket. Vannak, akik az üj feie hajlanak, 

mert ez a hajlam termeszetes bennük. Mäsoknak 

viszont minden fejlodes ellenszenves, minden üji- 

täs haszontalan, fölösleges, rossz. Emlekezzünk 

csak a hajo, a vasüt ältal felidezett zavargäsokra. 

Es a villamossäg, a telefon, a rädiö stb. mennyi

ellentälläsba ütköztek? E szempontbol nezve a 
püblicite termeszetes kötelekkent tünik elö a fel- 
sobbrendü, alkotäsra kepes lelkek es az engedel- 
mes vagy läzongo tömegfelfogäs között. Egyek 
ertelmessege, mely a mäsiket meghaladja, kormä- 
nyäba kenyszeriti vegeredmenyben a letezes min
den fontosabb megnyilvänuläsät. Azt fogadjuk el, 
amit ajänlanak nekünk, ügy elünk, hiszünk, ügy 

viselkedünk, ahogy azt nekünk tanitottäk s dog- 
mäink betöltik eletünket. Minden ember, minden 
nep es minden faj mäs es mäsabb, üjabb vagy 

öregebb, hihetöbb vagy hihetetlenebb dogmäk 
szerint el, szaporodik es hal. Üj tanok, üj igazsä- 
gok születhetnek, üjabb es üjabb tudomänyos igaz- 
sägok ejthetik ketsegbe a hivöt es a hitetlent; 
abszolüt igazsägot a föld embere nem ismer. 
A földi dolgokon kivül, „birtokon kivül”  lehetne 
csak bizonyos az ember a földi dolgokrol valö 
hiteben. Es ez a születes es haläl között valö titok- 
zatos valami, amit letezesnek neveznek s amit 
mäskeppen lät a hindu, mint az eszkimö, mäs- 
keppen a pap, mint a termeszettudös, mäskeppen 
a venasszonyi mese, mint a csillagäszok terkepe, 

ez a titokzatossäg adja azt a többe-kevesbe kifej- 
lödött bizonytalansägot, melyet hatärozatlansäg- 
nak, önällötlansägnak is nevezhetünk. Tömeg- 
szimptömäk ezek, csak tudni keil röluk. Annak, 
aki püblicitet akar csinälni, ismernie es szämot- 
vetnie keil velük.

*

A haladäst a püblicite jellemezi
A modern embert a rekläm hatärozza meg.
A tudäs a nyilvänossägtöl függ.

*

Tehät a tanitäs is a püblicite hatäskörebe tar- 
tozik. Fontos ennek tudäsa. Mert neha ezernyi 
plakät, ujsäg, hazugsäg sem tud elmosni egy-egy 
jöl eszbevesett eszmet.

A katonät fegyvere hatärozza meg, a huszadik 
szäzadot a püblicite dominälja. A rekläm milyen- 
sege, mennyisege, erössege. A cel lehet különbözö, 
a möd lehet vältakozö. Az eredmeny lehet ma el- 
enyeszö, holnap mindenhatö. A püblicite, a pro- 
paganda azonban mindenkor fegyver marad azok 
kezeben, aki elni tudnak vele.

Pärizs, 1929. Geyer Raoul
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RegiszterbedlUtö-kesziilek
Ilk Jözsef kollegänk, a Kir. magy. 

Egyetemi nyomda fögepmestere egy 
mindenkeppen hasznos ujitässal fog 
a közeljövöben bemutatkozni, amely 
praktikussägänäl fogva elorelathatölag 
minden olyan nyomdäban, ahoi köny
vek nyomäsäröl egyältaläban szö lehet, 
nelkülözhetetlen segedeszköznek fog 
bizonyulni.

A regiszterkerdes a nyomtatäsban 
mindenkor elsörangü szerepet jätszott, 
de különösen fontos az ma, amikor 
a racionälis munkabeosztäs szükseget 
mindjobban erezzük es minden fölös- 
leges munkät lehetöleg ki akarunk 
kapcsolni. A Magyar Grafika egyik 
legutöbbi szämäban reszletesen beszä- 
moltunk azokröl az alapelvekröl, ame
lyek a magasnyomäs, tehät a könyv- 
nyomtatäsnäl tekintetbe jöhetnek. 
Hangsülyoztuk, hogy minden techni- 
kai üjitäs oda tendäl, hogy a nyomö- 
gepen csakis a nyomäs müveletet ve- 
gezzük el es minden mäs elökeszitö, 
ügynevezett improdukriv munkät a 
gepen kivül. Különösen kisebb pel- 
dänyszämoknäl fordulnak elö gyakran 
aränytalansägok, amelyek a mi amügy 
is nagyon nehez helyzetünket csak 
sülyosbi'tjäk.

Ha a regiszterkerdest tärgyaljuk, 
ügy nemcsak azt keil alatta erteni, 
hogy szines nyomäsnäl egyik szin a 
mäsikat hajszälra fedje, vagy egyszin- 
nyomäs eseteben az elsö es hätoldal 
egymäsra kerüljön, de tekintettel keil 
lenni a könyv elöällitäsänak toväbbi 
folyamatära is es a regiszter fogal- 
mät ki keil meg böviteni azzal a fel- 
tetellel, hogy az egy iven helyet fog- 
lalo hasäboknak egymashoz valö hely- 
zete is tökeletesen ]edje egymast, 
vagyis az oldalfejek se feljebb, se lej- 
jebb ne legyenek, sem pedig a forma 
maga ne ferden nyomva kerüljön az 
lvre.

Ezekre a kellemetlen es a könyv 
kiällitäsära sem elönyös jelensegekre 
csak akkor szoktunk räjönni, amikor 
a bekötött könyvet kezbe vesszük. Ek- 
kor tapasztaljuk ugyanis, hogy a nyo- 
mott hasäbok reszben ferden ällanak, 
reszben egyik oldal magasabban äll,

csövekböl alkotott mercerudak (C) he- 
lyeztetnek el, ezeken a mercerudakon 
tipogräfiai precizitässal kondordanc, 

mint a masik. Pedig ezek az anomä- vagy durchschussos beosztäs van fel-
liäk igen könnyen elkerülhetök, ha a merve. A forma ket szelen ilymödon
regiszterbeällitäs sokszor nagyon ke- elhelyezett merörudakra kis nonius-
nyes es erösen individuälis munkäjät tolökäk (A) kerülnek, amelyeket egy

egy egyszerü kis keszülek segitsegevel 
vegezzük. Ezen keszüleket a bezärt es 
a zärölemezen fekvö formära alkal- 
mazzuk olymödon, hogy a mellekelt 
äbra szerinti rajz alapjän a zäröräma 
negy sarkära negy csavarral rögzithetö 
kisällvänykerül, (B) amelyekbe forma-

finom cernaszäl (D) köt össze. Ezen 
cernaszäl segitsegevel, amely süllyeszt- 
hetö es emelhetö, a hasäbok beällitäsa 
mindenkor eszközölhetö es igy az 
oldalak abszolüt tökeletes es az egyeni 
erzektöl független regisztere bizto- 
sitva van. L. L.

Az egyseges magyar helyesirds szotdra 
es szabdlyai

Evtizedes tervezgetes, küszködes es 
sürgetes utän vegre napvilägot lätott 
az ügynevezett „magyar Duden", 
amelynek megjeleneseröl lapunk leg
utöbbi szämäban rövidesen mär hirt 
adtunk. A magyar helyesiräs teren 
eddig uralkodott nagy összevisszasäg 
mär evtizedekkel ezelött arra birta a

gyakorlat embereit es ezek között elsö- 
sorban a magyar korrektorokat, hogy 
ebben a zürzavarban egyszer mär ren- 
det keil teremteni. Rendet keil terem- 
teni nemcsak a sajät erdekükben, 
hanem a szedökollegäik, a nyomda- 
üzemek es nem utolso sorban a ma
gyar nyelv egysege erdekeben is.
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Igazsäg szerint a M. T. Akademiä- 
nak kellett volna a regen vajudö ker- 
dest megoldani, de az mindig —  akär- 
csak a regi oszträk-magyar armadia —  
egy negyedöräval elkesik. A mi jö 
öreg Akademiänk szemeben ez a ne
gy edöra sokszor 10— 20 ev is. Az 
Akademianak ez az alaptermeszete 
kenyszeritette mar 1899-ben a Nep- 
müvelök Budapesti Egyesületet arra, 
hogy mozgalmat inditson a magyar 
helyesiräs körül elterjedt sok vagy la
gossäg es zavar megszüntetese erdeke- 
ben es ennek a mozgalomnak köszön- 
hetö, hogy Wlassics Gyula akkori 
valläs- es közoktatäsügyi miniszter 
megbizta Simonyi Zsigmond tanärt, 
hogy a sok fölösleges es elavult sza- 
bälytöl megtisztftott, egyszerüsitett 
helyesfräsi szabälyokat keszitsen. En
nek megfelelöen 1903-ban eletbelep- 
tette a miniszter az ügynevezett iskolai 
helyesirdst, amelynek betartäsa az is- 
koläkra kötelezö volt. Volt tehät a 
sok „häzi" ortogräfiän kivül egy 
iskolai es az elavult akademiai helyes
iräs. Az Akademia, lätvän, hogy a

felnövekvö ifjüsäg a gyakorlati eletbe 
az iskoläban tanult helyesiräst viszi 
bele mindennapi irodai es irodalmi 
munkäja közben, szüksegesnek lätta, 
hogy „helyesiräsi szabälyait ismet ät- 
vizsgälja es fontolöra veven az az- 
öta különösen az iskolai helyesiräs- 
ban vegrehajtott egyszerüsiteseket, föl- 
vegye azokat, amelyek eilen elvi ki- 
fogäs nem tehetö".

igy született meg 1922-ben, tehät 
19 esztendövel az iskolai helyesiräs 
eletbeleptetese utän, a gyakorlati elet- 
hez idomitott üj akademiai helyesiräs. 
Amikor mär csak nehäny konzervativ 
Öreg ür hasznälta a cz-1, az amelylyel, 
a constructio stb. lräsmödokat, vegre 
elerkezettnek lätta az Akademia, hogy 
haladnia keil a fejlödö elettel. De 
jobb kesön, mint soha. Közben azon
ban mäs is törtent. Az £j7-lapok ke- 
resere dr Balassa Jözsef tanär, a Ma
gyar Nyelvör szerkesztöje üj helyes
iräsi szabälyokat keszitett, amelyek 
nagyreszt ätmentek a gyakorlatba. El- 
teresek tämadtak a regebbi es üjabb 
iräsmödok között, de az Akademia

nem mert hatärozottan valamelyik 
fräsmöd melle ällni es a „közkeletü- 
seg'’ bö köpenyebe burkolödzva sok 
esetben ketfele irdsmödot is megen- 
ged. Ebböl ismet zavar keletkezett, 
amelyen sem a napilapok, sem az lrök 
eligazodni nem tudtak. Ahäny irö, 
annyifele a helyesiräs, ami a szedök 
es korrektorok zavarät csak növelte. 
Mosr mär igazän egetöen szüksegesse 
vält az egyseges magyar helyesiräs 
megteremtese.

A Budapesti Korrektorok es Revi- 
zorok Köre ket esztendövel ezelött 
Schivartz Ärmin korrektor inditvä- 
nyära ki is mondotta, hogy fölkeri dr. 
Balassa Jözsef tanärt az egyseges ma
gyar helyesiräs szabälyainak es szö- 
täränak megszerkesztesere. Ez meg- 
törtent. Balassa tanär megfelelt a sü- 
lyos föladatnak, a mü keszen van. 
A kiadäs kockäzatos munkäjät a Kor
rektorok Köre vällalta. A könyv ät- 
tekinthetö voltäval, csinos kivitelevel 
mindenütt tetszest keltett. De belsö 
tartalma is rendkivül ertekes. Ertekes 
azert, mert rendet, egyseget hivatott
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teremteni a magyar helyesiräs zava- 
ros területen. Elsörendü szükseg, hogy 
minden magyar szedö es korrektor 
szorgalmasan tanulmänyozza ezt a mü- 
vet, hogy tisztäban legyen az egyseges 
helyesiräs szabälyaival. Mert szedö, 
korrektor csak lgy tud hibätlan mun
kät vegezni. De jol jölfogott üzemi 
erdek is, hogy a magyarorszdgi nyom- 
datulajdonosok nyomdäjukban minel 
elöbb eletbeleptessek az egyeseges ma
gyar helyesiräst. Hogy ne utaljunk 
egyebre: ök tudjäk legjobban, meny- 
nyibe kerül sokszor mär häzikorrektü- 
räban is, hogy nyomdäjukban ahäny 
munka, annyifele helyesirässal keszül. 
A szedök hänyszor tevesztik ösz- 
sze ezeket az ortogräfiäkat, amit alig 
lehet rosszneven venni tölük. A  
nyomdajönököknek keil hozzäszoktat- 
niok az irökat is, hogy az egyseges 
helyesiräsnak megfelelöen irjanak, az
zal, hogy nem veszik jigyelembe egyeni 
bogaraikat es a szemelyzetet az egy
seges helyesiräs szerint valö munkdfa 
utasttjäk. lgy azutän rend lesz ezen 
a teren es sok bosszüsägtöl, soha föl

nem szämithatö anyagi kärosodästöl 
menekülnek meg. Lebegjen szemük 
elött a nemet nyelvterületek követesre 
meltö peldäja, ahoi a nagy Duden az 
iränyadö. Eppen mostanäban jelent 
meg a tizedik javitott kiadäsa. Es ha 
ott irö, kiadö, szerkesztö aggodalmas- 
kodik, akadekoskodik, megmutatjäk 
neki a Dudent es minden ellenvetes 
elnemul. Igaz, hogy ott sem ment ät 
hirtelen a köztudatba a mostani helyes
iräs, de valamikor csak el keil kez- 
denünk nekünk is es itt a legföbb 
ideje, hogy rend legyen nälunk is a 
helyesiräs teren.

Nem celunk, hogy Balassa tanär 
müvet biräljuk, mert az a fölfogäsunk, 
hogy ezt a värvavärt munkät szere- 
tettel es jöindulattal keil fogadnunk. 
Lehetnek benne hiänyossägok, amint 
minden elsökiadäsü ilynemü munkä- 
ban vannak, de ez nem lehet ok arra, 
hogy munkänk keszitesenel az egesz 
vonalon vegre ne hajtsuk, illetve vegre 
ne hajtassuk rendelkezeseit. Az eiet, 
a mindennapi gyakorlat majd meg- 
mutatja, hol keil javitani es mit keil

pötolni benne. Azt azonban mär elsö 
ätlapozäsa utän is megällapithatjuk, 
hogy ertekes munka, amelyböl minden 
könyvnyomtato csak tanulhat. Kivä- 
natos lenne, hogy ne legyen szedö, 
korrektor, aki Az egyseges magyar he
lyesiräs szötärät es szabälyait beteve 
nem tudja. Enelkül jö szedö, jö kor
rektor alig lehet valaki, mert hiszen 
munkäja közben joggal megkövetelik 
töle, hogy a helyesiräs szabälyaiban 
järtas legyen.

De nehogy azt gondolja bärki is, 
hogy ez a munka csak a legüjabb 
helyesiräs tekinteteben ad ütmutatäst. 
Nem. Az akademiai helyesiräs szerint 
szedendö tudomänyos müvek szede- 
sere nezve is iränyt mutat, amennyi- 
ben szögletes zärjelben jelzi a szerzö 
az egyseges helyesirästöl elterö aka
demiai lräsmödot. Ilyen elteres azon
ban mär csak keves van.

Balassa tanäron kfvül nagy erde- 
met szerzett az egyseges helyesiräs 
letrehozäsa körül Schwartz Armin is, 
aki a szerkesztes nehez munkäjäban 
volt nagy segitsegere a szerkesztö-
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nek, tovabbä Kirsteier Jänos, a Kor
rektorok Körenek elnöke, aki a ki- 
adässal es a propagandaval järö fele- 
lössegteljes munkät vegezte teljesen 
egyedül, a Vildgossdg-nyomda a mü 
technikai kivitelevel, vegül de nem 
utolsö sorban Schmidt Antal, a Vila-

gossäg-nyomda revizora, aki mindent 
elkövetett, hogy minel kevesebb hiba 
legyen benne. A könyv kötese is tar- 
tös, erös, amellett csinos munka.

A mü bolti ära 10 pengö es min
den könyvkereskedesben megszerez- 
hetö. H. S.

Üj betük is diszek
A Genzsch es Heyse hamburgi es 

müncheni betüöntödei ceg a mu.lt 
hetekben Olympia neven üj betüt 
bocsatott a piacra. A betü Prof. C. O. 
Czeschka terve alapjän keszült, aki az 
iparmüveszet teren Nemetorszagban 
nagy tekintelynek örvend. Az üj betüt 
6 ponttöl 72 pontig önti a ceg. A mü
vesz a groteszkbetü merevseget a kur- 
renseknel bizonyos kerekdedseggel, a 
verzälisoknäl, az A, M, N-nel kihe- 
gyezessel kivänta enyhiteni. Ezenkivül 
harmadreszben antikva, harmadresz- 
ben mediavel es harmadreszben gro- 
teszk vonalvezetessel egeszen külön- 
leges betüdpust teremtett, amely ne- 
künk sehogy sem tud tetszeni. Mert 
vagy legyen groteszk, ami szinten 
lehet müveszi, vagy legyen antikva, 
mediavel es ne legyen benne groteszk 
vonalvezetes. Olvashatönak jöl olvas- 
hatö, de esztetikai erzekünket felemas 
betü nem tudja kielegiteni. Különben 
azt hisszük, lesznek sokan, akiknek 
megis tetszeni fog.

A D. Stempel A.-G. betüöntöde 
Frankfurt a. M., Leipzig, Wien, Buda
pest, Basel finomkivitelü betüminta
könyvet küldött be az Original Basker- 
ville nevü betüröl. Negyfele kivitel- 
ben került piacra ez a betü: sovany, 
felköver, kurziv es vilagos Baskerville. 
Ez a müveszi rajzü, lzleses betü a 
legfinomabb munkakhoz alkalmas, 
vagyis finom külsöt kölcsönöz min
den nyomtatvanynak, amelyet ezzel a 
betüvel szednek. A mintafüzet szedes- 
peldai is ezt bizonyitjak. —  A Hohe 
Metropolis prospektusa arröl ad tanu- 
sagot, hogy ez az eredeti betü ketseg- 
telenül egyik leghatäsosabb rekläm- 
hatäsü termeke a Stempel-öntödenek. 
1 cicerötöl 8 ciceröig kaphatö. —  
A kalanderallö vilagos Säculum kur
ziv ugyancsak üzleti nyomtatvanyok, 
fökent prospektusok dmbetüinek valt 
be kitünöen. Noha ezt a betüt mar 
bemutattuk, a beküldött prospektus 
kapcsan most ismetelten megemleke- 
zünk röla.

Korrektori rovat
Artur vagy Arthur? Nagyon gyak- 

ran lätjuk a nemetes Arthurt nyom- 
tatäsban a helyes Artur helyett. Amit 
föntebb a vezeteknevekre mondtunk, 
nem vonatkozik a keresztnevekre. Ezek 
az ältalänosan elismert helyesiräs sze- 
rint irandök es szedendök. Különösen 
a nök szeretik idegen fräsmödban irni 
a nevüket (Emmy, Fanny, Edith, Mar
gareta, Julietta, Marietta stb.), amit 
egyältaläban nem lehet helyeselni. h.

Fel es föl. A fei es föl igekötöket 
regidök öta irjäk igy ketfelekeppen. 
Ez a vagy lagossäg meg sem szüntet-

hetö, mert a magyar nyelv termesze- 
teböl fakad es arra val,6, hogy a be- 
szedet zengzetesse, az iräst vältoza- 
tossä tegye. Ezert a leghelytelenebb, 
amikor valamelyik nyomda kimondja, 
hogy „nälunk csak fei, vagy a mi 
häziortogräfiänk szerint csak föl sze- 
dendö". A fel-t es föl-t felvältva keil 
alkalmazni, aszerint, hogy e vagy ö, 
ü betüs szötag következik utäna. Pel- 
däul: feltünö, föltmelö, feinött, fölös- 
leges, felöröl, fölvesz es igy toväbb. 
Semleges betüvel kezdödö szavak elött 
akärmelyik igekötöt (fei vagy föl)

hasznälhatjuk. A föl magyarosabb, de 
ez az egyes videkek nyelvjäräsa sze
rint igazodik. A jö nyelverzek min- 
denesetre megtalälja a helyes Iräs- 
mödot. h.

A nevek irdsmödja. Egyik olvasönk 
kerdi: szabad-e a szedönek, korrektor- 
nak a csalädi neveket, ha azok a he- 
lyesirässal ellentetesek, kijavitani. 
Erre csak fölteteles välaszt adhatunk. 
Ha biztosan tudjuk, hogy az irö, a 
megrendelö a nevet tevesen vagy hely- 
telenül irta le, egesz bätran kijavit- 
hatjuk. Ha ellenben nem tudjuk, hogy 
a kerdeses nev mint van anyaköny- 
vezve, vagy hogy a nev birtokosa 
maga mikent irja, akkor a leghelye- 
sebb ügy szedni a nevet, amint azt 
irtäk. Megtörtent, hogy a revizor egy 
munkäban a V ei sz nevet jöhiszemüen 
Weisz-tz javitotta, leven a nemet 
nyelvben a v betü / es a v< i^-nek 
Irjäk. A megrendelö a nyomtatvänyt 
visszautasitotta azzal az indokkal, hogv 
ö K-vel irja a nevet. Ilyen nevek a 
magyarban is vannak: Bornemisza.
Jösika, Rösa, Fejervdry stb. A nemet- 
ben pedig mindennaposak a helyes
irässal ellenkezö nevek: Kamermayer, 
Semmeltveis, Schivartz, Kernstok stb. 
Ezert övatossägot ajänlunk a nevek 
szedesenel. h.

Valösägos helytelenirdsi dzsungel 
burjänzott el az utöbbi evekben a 
napilapok hirdeteseiben. Miröl is 
van szö? A divatärukereskedök maguk 
szoktäk összeällitani hirdeteseiket es 
a bennük elöfordulö, nagyobbära fran
cia es angol nyelvböl szärmazö szö- 
vet-, keime- es selyemfelesegek elne- 
vezeseit a legtarkäbb vältozatokban 
irjäk le. Hirdetesröl leven szö, a hir- 
detesszedö —  meg ha tudnä is ezek 
helyes fräsmödjät, ami aligha köve- 
telhetö töle, mert ezek az elnevezesek 
gombamodra teremnek —  a kezirat- 
hoz igazodik, a korrektor sem javit- 
hatja ki ezeket a helytelenül irott el- 
nevezeseket, hiszen napilaphirdetesröl 
van szö, ami sürgös, halasztäst nem 
türö dolog, nagy korrektüräkat nem 
idezhet elö, mi a következmeny? Az, 
hogy egyik divatärukereskedö szatent 
(fonetikusan helyes), a mäsik satint 
(francia helyesirässal helyes), a har- 
madik szatint (helytelen), a negyedik
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pedig satent (helytelen) hirdet. Az 
egyik divatärukereskedönel jumper 
(angol helyesirassal helyes), a mäsik- 
nal dzsömper (fonetikusan helyes), a 
harmadiknäl zsemper (helytelen) kap- 
hatö. A puplin, pouplin, popline väl- 
tozatok sem ritkak es hirteleneben ki 
tudna mind fölsorolni mindazokat a 
zagyvasägokat, amik lgy elöällnak. Es 
nincs segitseg, es nem lehet rend ezen 
a teren, mert mindig sürgös munkä- 
röl van szo, ahoi nem lehet sokat 
teketöriäzni, hanem sajgö szivvel ügy 
keil hagyni, amint azt a helyesirasi 
erzek hijan levö divatarukereskedö 
vagy alkaimazott)a megirta! r. a.

A nevek irdsmddjdröl. Közismert 
szabaly, hogy a nevet a nyomtatasban 
ügy keil reprodukälni, amint azt a 
nev viselöje maga irta. Ha valakinek 
ügy tetszik, hogy a nemet helyesiräs 
szerint: Deutsch, Schwarz, Weiss alak- 
ban irandö sajät nevet magyaros he- 
lyesirässal, jobban mondva fonetikä- 
val lgy lrja: Dajcs, Svarc, Vajsz, ügy 
ahhoz mäsnak nincsen semmi köze, 
kiveve termeszetesen a közokiratokat, 
ahoi mindenki tartozik a nevet ügy

irni, amint az az apjätöl rämaradt. De 
a szedönek pläne nincs semmi köze 
hozzä, megvältoztatni azt semmikep- 
pen sem äll jogäban. Ha pedig a ne
met környezetben elö, magyar szär- 
mazäsü Keselyü nevü ember celsze- 
rüsegi okokböl —  hogy nevenek mä- 
sok ältal valö helyes kiejteset bizto- 
sltsa —  nevet lgy lrja: Keschejü,
avagy a Länyi nevü magyar ember 
Olaszorszägban Lagninak lrja, azt sem 
a nemet, sem az olasz szedö nem väl- 
toztathatja meg, de nem is vältoztatja, 
mert ügysem tudnä mäskeppen szedni. 
Szöl pedig ez azoknak az okoskodök- 
nak, akik azt ällitjäk, hogy azert, mert 
valaki az iräshoz valö nem ertesböl 
nevenek iräsmödjät „elbarbärositja", 
a szedönek kötelessege volna azt az 
illetö nyelvnek helyesiräsi szabälyai 
szerint kijavitani. Koräntsem! Nevröl 
van szo, mindenkinek a legsajätabb- 
järöl! Termeszetesen egeszen mäskent 
äll a dolog azoknak a nemzeteknek 
neveire vonatkozölag, amelyek cirill, 
görög, arabs, krnai vagy egyeb lrässal 
Irnak. Amikor ezeknek a neveit szed- 
jük, egeszen bätran szedhetjük, söt

szednünk is keil a magyar iräsmöd 
szerint. Vegyünk most peldäul egy 
orosz nevet: Baskircsev. lgy, ahogy
itt le van irva, a magyaros lräsmödot 
mutatja. A nemet ember a nemet he
lyesiräs szabälyai szerint irja ät ezt 
a cirillbetüs oroszhöl szärmazö nevet, 
meg pedig lgy: Baschkirtschew. A
francia ember talän lgy: Bachkirtcheff, 
az olasz pedig lgy: Baschircev. Rö- 
viden: minden nemzet a sajät hang- 
tani, fonetikus iräsmödjäval. Helyte
len tehät az a nälunk gyakran elö- 
fordulö szokäs, hogy az orosz, bulgär, 
szerb, görög, arabs, perzsa, kinai es 
egyeb ilyen, nem latin betüvel irö 
nemzetek neveit francia vagy nemet, 
avagy angol lräsmöddal Irjäk es sze- 
dik. (A multkor egy napilapba ök- 
lömnyi cimbetükkel szedtek a Rjabcev 
nevet nemetesen: Rjabzew.) Ez pedig 
rendszerint azoknak a magyarra for- 
ditöknak a slendriänsäga, akik angol- 
böl, franciäböl vagy nemetböl for- 
dftva, ezeknek a neveknek iräsmödjät 
ügy veszik ät, amint azt a nemet, fran
cia vagy angol eredetiben talältäk. 
Ilyenformän a szedöre härulna ezek-

MAGYAR B E SZE R ZE SI FORRÄSOK:
BETÜ

Elsö Magyar Betüöntöde Kt.,
Budapest VI, Dessewffy ucca 
32. Divatos szöveg- es cimbetük 
minden nyelvhez. Sima es min- 
täzott rezleniäk. Elvällalja egesz 
nyomdai berendezesek szallitä- 
sät. Telefon 223—70.

FESTEK ES H ENGER
Berger es Wirth Kt., Budapest, 
Märton ucca 19. Telefon: Jözsef 
306—35.
Gödinger Bela hengeranyag- 
gyära es hengeröntödeje, Buda
pest VIII, Täncsics ucca 7. Te
lefon : Jözsef 424—23.
Lorilleux Ch. es Tärsa. Buda
pest IV, Ferenc Jözsef rak- 
part 27. Telefon: Aut. 868—02, 
La 10—86.
Luta Ede es Tärsa Rt., Buda
pest VII, Örnagy ucca 4. Tele
fon: Jözsef 393—46, 334—65.

g Ep j a v It ä s

Chatelet Alajos, Budapest II, 
Margit körüt 81. Telefon: Aut. 
531—74.
Horväth Lajos Rt., Budapest 
III, Fenyes Elek u. 4. Telefon: 
Aut. 624—68.
Löwy Läszlö okl. gepeszniernök,
Budapest V, Felka ucca 6. 
Telefon: Lipöt 921—67.

Röna Jözsef, Budapest V, Vi- 
segrädi ucca 3. Telefon: Aut.
254—48.
Universal Grafikai Szaküzlet 
Rt., Budapest VIII, Räköczi ter 
2. Telefon: Jözsef 348—12.
Wörner J. es Tärsa gepgyär 
Rt., Budapest V, Väci üt 48. 
Telefon : Lipöt 905—75.

GRAFIKAI 
SZAKÜZLET

Chatelet Alajos, Budapest II, 
Margit körüt 81. Telefon: Aut. 
531—74.
Fischer Ignäc, Budapest VII, 
Kazinczy ucca 27. Telefon: L. 
999—07.
Freund-Barät, Budapest, Csäky 
u. 13. Telefon: Aut. 282—35.
Goldstein A. utöda: Offenberger 
Miksa, Budapest VII, Kazinczy 
ucca 32. Telefon: J. 423—95.
Gutenberg-häz Geel Testverek, 
Budapest II, Hunyadi Jänos üt 
12. Telefon: Aut. 529—14.
Horväth Lajos Rt., Budapest 
III, Fenyes Elek u. 4. Telefon: 
Aut. 624—68.
Kallina Zdenkö, Budapest VIII, 
Tavaszmezö ucca 16. Telefon: 
Jözsef 314—16.
König Jänos okl. gepeszmernök 
müszaki irodäja, Budapest IX, 
Remete u. 23. Telefon: Jözsef 
453—58.

Löwy Läszlö okl. gepeszmernök,
Budapest V, Felka ucca 6. 
Telefon : Lipöt 921—67.

Tänzer Miksa, Budapest VII, 
Akäcfa ucca 50. Telefon: Jö
zsef 406—35.

Universal Grafikai Szaküzlet
Rt, Budapest VIII, Räköczi ter 
2. Telefon: Jözsef 348—12.

K L I S E K
König es Bayer, Budapest VII, 
Wesselenyi u. 54. Telefon: Jö
zsef 359—91.

Kurcz es Lajta, Budapest VIII, 
V!g u. 3. Telefon: J. 353—18.
Pallas nyomda Rt., Budapest V, 
Honved u. 10. Telefon: Aut.
205—67.

TÖMÖNTÖ
Braun Testverek, Budapest VI, 
Izabella u. 70. Telefon: Lipöt
999—74.

LEVELBORfTEK
Rigler Jözsef Ede Rt., Buda
pest VI, Rözsa u. 55. Telefon: 
Aut. 250—55.

Vasadi es Vertesi, Budapest VI, 
Vörösmarty ucca 50. Telefon: 
Aut. 130—86, Aut. 221—14.

PAPIR
Glück Sämuel, Budapest V, 
Vecsei ucca 3. Telefon: Aut.
241—57, 218—50.
Goldzieher Geza Rt., Budapest 
V, Akademia u. 7. Telefon: 
Aut. 247—81, 232—98.
Grosz es Vidor, Budapest VII, 
Kertesz u. 20. Telefon: Jözsef 
423—38, J. 443—10.
Hartmann Vilmos Rt., Buda
pest V, Alkotmäny u. 4. Tele
fon: Lipöt 990—65, 912—33.
Sas es Bauer Papirkereskedelmi 
Rt., Budapest, Szemelynök u. 
21—23. Telefon: Aut. 225—20, 
260—99.

MÜN YOMÖPAPf R 
ES KARTON

Herz es Bälint, Budapest VII, 
Rözsa u. 27. Telefon: Jöasef
396—39.

s z e d ö g Ep e k

Linotype szedögep. Gutenberg- 
häz, Geel Testverek, Budapest 
II, Hunyadi Jänos üt 12, Wien 
VII, Lerchenfelderstr. 37.
Typograph szedögep. Vezerkep- 
viselö Magyarorszäg reszere 
Krammer Lipöt, Budapest VI, 
Bajnok u. 26, Budapest reszere 
Tänzer Miksa, VII, Akäcfa 
ucca 50.
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nek a tevesen atvett neveknek a ma- 
gyaros ädräsa, azonban ez igen kenyes 
dolog es csak az a szedö vallalkoz- 
hatik reä, aki együttal ismeri az an
gol, francia vagy nemet hangtani sza
bälyokat, azaz a kiejtest. De elegendö 
ilyenkor az is, ha az iröt vagy a szer- 
kesztöt erre a tevedesre figyelmezteti, 
legalabb maskor ne cselekedjenek igy. 
Egy kis ütmutatöt azonban közlünk: 
a bulgar Liapcsev, a görög Venizelosz, 
a kinai Szun-Jat-Szen, az orosz Luna- 
csarszki nevek, igy, ahogyan itt le 
vannak irva, mind magyaros ädräsai 
a nemet fonetikäjü Liaptschew, We- 
niselos, Sun-Y at-Sen, Lunatscharski 
neveknek. A nemet, francia, angol 
irök —  nem leven latinbetüs erede- 
tijük —  a maguk nemzeti iräsmödjä- 
val l'rjäk ezeket a neveket, ugyanezt 
keil cselekednie a magyarnak is, nem 
pedig a mäs fonetikäjät követni.

(A veletlen különös talälkozäsa, 
hogy ebben a rovatban h. is erröl a 
targyröl ir. —  A szerk.) r. a.

Nyom tatas
Nyomödutomatäk kisebb jormdtumü 

nyomtatvänyok elöällitäsara. Keves 
kiveteltöl eltekintve az 50X70 cm 
formätumü, illetöleg a 46X66 cm 
papirnagysägünäl kisebb gyorssajtökat 
nem igen epitenek, mert a magas 
gyartasi költsegek azok elterjedeset 
häträltatnäk. A häborüutani idökig 
ügyszölvan az egyszerü tegelynyomök, 
valamint a Gally-dpusü nehezebb te
gelynyomök voltak azok, amelyek a 
szüksegletet kielegitettek. A mindin- 
kabb növekvö igenyek es különösen 
a tömegesen rendelt nyomtatvänyok 
szüksegesse tettek oly gepek konstruä- 
lasat, amelyek az ivek be- es kirakä- 
sat is maguk vegzik. Igy születtek meg 
a tegelynyomö-automatak, melyeket 
ma mar meglehetös tekintelyes szäm- 
ban gyärtanak a legkülönbözöbb elvi 
elgondoläsok alapjän. Hogy csak 
nehanyat emh'tsünk, epit a Leipzig- 
Drezcjai gyär, a Heidelbergi gyors- 
sajcögyär, Rockstroh es Schneider stb. 
Ezektöl lenyeges eiterest mutatnak 
az ügynevezett Vertikälis-gyorssajtök, 
amelyek ugyanis teljesen a gyorssajtö

alapelve szerint vannak megszer- 
kesztve, olymödon, hogy a nyomö- 
format a gyorssajtöhoz hasonlöan egy 
nyomöalapra helyezik, amely azonban 
nem horizontalis, hanem vertikalis 
mozgasü. A nyomöhengert eppen ügy 
megtalaljuk, mint a normalis gyors- 
sajtonal. A gep festekezese hengeres 
festekezes es teljesitmenye megközeliti 
a 30,00 nyomast örankent. E teljesit- 
menynek felfele hatart szab a forma 
nagysaga, miutan tülnagy formatum 
eseteben a nyomoalap meghajtasa 
technikailag nagy nehezsegekbe ütkö- 
zik. Az e t£ren közismertte valt 
Miehle-Vertikal es Elka-Vertikäl valö- 
ban a geptechnika legtökeletesebb al- 
kotäsai es nyugodt järasuknal, massziv 
epitesüknel fogva ezek a legnehezebb 
formakat is elbirjak. Hogy e gepdpu- 
sok nälunk nehezen terjednek el, an
nak ket oka van, egyreszt a gepek 
dragak, masreszt csak nagyobb Aufla- 
gok eseteben rentabilisak. L. L.

Petröleumfecskendezes a henge- 
rekre. A petröleumnak a hengerekre 
valö fecskendezese abböl a celböl, 
hogy azokat lehütsük, nemcsak fur- 
csa, hanem veszedelmes segedeszköz 
is, amely abnormalissä valik, mihelyt 
rendszeresen alkalmazzäk. A petrö- 
leum a sohasem szäradö, festekoldö- 
szerek köze tartozik es meg a legki- 
sebb mennyisegben a festekbe valö 
keverese, vagy a hengerekre valö fecs
kendezese ältal annyira kepes befolyä- 
solni bizonyos festekeket kemeny pa
piros eseteben, hogy a nyomatok a 
vägäs alkalmäval elpiszkolödnak. A 
petröleum egyältalän nem kepes le- 
hüteni a hengereket, azonban elveszi 
a festektöl a kötöeröt, az adheziöt 
(hozzäsimuläst) es a szäradökepesse- 
get, es ezältal gyengitheti a meleget 
okozö surlödäst a hengerek között. 
Am ilyen esetben a petröleum bizo
nyos mertekben a festekkel ellätott 
hengerek kenöeszközeve välik. Min
den nyomtatväny szempontjäböl az 
önkenyes vagy periödikus petröleum
fecskendezes a hengerekre a gep jä- 
räsa közben hätränyos annyiban, mert 
a petröleum eldörzsölödesenek ideje 
alatt a fedes helyenkent hiänyos, de 
a festeknek az iveken valö megszä- 
radäsa is különbözeve välik, azaz nem 
szärad egy idöben. Egyes munkäknäl,

amelyeket kesöbb dombornyomö- 
sajtön toväbb munkälnak, a petrö
leum räfecskendezese direkt makula- 
türät idezhet elö. A nyomdabeli pet- 
röleumüvegre nem ärtana räirni: 
„Vigyäzat! Mereg!" A hengerek me- 
leggeväläsa, elpuhuläsa es szetfolyö- 
däsa nyäron leginkäbb gyorsan szä
radö festekek eseteben äll elö es ki
sebb formäknäl, amelyek nem töltik 
ki a gepszelesseget, ahoi tehät a külsö 
szelek vagy bizonyos zönäk a friss 
festek hozzävezetödesenek hijän van 
nak. Ott kepzödik a meleg es igen 
gyorsan terjed toväbb. Ha az ilyen 
helyeken a festektartöba nyomöolajjal 
itatott rongyocskäkat teszünk, akkor a 
hengerek meleggeväläsät a peldäny- 
szäm kinyomäsa idejere megakadä- 
lyozhatjuk. Ezeket a zönäkat jöl el keil 
szigetelni es az oldalsö eldörzsölödes- 
nek megfelelöen elesen elhatärolni.

A nyomdüepiilet teherbirökepessege. 
A gepek felällitäsäval kapcsolatban 
igen gyakran sülyos ketsegek merül- 
nek fei az epület teherbirökepesseget 
illetöleg. Mindenesetre akkor, ami
kor egy nagyobb gep felällitäsäröl 
van szö, ajänlatos a häz epitöjenek, 
vagy legaläbb is kezelöjenek szak- 
szerü tanäcsät kerni, mär csak azert 
is, miutän ök azok, akik az egyes häz- 
reszek meretezeset es momentän teher
birökepesseget legjobban ismerik. Kü
lönösen vonatkozik ez olyan epüle- 
tekre, amelyek pär evtizedet mär meg- 
eltek es lgy azoknäl bizonyos kor- 
hadäs is feltetelezhetö. A vizsgälat 
meg az esetben is szükseges, ha a 
gepeket a földszinten ällitjäk fei. Lät- 
szölag eles ellentetben van ez azok- 
kal a tapasztalatokkal, amelyeket egy 
külföldi utazäs alkalmäval szereztünk 
s ahoi gyakran azt lättuk, hogy nehez 
rotäciösgepek esetleg az elsö es mä- 
sodik emeleten vannak felällitva. 
Hogy pedig a kerdes lenyegere rä- 
terjünk, elörebocsätani kivänjuk, hogy 
a terheles szempontjäböl mindenkor 
egy olyan ätlaggal keil szämolnunk, 
amelynek helyesseget a gyakorlat iga- 
zolta. A szedöterem padlözata, mint- 
hogy nyugvö tömegekröl van szö, 
ätlag 750— 800 kg terhelest bir el 
negyzetmeterenkent. Oly ujsägüzemek- 
ben, ahoi a matricapreselö-sajtö a 
szedöteremben nyer elhelyezest, a ter-
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helesi süly 1500— 1800 kg-mal 
veendö, miutän ez esetben fokozott 
terheles van jelen. A szedögep- 
osztälyok terhelese szinten 750— 8,00 
kg-ig szamithato es ez csupän akkor 
emelkedik 1200 kg-ra, ha Monotype- 
gepek vannak, miutan azok üzeme 
fokozottabb vibräciöt idez elö. A 
nyomögepterem terhelese 1500 es 
1800 kg között vältakozik negyzet- 
meterenkent, ha nem abnormälis nagy 
gepröl van szo. Nehezebb ripusü kö- 
nyomö-, vagy offsetgepnel termesze
tesen a terheles aränyosan emelkedik. 
A rotäciösgepet illetöen reszben mär 
a gyarak gondoskodnak a süly egyen- 
letes elosztasaröl olymödon, hogy a 
gepet egy erre a celra szerkesztett al- 
vazzal lätjäk el. Az ilyen rotaciös- 
gepek terheleset 2— 300,0 kg-mal keil 
szämitani. A könyvkötöterem terhe
lese atlagban 750— 1200 kg-ig, a 
papirraktarak terhelese 1250— 2000 
kg-ig terjed. Ez utöbbinal a terheles 
különösen magasra halmozott papir- 
tömegek eseteben szäzalekosan emel
kedik. Ne feledkezzünk meg a vizs- 
galat alkalmaval arrol sem, hogy egy

nehezebb gep beszalHtasanal az egyes 
reszek sülya nem fogja-e tülsagos mer- 
tekben az egyes helyiseget vagy lepcsö- 
hazat stb. igenybe venni es szükseg 
eseten gondoskodjunk annak aläepi- 
teseröl. L. L.

Könyv- es laps^emle
De Grafzske Fag es a modern 

magyar fametszök. Lapunk fömunka- 
tärsa, Rosner Käroly, aki nemregi- 
ben a „Holzschnitt" dmü jonevü 
nemet müveszeti folyöiratban ismer- 
tette a magyar fametszö müveszek 
munkäit, most a Kopenhägaban meg- 
jelenö grafikai folyoiratban, „ De 
Grafiske Fag"-ban mutatja be a jelen 
kor magyar fametszöit es közöl sze- 
melvenyeket munkaikhol. A nevezett 
dän szakfolyoirat ezevi oktöberi szama 
elso helyen közli Rosner Karoly cik- 
ket, amely a benne leközölt sok fa- 
metszettel a szam fei terjedelmet fog- 
lalja el. Az ismertetes a magyar fa- 
metszes törtenetevel kezdi, visszapil- 
lantast vet a magyar fametszök elö-

deire es aztan räter a 20. szäzad ma
gyar fametszöinek ismertetesere. A 
közölt fametszet-reprodukciök kitü- 
nöen sikerültek. Külön kis cikkben 
Rosner Käroly munkässägät mel- 
tatja a folyöirat es közli jöl sikerült 
arckepet. Mi is csak elismeressel adöz- 
hatunk Rosner Kärolynak ezert a 
magyar müveszetet külföldön ismer- 
tetö munkäjäert, mert ha van hasznos, 
hazafias cselekedet, akkor az ilyen es 
ehhez hasonlö munkälkodäs az.

Szekely Naptär az 1929. evre. Veg- 
telenül kedves kis zsebnaptärt hozott 
a posta nekünk Szegedröl. A szegedi 
Szekely Egyetemi es Föiskolai hallga- 
tök Egyesülete adta ki es a Szeged 
Värosi Nyomda Rt. nyomtatta. A nap- 
täri reszen kivül erdekes vältozatos- 
sägban es ügyes elrendezesben a sze
kely neplelek kincseit is megcsillog- 
tatja elöttünk. Kriza Jänos „Vad- 
rözsäk'’ cimü regi szekely nepdal- 
gyüjtemenyeböl közöl a naptär gyöngy- 
szemeket es minden versezetet Budai 
György egy-egy bäjos rajza illuszträl. 
Naptäroldal, jegyzetoldal, müveszi 
rajz es nepkölteszet valtakozik a zseb-

A  l e g c e l s z e r ü b b  a t n y o m o p r e s  

e r ö m e g h a j t a s r a

a talyiganak nyomassal vagy 
nyomas nelküli visszajaräsära 
berendezxe

Heveder nelkül
Sodronykötel nelkül

Fogasrüd nelkül

Steinmesse & Stollberg G . m. b. H. Nürnberg
K o n y o m d a i g y o rs s a jto k , v a la m in t ko -, h o rg a n y - es o ffs e tn y o m a s h o z  m in d e n fe ie  s e g e d g e p e k  s p e c ia lg y a ro

Rendkivül  erös kiä l l i tasa a 
l egnagyobb nyomäste lb i r ja

27 4



M A G Y A R
G R A F I K A

naptäron mindvegig. Minthogy mi 
nem tudnök szebben ajänlani ezt a 
kis naptärt, leirjuk a kiadö egyesület 
elöszavat: „Testverünk Te, kinek böl- 
csöjet Erdely bercei között ringatta 
szülöanyäd, fogadd e könyvecsket test
veri szeretettel, testveri jöakarattal, 
testveri kezszoritässal, hogy ujjaink 
Összefonodasaval megalakuljon az a 
büvös kör, mely minden erdelyi test- 
vert —  kicsit ügy, mint nagyot —  
az Eszme szolgälataban egybeforraszt".

Richtlinien für den Satz fremder 
Sprachen (Iranyvonalak idegen nyel- 
vek szedesehez) a cime Paul Grunow, 
a berlini Reichsdruckerei fökorrektora 
füzetenek. Kartonboritekba füzve 1.1,0 
märka bermentes szällitässal. Meg- 
rendelhetö a kiadönäl (Berlin-Johan
nisthal, Johannes-Warner-Str. 5. Posta- 
csekkszämla: Berlin 99771). A köny- 
vecske 48 oldalon ät minden szükse- 
ges tudnivalöt tartalmaz az idegen 
nyelvek szedesenek megkönnyitesere. 
Beosztasa praktikus es az euröpai al- 
lamok összes latinbetüs nyelvein kivül 
nehäny kisebbsegi nyelvet is besoro- 
zott es olyanokat, amelyeknek idegen

iräsjegyük van: ö- es üjgörög, orosz, 
arab es heber. A könyvecske tartal- 
massagänal es tipografiai kivitelenel 
fogva minden nyomdäsznak ajanlhatö. 
Ami a magyar szabalyokhoz hasznalt 
peldäkat illeti, az a megjegyzesünk, 
hogy az uccaneveket az üjabb egyse
ges helyesiräs szerint külön irjäk: 
Andrassy üt, Berkocsis ucca (es nem 
Berrocsis), ami különben is hibas. De 
meg lehetnenk elegedve, ha a kül- 
földön szedett magyar szövegben csak 
ilyen hibak lennenek.

A Typographische Mitteilungen, a 
Bildungsverband der Deutschen Buch
drucker szakfolyöiratanak szeptem- 
beri szama a Klingspor-öntöde Kabel- 
betüiböl szedve es egyszerü ketpontos 
leniakkal diszitve jelent meg. Ez a 
szäm a szignet keletkezeset, jelentö- 
seget es keszitesi mödjät tärgyalja 
nagy cikkben, szämos peldäval illuszt- 
rälva. Egy mäsik cikk az lräs fejlö- 
desevel foglalkozik, a kepirästiöl 
kezdve mai kialakuläsäig. Erdekes 
peldäkat mutat be a cikkirö, Fr. A. 
W. Pollin. Sok a hivatalos apröbb 
közlemeny a lapban, szedespeldäk stb.

Ehhez a szämhoz „Das deutsche Buch
gewerbe" dmü 10 oldalas füzet van 
mellekelve, amely a nyomdai szakmä- 
ban elöfordulö idegen szavak nemet 
forditäsät, illetve nemettel valö helyet- 
tesiteset foglalja magäban.

A Deutscher Drucker augusztusi 
szämänak müveszi boritölapjät Heinz 
Sperzel frankfurti neves festömüvesz 
keszitette. Gutenberg-fejjel tervezte 
abböl az alkalomböl, hogy a Deutscher 
Druckernek ez a szäma ünnepi szäm 
a nemet nyomdafönökök egyesülete- 
nek, a Deutscher Buchdrucker-Verein 
60 eves fennälläsänak ünnepere. A 
szakfolyöirat elsö cikkei a jubiläns 
fönökegyesület törtenetet es müköde- 
set meltatjäk. A toväbbiakban foly- 
tatja a lemezmetszesi tanfolyamot. 
Walther Hahn az ölommetszest a 
napilapok hirdetesei szempontjähöl 
tärgyalja, szämos tanulsägos peldäval 
teve erthetöbbe fejtegeteseit. Techni
kai üjitäsok, nyomtatästechnikai cik
kek, kalkuläciös ertekezes, vegül a 
külön ivben mellekelt „Der Flach- 
und Offsetdruck" dmü mü 19̂  ivenel 
tart mär. Ez az iv az oldalfejek fölött

Miert
terjedtek el annyira rövid idön beltil az

INTERTYPE
SZEDÖ G EPEK ?

Mert
az

INTERTYPE
SZEDÖGEPEK
beigazoltäk azt, hogy

többet nyujtanak, 
mint amennyit igernek
A gondos es elörelätö nyomdavezetö nem vezerelteti maydt tenden- 
ciözns szinezetü hiresztelesek altal, lianem jözan es körültefcintö 
merlege lese es szer zeit tapasztalatai alapjdn azt rendeli, amivel 
sajät erdekeit a leg jobban szolgdlhatja. A mar üzemben levö nagy- 
szdmü I N T E R T Y P E  szedögepelc megtekintese es az ismertetö 
prospektusok gondos dttanulmdnyozdsa az erdeklödök nagy cso- 
portjdt vezette tdborunkba.
Magyarorsxagi es ba lkan i vezerkepviselet:

GRAFIKA GEPKERESKEDELMI RT
BUD APEST  V , C SÄ K Y  U. 49 TELEFON : L. 904-57
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perforälva van es beköttetes celjäböl 
könnyen kivehetö a lapböl. —  Az elö- 
kelö nemet szakfolyoirat szeptemberi 
szäma a melynyomtatäs jelenlegi ällä- 
sat tärgyalja es azt a megallapitast 
teszi, hogy a melynyomtatögepek te- 
ren bizonyos megällapodottsägra jutott 
a geptechnika es most mar standard- 
gepeket gyärtanak. A tekercsröl nyomö 
szines melynyomtatäs azonban mind- 
jobban fejlödik. Ältalanos figyelemre 
tarthat szämot Albert tanär tanulmä- 
nya a szerkesztö, kiadö es a mely- 
nyomö-technikus egymäsközti viszo- 
nyäröl. Sok egyeb jö közlemeny, aprö- 
säg, a folytatölagos lemezmetszesi 
kurzus egesziti ki a tartalmas szöveg- 
reszt. Külön mellekleten egesz sereg 
szedett csomagolönyomtatvänyt, eti- 
kettet mutat be ez a szäm, amelyeket 
egy erre vonatkozö cikk magyaräz. 
Ezzel a szämmal fejezödik be a folyö- 
irat 35. evfolyama. A szeptemberi 
füzet 650 grammot nyom. A lap meg- 
rendelhetö Berlin SW 61, Hagelber
gerstrasse 49. Egyes szäma 2.75 märka.

Az Offset-, Buch- und Werbekunst 
7. es 8. szämain meglätszik, hogy az 
eddigieknel tartalmasabbak es a lap 
müveszi m'vöja hatärozottan emelke- 
dett. A 7. szäm gyönyörü boritekät 
Otto Horn tervezte, az augusztus- 
szeptemberben lefolyt berlini rekläm- 
kiälh'täs alkalmäböl. A szebbnel szebb 
reklämnyomtatvänyok, müveszi plakä- 
tok reprodukciöi, a gyärak mellekletei 
rendkivül diszesse teszik a lapot. —  
A 8. szäm boriteka W. Petzoldtöl 
valö. A szövegresz eie jetöl vegig mo
dern groteszk betüböl szedödött, söt 
nagy resze a hirdeteseknek is. Dr. 
Hauschild meltatja hosszabb cikkben

a modern, müveszi groteszk betüt es 
szämos szines rekläm nyom tatvänyon 
mutatja be a különbözö metszesü gro
teszk hatäsät. E. Weitzig a groteszk 
betü fejlödeset es jelentöseget magya- 
räzza. —  A nepszerü szakfolyoirat 9. 
szäma egy aränylag kevesbe elcsepelt 
reklämeszközt mutat be szöban es kep- 
ben: a terkepet. A modern ember mär 
hozzäszokott ebben a repülögepkor- 
szakban a repülögepfölvetelekhez. A 
vezetöcikk Eg es tolläböl ezzel foglal- 
kozik a rekläm szempontjäböl. Tör- 
teneti visszapillantäsban bemutatja a 
gözhajötärsasägoknak rekläm celjäböl 
kiadott terkepeit es ismerteti azok regi 
es mostani technikäjät es mindezt 
többszinnyomatü terkepek kisereteben. 
A többi cikk is a terkepkeszitö tech- 
nikäjäval foglalkozik. Ezenkivül mind 
a härom füzet rendes anyagät tar- 
talmazza az offset-, könyv- es mely- 
nyomtatäsnak. Egy-egy füzet ära 3.50 
märka. Kiadja az Offset-Verlag, G. 
m. b. H. Leipzig.

A Hoh es Hahne ceg, Leipzig C l 
fotogräfiai reprodukciös keszülekek 
gepgyära nagyon szep fotomontäzsos 
emleklapot adott ki abböl az alkalom- 
böl, hogy a ceg harminceves üzemi 
fönnälläsänak jubileumät most ülte 
meg. A fotök a ceg üzemi osztälyait 
es telepeit äbräzoljäk es a szövegben 
megköszöni a ceg az üzletfeleknek a 
harminceves fönnälläsa alatt tanusi- 
tott bizalmukat es jöakaratukat es biz- 
tositja öket arröl, hogy erre a biza- 
lomra es jöakaratra a jövöben is igye- 
kezni fog räszolgälni.

Beküldettek meg: a csehszloväk
Typografia 9. szäma, De Grafiske Fag

11. es 12. szäma, De Reclame augusz- 
tusi, Bulletin Officiel augusztusi, A 
Sajtö 8. szäma, a Die Reklame jüliusi 
szäma, a British Printer legutöbbi szä- 
mai, a Mügyüjtö stb. szämai.

H u ek
A ,, Grafika" Gepkereskedelmi es 

Nyomdaberendezesi Rt. ezüton is tu- 
datja üzletfeleivel, hogy irodäit es rak- 
tärhelyisegeit november 1-etöl V. Ko- 
rall ucca 6— 8 . szäm alä helyezte ät. 
Az üj helyiseg bejärata az Ügynök 
uccäban van. A ceg telefönszäma väl- 
tozatlan: L. 904— 37.

A W. Girardet kiadö, Essen-Düs
seldorf-Berlin, amelynek a rekläm- 
kiällftäson az I. csarnokban, közvede- 
nül a „Regi väros" mögött volt a ki- 
ällitäsi helye, impozäns volt. A stan- 
dot negy sarokhozzäepites hatärolta, 
amelyek ätvilägitott transzparenseken 
a kiadö legfontosabb lapjait es folyö- 
iratait hirdettek. Közöttük volt a hä
rom bejärat, hätul meg egyenkent 5 
meter magas es 2 meter ätmeröjü osz- 
lopok meredtek a szabadba fölfele, 
mint szimbolumai a kiadö öt lapjä- 
nek. A terem belsejeben häromszor 
negy meter nagy stilizält karton, vil- 
lanyos effektusokkal, erdekes mödon 
demonsträlta a rajnai es hamburgi el- 
terjedesi területeket. A tiszta feher- 
ben tartott epiteszeti müvek zöld szö- 
nyeggel voltak összekapcsolva a rajnai 
zöld-feher szinne, amely vörös fel- 
irataival a hamburgi feher-vörössel

HANS W U N D ER
•  NYOMDAFESTEKGYÄR

BERLIN-WILHELMSBERG
viläghirü nyomdai, litogräfiai, offset- 
6s mölynyomöfestökelnek magyar- 
orszägi vezerkepviselete 6s lerakata

KLEIN KÄROLY GRAFIKAI SZAKÜZLET
BUDAPEST VI, GRÖF ZICHY JENÖ UCCA 44 
TELEFÖN: AUT. 283-85
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Acel metszet-saj toläsok
Levelfej- es cegkärtyaspecialitä- 
sok. Finom burkolatok parfü- 
meriäk reszere es cigaretta- 
csomagoläsok. Emil Bach & Co., 
Kunstanstalt, Nürnberg.

Albert Fischer-galvänök
Galvanoplastik G. m. b. H.
Berlin SW 48, Friedrichstr. 16.

Aluminium es cink nyomö
lemezek 

A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstrasse 58.

Aluminium nyomölemezek
,,Algra”-märka.
Algraphische Gesellschaft,
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 8.

Aluminium plakätbetük, 
leniäk es stegek

Magdeburger Gravieranstalt 
vorm. Edm. Koch & Co. m. b. H.,
Magdeburg.

Berakökeszülekek
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.
,.Universal* pneum. berakökeszü- 
lek.

Berakökeszülekek
Heinrich Rohrbacher,
Berlin NO 55. „Simplex” ivbe- 
rakö modern munkamod reszere.

Bor hengercsövek
Johann Unverzagt,
Offenbach a. M.

Bör hengereket
gyärt es javit az összes nyom- 
tatöeljäräsok reszere 
Walter Kösewitz, Leipzig C 1, 
Königstrasse 1 1 . Ruf. 249—58.

Bör hengerek
minden nyomtatöeljäräs reszere 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Bör hengerek
M. Jordan & Sohn, Berlin S 42.

Anleim-gepek
Minden nagysägban es minden 
munkälati celra. Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16, Blase- 
witzerstr. 68.

Aszfaltok
Fedöaszfalt, sziriai aszfalt stb. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Ätnyomöpapirok
C. Angerer & Göschl,
Wien XVI—I. Szemcses pauz- 
papirok köre valö ätnyomäsra, 
lekaparopapirok, autogr. kreta 
es tusok.

Ätnyomöpapir
Richard Naumann, Dresden-A. 
16. Nedves, berlini, ättetszö es 
autogräfiai ätnyomopapirok.

Aufstieg-Bücherei
(Elömeneteli Könyvtär)

I. kötet: „Vom Gehilfen zum
Druckerei-Direktor”, der Weg 
zum fachlichen Aufstieg. Irta: 
R. Engel-Hardt. Ära 3.50 märka. 
„Deutscher Drucker”
Berlin SW 61.

„Axel” maratögep
1000-szeresen bevält.
Falz & Werner, Leipzig C 1,

„Barma” bronzirozö gep
Emil Bartsch gepgyär,
Gautzsch bei Leipzig.

Bädognyomö gyorssajtok 
Bädognyomö rotäciösgepek 
Bädognyomö kezisajtök

J. G. Mailänder, Schnellpressen- 
Fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Beraköillesztekek
Huster & Kleindienst,
Leipzig C 1, Bayrischestrasse 28.

Bronzirozö gepek
Friedr. Heim & Co., G. m. b. H,.
Offenbach a. M.

Bronzirozö gepek
„Läco” Maschinenfabrik,
Leipzig-Li.

Bronzirozö gepek
Az ismert „KOHM A” sik 
bronzirozö gep.
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Bronzirozö gepek
F. Lämmerhirt,
Brandis b. Leipzig.

Bronzirozö gepek
Hatszoros szalagleporolässal, be
vält szerkezettel, gyärtja Lontke 
& Co., Maschinenfabrik G. m. 
b. H., Leipzig-Stött. II.

Betük, vignettäk,
keretek, kitöltöanyag 
Schriftg. C. E. Weber, Stuttgart.

Betüöntödei termekek
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M., Barcelona.

Betüöntödei termekek
Wilhelm Woellmer’s Schrift- 
giesserei u. Messinglinienfabrik,
Berlin SW 48. Täviratbetük ön- 
tese.

Carl Heynisch K.-G.
paplrnagykereskedes,
Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 
30. Dönhoff 2307. u. 08. Papirok 
minden nyomtatäsi eljäräshoz.

Cink lemezek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Cink nyomölemezek
A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstr. 58.

Cink nyomölemezek
sik- es offsetnyomäs reszere. Fem- 
nyomölemezgyär Paul Ehmann, 
Stuttgart, Rotebühlstr. 51.

Cink nyomölemezek
litogräfiai, legszakszerübb meg- 
munkäläs, la mosötinktüra, cink- 
maratöszer, csiszolögolyök stb. 
Karl Mess G. m. b. H.,
Berlin SO 36.

Cink, rez es vörösrez 
lemezek, planpolirozäs

A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstr. 58.

Csiszolöanyagok
Finomcsiszolö es sikkövek, csi
szolögolyök, csiszolörondelek. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Dornemann & Co.,
rezbetü- es ferrotypöntöde, vesö- 
intezet, Magdeburg.

Drötfüzögepek
mint különlegessegek. Herfurth 
& Heyden, Leipzig-Stötteritz 11.

„Duplex” siknyomö rotaciös- 
gepek

közepes peldänyszämü ujsägok 
reszere a leggazdasägosabb. Ge
brüder Bühler, Maschinenfabrik 
u. Giessereien, Uzwil (Sväjc).

Etikettautomatak
O. Hoppe & Co. Nachf.,
Leipzig 115.

Etikettezö, gumizö 
es lakkozö gepek

minden nagysägban es kivitelben. 
Maschinenfabrik Laube, Dres
den-A. 16. Blasewitzerstr. 68.

Fa betük
Fabetügyär Roman Scherer A.-G.,
Luzern (Sväjc).

Fa hasznälati cikkek
Ludwig Koch & Sohn,
Laasphe i. Westf.

Fa hasznälati cikkek
A. Kraft, Berlin S 42,
Fürstenstrasse 8.

Fa hasznälati cikkek
Carl Struck, Berlin S 59, 
Urbanstr. 64.

Ferrotypek
Dornemann & Co., Magdeburg.

Festekdörzsölö gepek
J. M. Lehmann, Dresden-A. 28. 
A legregibb különlegessegi gyär.

Festekek
Otto Baer, festekgyär,
Radebeu 1-Dresden.

Festekek
Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann
Komm. Ges. a. Akt., Druckfar
benfabrik, Hannover.

Festekek, kencek
Gebr. Hartmann,
Hai le- Ammendorf.

Festekek, kencek
Farbenwerke Friedr. & Carl Hes
sel A.-G., Nerchau b. Leipzig.

Festekek, kencek
Chr. Hostmann-Steinbergsche 
Farbenfabriken, G. m. b. H.,
Celle i. H.

Festekek, kencek 
Michael Huber, München.

Festekek, kencek
Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann, 
Komm.-Ges. a. Akt.
Druckfarbenfabrik, Hannover.

Festekek, kencek
Kast & Ehinger, G. m. b. H.,
Stuttgart.

Festekek, kencek
Dr. Lövinsohn & Co.,
Berlin-Friedrichsfelde.

Festekek, kencek
Oscar Mosebach Aktienges.,
Riesa, Elbe.

Festekek, kencek
Farbwerke Franz Rasquin A.-G., 
Köln-Mühlheim.

Festekek, kencek
Hans Schleinitz, München 13.

Festekek, kencek
Gebrüder Schmidt, G. m. b. H.,
Frankfurt a. M. (fiök Düssel
dorf) es Berlin-Heinersdorf.

Festekek, kencek
Dr. Gustav Wicke,
könyv- es könyomdai festekek, 
Berlin-Tempelhof.

Festekek, kencek
Hans Wunder, G. m. b. H.,
Wilhelmsberg bei Berlin NO.

Festekek, kencek, korom
Farbenfabrik Fischer, Naumann 
& Co., Ilmenau, Thür.

Festekfecskendö-telep
Berlin S 42, Alexandrinenstr. 36. 

Festekgyärak
Siegwerk-Industrie-Gesellsch. m.
b. H., Siegburg. Különlegesseg: 
melynyomöfestekek.

Filcek (nemez),
viaszkos posztö, nedves szövetek 
stb.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Füzögepek
Preusse & Co. A.-G. Leipzig 181. 

Füzöszalagok
Maschinenband-Weberei. Gebr. 
Köter, Leipzig W 33, Nr. 1 1 .

Galvanök es stereotipiäk
Galvanoplastik, G. m. b. H.,
Berlin SW 48.
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harmonizalt, ezzel szinbelileg is ala- 
hüzva a lapok terjedesi területeit. Az 
epitkezes terve Walter Riemere, B. 
B. G., Berlin-Schöneberg.

Feljegyzesek
„ Gutenberg az üjabb kutatäsok 

megvilagitäsäban." Ezen a rimen dr. 
Crous berlini könyvtari tanacsos elö- 
adast tartott Leipzigben, az ottani 
Typographische Gesellschaft-ban. Az 
elöadö elöljaröban Gutenberg eletet 
vazolta, ügyszinten azokat a nehezse- 
geket, amelyekkel teljes eleten at keny- 
telen volt megküzdeni. Azutän fog- 
lalkozott a könyvnyomdaszat föltalälä- 
sanak törtenetevel, amiröl, sajnos, nem 
sok ismeretünk van, mert haborü, tüz- 
vesz es Gutenberg kortarsainak nagy 
tudatlansaga folytan a legtöbb doku- 
mentum elpusztult. A keves rank- 
maradt dokumentum különfele kete- 
lyektöl van körülveve. A föltalalö 
szülöhazanak, a Hof zum Gutenberg - 
nek, amelyben 1400 elött született, 
most mar semmi nyoma sincs. Guten
berg ifjüsagaröl semmi sem ismeretes, 
es mainzi tartözkodasäröl is csak keves 
dokumentum maradt rank. Biztosnak 
vehetc, hogy szülövarosat akkor 
hagyta el, amikor a cehek harcot in- 
ditottak a patriciusok kivaltsagai eilen. 
1430-ban meg szämüzetesben eit, 
1445/6-ban —  az 1445-ben Mainz
ban nyomtatott „Fragment vom 
Weltgericht’* es az „Astronomische 
Kalender für das Jahr 1448" tanu- 
saga szerint —  mintha üjböl szülö- 
varosaban lett volna; ezt biztosnak 
jelenti egy 1448. okcöber 17-iki keletü 
okmany. Gutenberg müvei, sajnos, 
nem viselnek magukon nyomdameg- 
j eiölest, mint peldaul Schöffernek 
1457. evi Psalteriuma, de az üjabb 
kutatas különbözö tenyeket es adato- 
kat mar helyre tudott igazitani. Ma 
peldaul azt alHtjak, hogy a 42 soros 
biblia a regebbi es a 36 soros csak 
kesöbben keletkezett, dacära annak, 
hogy a 36 sorosnak Irasa regibb a 42 
sorosenal. Amint azt különbözö figye- 
lemremeltö nyomdai hibäk bizonyit- 
jak, az utöbbi valöszinüleg keziratul

szolgalt a 36 soros biblia elöällkasä- 
hoz. Azutan közelebbi fejtegetesei so- 
raba vonta az elöadö a különbözö 
betüdpusokat, amelyeket Gutenberg 
hasznalt, igy a zsoltärtipust, a catho- 
licon-tipust es azt a betüfajt, amelyet 
a bünbocsätölevelek szedesehez hasz
nalt. Az utöbbiak különösen jellegze- 
tesek ketfele kivitelük miatt. A 30 
soros formaban peldaul az „Univer- 
sis" kezdöszö U-val, a 36 sorosban 
pedig V-vel van nyomtatva. Cimbetü- 
faj gyanant az elözönel a 42 soros 
biblianak betüfaja, az utöbbinal pedig 
a 36 sorose van alkalmazva. Ez okböl 
tudjäk be altalaban az egyik nyomta- 
tast Gutenbergnek, az masikat pedig 
Fustnak es Schöffernek. Az egyes 
technikak mar akkor is ismeretesek 
voltak; igy: a sajtö (borsajcö), a fes- 
tek (a fametszetek nyomtatäsara szol- 
gält), betüfajok (harangokra), ötvö- 
zetek (lövegek), a homoköntes elja- 
rasa es csakis a folytatölagos össze- 
függeset a munkalatoknak, valamint 
az egyes betüknek öntesmödjat kellett 
föltalälni. Vegezetül a talalmany fö- 
lötti legföbb vitäkra terjeszkedett ki 
dr. Crous. Minthogy nincs föltetlen 
bizonyossag affelöl, vajjon valoban 
Gutenberg nyomtatta-e mindazokat a 
müveket, amelyeket neki betudnak, 
mas orszagok is igenylik a maguk sza- 
mära azt a dicsöseget, hogy a könyv- 
nyomdaszatot näluk talaltak föl, külö
nösen Nemetalföld Coster szamara. 
Zedier tanar, nemet tudösnak elesei- 
mejü, azonban igen megtamadhatö bi- 
zonyitekai ez iränyban tudöskörökböl 
nagy ellentamadast välpottak ki. Ö 
tudniillik Costernak tudja be a könyv- 
nyomtatas föltalalasat. Befejezö szava- 
ban az elöadö ki jelenti, hogy a könyv
nyomdaszat csakis Mainzböl indulha- 
tott ki, nem pedig a nemetalföldi 
Haarlemböl. Az elöadast egesz sereg 
kiallitott ertekes nyomat egeszitette ki.

Amerikai ujsdgok es folyöiratok. 
Az eszakamerikai Egyesült-Ällamok-
ban 20.636 ujsag es folyöirat jelenik 
meg. Ezek közül 2272 napilap es
11.151 hetilap. Az összesek közül 
1083 jelenik meg idegen nyelven, meg 
pedig 165 spanyol, 182 nemet, 124 
olasz, 6 arabs, 4 albän, 22 filippiniai, 
42 zsidö-zsargon (jiddts), egy-egy
pedig bulgar, eszt, asszir es lett nyel

ven. (Hogy mennyire megbizhatök 
ezek az adatok, kitünik abböl, hogy 
a magyarnyelvü amerikai sajtöt föl 
sem emlitik, pedig tudtunkkal jökora 
szamü magyarnyelvü napilapot es heti- 
lapot adnak ki az Egyesült-Ällamok- 
ban letelepedett magyarok es azoknak 
intezmenyei. A forditö megjegyzese.) 
16 napilapot holland, 78-at cseh (?), 
45-öt francia, 19-et portugäl, 43-at 
norveg-dan, 10-et örmeny, 2-öt fla- 
mand es 25-öt japan nyelven nyomtat- 
nak. (Ismet egy szö sincs magyar
nyelvü napilapokröl; szäradjon a lelki- 
ismereten az elhallgatasuk annak, aki 
ezeket az adatokat a nemet szaksajtö- 
nak beküldte!) Ebbe a statisztikaba 
nincs belefoglalva 762 valläsos folyö
irat.

Legyünk övatosak elhasznält tisz- 
titörongyok megörzesenel. Nyomdak- 
ban gyakran lehet eszlelni, hogy a 
regi, olajjal, benzinnel es festekkel 
ätitatott tisztitörongyokat elteszik egy 
ugyancsak olajjal ätitatott faladaba, 
vagy pedig läda nelkül valamelyik 
lathatatlan zugban halmozzäk föl egy- 
mäsra. Hogy mennyire veszelyes lehet 
a megörzesnek ez a mödja, arr.ol egy 
szakember nyilatkozik egy nemet 
könyvnyomdai szaklapban: „Edesapäm 
egy papir- es papirlemezgyar igaz- 
gatöja volt, lakasunk a gyärhelyisegek 
melle epitett epületben volt. Egy del- 
utan a szamos lepcsöföljäratok egyi- 
ken, meg pedig pontosan azon az 
egyen, amelyet sohasem hasznältak 
följaröra, tüz ütött ki, amelyet sze- 
rencsere gyorsan fedeztek fei es igy 
gyorsan el is tudtak oltani. Es mi volt 
a tüz oka? A munkäsok az igazgatö- 
sag tudta nelkül es annak kifejezett 
utasitasa ellenere, amely szerint a regi 
tisztitörongyokat a kazänhelyisegben 
rögtön el keil egetni, azokat össze- 
gyüjtöttek es a legelsö garädics möge 
egymäsra rakosgattak, hogy hetfön 
reggel jö anyaguk legyen a kazan be- 
fütesehez. Ott mingyärt megällapftot- 
täk a szakertök, hogy a tiszdtörongyok 
es a tisztitöpamut egymasrahalmozö- 
däsa es erös egymäsrapreselödese foly- 
tän ezek az anyagok önmaguktöl gyul- 
ladtak meg. Ha a tüz ünnep- vagy 
vasärnap ramadt volna, a következ- 
menyei belathatatlanok lettek volna. 
Ebböl önkent folyik, hogy a regi.
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Galvanoplasztikai telep
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.
Abt. F. Leipzig O. 28.

Gepszalagszövöde 
Gebrüder Köter,
Leipzig W 33, Nr. 11.

Grafikai szakirodalom-
katalogust kivänatra küld 
„Deutscher Drucker”
Berlin SW 61.

Gumikendök
abszolüt megbizhato minösegben 
offsetnyomäs, bädognyomäs es 
melynyomäs stb. reszere 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Gumikendök
Arnold Reinshagen, Leipzig. 
Alapitva 1868.

Gumizott papirok
Leipziger Gummier- u. Lackier
anstalt, Schroeder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Hajtogatö automatäk
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Hajtogatö gepek
Gebrüder Brehmer,
Leipzig-Plagwitz.

Hajtogatö gepek 
A. Gutberiet & Co.,
Maschinenfabrik, Leipzig.

Hajtogatö gepek
Preusse & Co. A.-G., Leipzig 181. 

Hasznält gepek
Kerjen jegyzeket keszleteinkröl. 
Hans Opitz & Co., Hannover.

Hasznält gepek 
Rudolf Stenz & Co., G. m. b. H.,
Berlin SW, Friedrichstr. 16.

Hengeranyag
Felix Böttcher, Leipzig O 27.

Hengeranyag
Chem. Fabrik Ortrand A.-G.,
Berlin NW 7, Dorotheenstr. 35.

Hengeranyag
Kast & Ehinger G. m. b. H.,
Stuttgart.

Hengeranyag
Hans Wunder G. m. b. H.,
Berlin-Wilhelmsberg.

Hengeranyaggyär 
es hengeröntöde 

H. Möbius & Sohn,
Haltingen, Bad. „Reform" hen
geranyag.

Hengeranyagot
minden zona reszere gyärtanak 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Hengeröntö keszülek,
süritett levegö-vakuum.

Hengermosö gep
függöleges, könyv-, kö- es off
setnyomäs reszere.
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Hengeröntövällalatok
Berger & Wirth.
Festekgyärak: Leipzig, Barmen, 
Amsterdam, Budapest, Lenin
grad, Rio de Janeiro.

Hohlux maratögep
Hoh & Hahne, Leipzig.

Irögepkartonok
Leipziger Gummier- und Lackier
anstalt Schroeder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Javitö mühely
Boy & Walter, Berlin SW 68, 
Alte Jakobstr. 40—41.

Kartonäzsgepek,
mindenfajta es komplett beren- 
dezeseket szällit Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16, Blase- 
witzerstr. 68.

Kartonäzsgepek
Preusse & Co. A.-G., Leipzig 181.

Kasirozöintezet
Robert Grosse Kartonnagenfabrik, 
Leipzig 90, Weidmannstr. 2.

Kemigräfiai berendezesek 
Paul Drews, Berlin SW 68.
A grafikai ipar különlegessegi 
gyära.

Kemigräfiai berendezesek
Hoh & Hahne, Leipzig. 
Nemetorszäg legnagyobb külön
legessegi gyära, offset- es mely
nyomäs reszere is.

Kizäröanyag
Bauersche Giesserei 
Frankfurt a. M. es Barcelona.

Kliseällvänyok 
A. Kraft, Berlin S 42,
Fürstenstrasse 8.

Klisefäk
J. Brendel, Mutterstadt 40 
(Pfalz).

Klisefäk 
Joh. Weber, Göppingen (Wiirt.)

Klisegyär
Johann Hartleib, Berlin S 14. 
Kerjen katalogust a keszletben 
levö vignettäkrol.

Klisehozzävalök es anyagok 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Klisek
Nem nyomda, hanem klisegyär- 
täs. Elismert elsörendü munkäk. 
Vonalas maratäsok, autotipiäk. 
Fametszetek, galvänok. Stereo- 
tipiäk es matricäk. Retusok, 
väzlatok mindenfeie nyomtatvä- 
nyokhoz. Legolcsobb ärak. 
Hansa-Klischees 
Dresden-A. 1, Postafiok 261.

Klisek es galvanök
Voigt & Geissler, Leipzig.

Klisek
C. Angerer & Göschl,
fotokermai müint. Wien, XVI—1.

Klisek
H. Baudouin,
Berlin, Alexandrinenstr-asse 35. 
Telefon: Dönhoff 1235—37.

Klisek
Thedran & Kraushaar,
Berlin SO 36.

Korrektüralehüzö presek
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Könyvkötödei es kartonäzs
gepek

August Fomrn, Maschinenfabrik, 
Leipzig-Reudnitz.

Könyvkötödei szüksegletek
mindenfeie fajtäjät ajänljäk 
Wilh. Leo’s Nachf. Stuttgart.

Könyvkötö-füzö'dröt
J. D. Boecker Söhne,
Hohenlimburg (Westf.)

Könyvkötödei es kartonäzs
gepek

Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagw.
Könyvnyomdai eszközök 

G. E. Reinhardt, Leipzig S 
3/106. (Csak viszonteladöknak.)

Könyvnyomdai gyorssajtok
Dresden-Leipziger Schnellpres
senfabrik A.-G., Coswig i. S.

Könyvnyomdai gyorssajtok
J. G. Mailänder, Schnellpressen
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Kö'nyomdai gyorssajtok
Faber & Schleicher, A.-G.,
Offenbach a. M. ötven evi ta- 
pasztalat alapjän gyärt kö- 
nyomdai gyorssajtokat a legelsö- 
rendü kivitelben.

Kö'nyomdai hasznälati 
cikkek

es anyagok.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Kö'nyomdai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Lehüzö presek
Robel & Co., München S 50.

Levelboritek- es zacskögyär
Walterwerke Maschinenfabrik
m. b. H., Leipzig W’ 31.

Litogräfiai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litogräfiai kövek
Ajänl sajät bänyäibol 
J. Friedrich Daeschler,
Langenaltheim E (Bayern). Soln
hofen, Mörnsheim.

Litogräfiai kövek
Kekek es särgäk, legjobb älla- 
potban.
August Daeschler & Co., G. m.
b. H., Solnhofen (Bayern).

Litogräfiai kövek
August Arauner, köbänyatulajd., 
Solnhofen 108 (Bayern).

Litogräfiai kövek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litogräfiai szüksegleti 
cikkek

Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litogräfiai tusokat es 
litogräfiai kretäkat,

mint valamennyi szakbavägö 
preparatumokat gyärtanak 
Rohrer & Klingner, Leipzig-Co.
12.

Maratöalap (transp.)
Rez. Steinbach & Strache. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Matricalapokat, matricaport
1891 öta gyärt elsörendü minö
segben. Carl Ostermann, Bre
men. Bel- es külföldön legjobb 
eredmennyel bevezetve. Stereo* 
tipiai papirok minden hasznäla- 
tos formätumban keszletben. — 
Kivänatra mintät küld.

Matricatisztitö gep
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Mäsolökeszülekek
offset, mely- es cinknyomäs re
szere pneumatikus ränyomässal.
D. R. P. megjavitott kivitelben. 
Mäsoloivlämpäk es elektromos 
vacuumszivattyük, automatiku- 
sak. P. Schmidt & Co., Berlin 
SW 1 1 , Schönebergerstr. 26.

Melynyomäs
Kompl. melynyomötelepek be- 
rendezese. Willy Schwede, Ham
burg 36, Gr. Theaterstr. 34—35.

Melynyomöfestekek
minden gep reszere.
F. Ruckeihaussen & Co.,
Farbenfabriken, Eppstein im 
Taunus.

Melynyomöanyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Melynyomö rotäciösgepek, 
ivberakäsra

J. G. Mailänder, Schnellpressen
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Melynyomöhengerek
minden alakban. Csiszolö- es 
simitogepek. Rezbevonötelepek. 
K. Walter, München SW, 
Plinganserstr. 22.

Melynyomö
folyöiratokat, katalögusokat, mü- 
es divatlapokat, kepeslevelezöla- 
pokat keszit Badenia A.-G. für 
Verlag und Druckerei, Karlsruhe.

Melynyomöhengerek
Rezbevonötelepek. 
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.,
Abt. F, Leipzig O 28.

Melynyomöhengercsiszolö-
gepek

Rakel (kes) csiszolögep D. R. P. 
a., Pigment-ätvivögep D. R. P. a. 
hengerszällitokocsival D. R. G. 
M. Rezhengerek üjonnan valö 
keszitese. Otto Wuschig, Berlin 
SO 36, Mariannenstr. 31—32. 
Moritzpl. 131—86.

Molton, Moleskin
Csak nagybani elöadök reszere. 
Backofen & Sohn, Mittweida-Sa.

Nyomdacegek
Werner & Schade betüöntöde, 
Berlin N. 54, Kastanienallee 43.

Nyomöhengerboritöszövetek 
es nyomöhengeräthuzatok

Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetätvitelek,
az eredetihez hü kivitelben es a 
legrövidebb skäla fölhasznäläsa 
ätnyomässal. Sauer & Co., Ber
lin SW 68, Alexandrinenstr. 26.

Offsetheft 1928
sok erdekes gyakorlati cikket 
tartalmaz az offsetnyomtatäsröl 
es szämos szines mümellekletet. 
Ära 2.75 märka. „Deutscher 
Drucker”, Berlin SW 61.

Offsethengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetkezipresek
J. G. Mailänder, Schnellpressen
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Offsetmäsolö keszülekek
pneumatikus ränyomässal es fel- 
csaphato üveglappal, D. R. P., 
verseny nelkül.
P. Schmidt & Co., Berlin SW 11,
Schönebergerstr. 26.

Offsetnyomdai anyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetsajtök
Faber & Schleicher A.-G.,
Offenbach a. M. Offsetpreseket 
szällit ügy minösegileg, mint 
mennyisegileg legjobb teljesit- 
mennyel.

Offsetsajtök
Dresden-Leipziger Schnellpres
senfabrik A.-G., Coswig i. Sa.

Offsetsajtök,
„Leipzig”, Kleinod“, „Kleine”, 
„Rubens” es a ketszinnyomö 
„Planeta” offsetsajtök. Vezetö 
märkäk a legtök£letesebb kivitel
ben.
Dresden-Leipziger Schnellpressen
fabrik A.-G., Coswig i. S. Europa 
legnagyobb offsetsajtögyära.
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olajjal, benzinnel es festekkel ätita- 
tott tiszricörongyokat azonnal, hasznä- 
lat utan bädogböl keszült, ügyneve
zett dobba keil tenni, ezt jöl elzärni, 
majd hüvös, a napsütestöl erintetlen 
helyen föl keil älh'tani, de semmi- 
esetre sem a pincebe vagy a hulladek- 
papirraktär közeleben. Tartsunk tehät 
rendet a tisztitörongyokkal is. Mert 
kilencvenkilenc esetben a slendriän- 
sag nem hoz bajt, de eppen a szäza- 
dik eset merhetetlen szerencsetlenseg- 
nek lehet okozöjäva. Az iparfelügye- 
lok halas föladata volna, ha ez iräny- 
ban is kiterjesztenek figyelmüket. 
Egyebkent a kifejlödötr gyakorlat sze
rint regi tiszdtörongyok es tiszritö- 
pamut egymäsrahalmozasa ältal kelet- 
kezett öngyulladasnal megallapitott 
tüzesetekben a birösagok gondatlan- 
sägböl okozott gyujtogatas dmen 
szoktak lteleteiket meghozni es esze- 
rint büntetni."

Levelpaptr-rekläm. Egy papirkeres- 
kedö a következöket irja a Tengersche 
Papier- und Schreibwaren-Zeitungban: 
„Azt a gondolatot, hogy a jöizlesü 
embernek eppen ügy keil figyelemre 
meltatnia a sajat levelpapirosät, mint 
az öltönyet, vagy a nyakkendöjet, mi- 
nel szelesebb körökben szükseges ter- 
jeszteni. Minthogy különösen a rövid 
rimes versek alakja bizonyult az agy- 
ban legmegrögzithetöbbnek, ajanlok 
itt ket versiket, amelyeknek hasznalatat 
hirdetesi vagy plakatcelokra a kar- 
tärsaknak ezennel megengedem.

Ruhdd szabdsara, ha fordi'tsz figyelmet,

Levelpapirod is zengje lzlesedet.

*

Nemcsak ruhazatod legyen csinos, remek,
Levelpapirodrol is rad ismerjenek.“

Berlin ujsägtermelese. A „Berliner 
Wirtschaftsberichte” nevü közgazda- 
sagi szaklap tüzetes kimutatast közöl 
a berlini ujsagokröl es folyöiratokröl 
az 1928-iki allomäny szerint. Az ujsag 
es folyöirat közti eles meghatärozas 
igen nehez volt. Folyoiratkent tekin- 
tettek azokat az organumokat, amelyek 
hetenkent egyszernel ritkabban jelen- 
tek meg, majd azokar, amelyek nem 
foglalkoznak napiesemenyekkel, ha
nem a nepszerü tudäsnak különleges 
területeit munkaljak, aminök a szep- 
irodalom, müveszetek stb. Egyeb 
sajtotermekeket, aminök: levelezesek, 
jegyzökönyvek, parlamenti ertesitö, 
menetrendi könyvek stb. teljesen ki- 
kapcsoltak, ügyszinten a reklamot 
celzö, rendszeresen megjelenö nyoma- 
tokat. Berlin sajtötermekeinek azokat 
az ujsagokat es folyöiratokat vettek, 
amelyek kiadasi es megjelenesi he- 
lyeül Berlint jelöltek meg. Csakis lap- 
fejjel ellatott sajtotermekeket vettek 
tekintetbe, a fölaphoz csatolt mellek- 
lapokat nem szamitottak, ha külön 
fejjel is jelennek meg. Ezek utan a 
fogalommeghatarozäsok utan kitünt, 
hogy a nemet birodalomban meg
jelenö 3241 ujsag közül 147, vagyis 
4.5% Berlinben jelenik meg. Ez az 
aränylag csekely szäm azonban nem 
jellemzi a berlini ujsägoknak a nemet 
napisajtöban valö tenyleges reszese- 
deset, de meg a befolyäst sem, ame
lyet ezek Nemetorszäg szellemi es 
kulturälis eletere gyakorolnak. Döntö 
jelentösegü inkäbb a berlini napi- 
lapoknak terjedelme es erös peldäny- 
szäma. Igy peldäul Berlin egyik leg
nagyobb kiadövällalata a näla meg
jelenö ujsägoknak összmennyiseget öt

milliönäl jöval nagyobb peldänyszäm- 
ban jelölte meg. A 147 napilaphöl 93 
hatszor es meg többször, 18 ketszer- 
töl hatszorig, 29 egyszer jelenik meg 
hetenkent, 7 pedig rendszertelenül. 
Az ujsägok közül egyetlenegy idegen- 
nyelvü (orosz) van, amely hetenkent 
hatszor jelenik meg. A közgazdasäg, 
politika, technika, termeszettudomä- 
nyok stb. celjait szolgälo folyoiratok- 
böl 2486 volt, ezek közül majdnem 
ketharmada heti egyszernel ritkäbban 
jelenik meg. A legnagyobb szämban 
van kepviselve a havonta egyszer 
megjelenö folyöiratok csoportja, ezek- 
böl 938, azaz 37.7% van. Ezutän 
következnek azok, amelyek hetenkent 
egyszer jelennek meg, vagyis 611 
(24.6% ). Orosznyelvü folyöirat 17 
van Berlinben. A Sperling-fele folyo- 
irat-cimtär szerint Nemetorszägban 
1927-ben 6739 folyöirat jelent meg. 
A Berlinben megjelenö folyöiratok 
közül 222-öt a munkäsok adnak ki. 
Egyebkent a legerösebb szämban, 828- 
ban, a gazdasägi csoport folyöiratai 
vezetnek.

A svdjci grafikai iparok hivatalos 
statisztikäja. Sväjc nyomdäinak szäma 
997, amelyben 60,00 tanult könyv- 
nyomdäsz dolgozik. Ez a szäm erösen 
tanuskodik az orszäg nagy kulturälis 
haladäsäröl. (Ha Magyarorszäggal 
összehasonütjuk, bizony-bizony mesz- 
sze Sväjc mögött levöknek erezhetjük 
magunkat. Ha jiöl tudjuk [tevedes 
nincs kizärva], Sväjc lakossägänak 
szäma csak egyharmadät teszi ki 
Csonka-Magyarorszäg lakossägänak es 
hol vagyunk mi a 6000 tanult könyv- 
nyomdäsz alkalmazhatäsi lehetösege- 
töl?) Ezek közül 3300 keziszedö, 1100 
gepszedö, 130,0 gepmester es nyomö, 
300 faktor es fögepmester. A tanon- 
cok szäma 1100. A geppark ugyan- 
csak nagy ällomänyt mutat föl: 1844 
gyorssajtö, 1316 tegelysajtö, 174 
nyomö-automata, 128 rotäciösgep, 48 
offsetsajtö, 46 melynyomösajtö, 1164 
szedögep.

A nemet birodalmi nyomda jubi- 
leuma. A nemet birodalomnak Reichs
druckerei neven szereplö ällami nyom- 
däja ez ev nyarän, ötveneves fenn- 
älläsa alkalmäböl fölemelö ünnepseg- 
nek volt szinhelye. A nyomda vezetö- 
sege, szemelyzete es barätai a regi

BERGER ES WIRTH
KÖ- ES KÖNYVNYOMDAI FESTßKGYÄR RT

BUDAPEST IX, MÄRTON UCCA 19
Telefon: Jözsef 306-35. Täviratcim: Bergwirt, Budapest 
GYÄRT MINDENNEMÜ FESTEK ET, BÄRMI- 
NEMÜ ANYAGRA VALÖ SOKSZOROSITÄSRA

HENGERÖNTES
Tovä bb i  g y ä r a k :  Amsterdam, Bar  men, Berl in  
Hambur g,  Leni ng rad,  Präga, Rio de Ja ne ir o  
T ö r z s g y ä r :  L e i p z i g , a l a p i t v a l 8 1 3 - b a n
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összeadögep (negativ)
„Boediker-rendszer”. Fontos se- 
gedeszköz a fotomechanika re
szere. Egyedüli keszitesi es el- 
adäsi jog. Az
United Cigarette Machine Com
pany rt. nyomögep- es fotolito- 
keszülekek osztälya,
Dresden-A. 21.

Öznizo gepek 
Const. Hang, Gö^pingen-A.

Papirnagyceg
Berth, Siegismund, Berlin 
SW 68. T. Dönh. 1400—1404. Fi- 
nom es csomagolöpapirok.

Papirok (gumizott)
Leipziger Gummier- u. Lackier
anstalt, Schweder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Perforälo gepek
Emil Kahle, Leipzig O 29. 
Maschinenfabr. f. d. graph. Ge
werbe.

Perforälo gepek
Märkische Perforiermaschinenfb.,
Berlin SO 36.

Perforälo gepek
Maschinenbauanstalt
M. Vetter & Co., Leipzig-Gohlis.

Penztekercspapirok
Vasütl es postaürlapok. Druckerei 
Hermann Lukowski, Breslau 2.

Pregelt pecsetmärkäk,
Mindennemü aranypreselesek, 
ärujelzö- es mintakärtyäk stb. 
Tömegpeldänyszämü specialitä- 
sok. Emil Bach & Co., Kunst- 
anst. Nürnberg.

Raszterek
autotipia, melynyomäs, offset- 
nyomäs es a vonalas klisekbe 
valö bemäsoläshoz, specialis 
szemcses raszterek minden celra. 
Efha-Rasterwerk, G. m. b. H., 
München.

Räzködäsok es zakatoläs 
elleni szigeteles 

A.-G. Emil Zorn, Berlin S 14. 
Tel. F. 7, Jannowitz 64—71.

Reinhardt Rationell berakö
keszülekek

A legjobb berakökeszülek.
G. E. Reinhardt,
Leipzig S 3/106. k.

Reklämtervezetek
Fritz Leissner, Dresden-A. 16.

Reprodukciös intezet
Louis Gerstner, Leipzig 18. 
Kunstanstalt f. Autotypie u. 
Zinkätzung.

Reprodukciös intezet
Eberhard Schreiber, Leipzig. 
Klisek, fotolitogräfia.

Reprodukciös keszülekek
Paul Drews, Alte Jakobstr 4. 
Berlin SW 68. Optika, raszter, 
ivlämpäk es gepek.

Reprodukciös keszülekek
Hoh & Hahne, Leipzig. 
Nemetorszäg legnagyobb enemü 
gyära.

Reprodukciös keszülekek 
Falz & Werner, Leipzig C 1. 
Nemetorszäg legregibb speeiälis 
gyära.

Reprodukciös keszülekek
V. Koula, Präga, Zitnä ul. 27. 
Legjobb beszerzesi forräs.

Rezbetük könyvkötök reszere
Dornemann & Co., Messing- 
schrift- und Ferrotypengiesserei, 
Gravieranstalt, Magdeburg.

Rezbetük könyvkötök reszere
Magdeburger Gravieranstalt 
vorm. Edm. Koch & Co. m. b. H.,
Magdeburg.

Rezbetük könyvkötök 
szämära

Dornemann & Co., Magdeburg.
Rezleniäk

Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. es Barcelona.

Rezleniäk
Hugo Rösch, Leipzig-R.

Rezleniäk
C. Rüger, Leipzig. Alap. 1879. 

Rotäciösgepek
csomagolöpapirok reszere,
Fischer & Krecke, G. m. b. H., 
Bielefeld 13.

Szakirodalom
Aufstiegbücherei, 1. kötet: „Vom 
Gehilfen zum Druckerei-Direk
tor”, der Weg zum fachlichen 
Aufstieg. Irta: R. Engel-Hardt, 
Ära: 3.50 märka. „Deutscher
Drucker”, Berlin SW 61.

Szakirodalom-katalögust
kivänatra küld a „Deutscher 
Drucker”, Berlin SW 61.

Szakiskolafüzet 1928
Szedespeldäk gazdag gyüjte- 
menye, szämos bei- es külföldi 
szakiskoläböl. Ära 2.75 märka. 
„Deutscher Drucker”,
Berlin SW 61.

Szäraz stereotipiai matricäk
Porosin gyorsanszäradö matri
cäk. Gyärtjäk: Rosenthal & Co., 
Röthenbach a. d. Pegnitz, Bay.

Szedes- es nyomtatäspelda- 
füzet

Szäznäl több mintäval, az összes 
nyomtatäsi eljäräsokban. Ära 
3.50 märka. „Deutscher Drucker”, 
Berlin SW 61.

Szedögepalkatreszek,
-javitäsok, -feldolgozäsok. Spccia- 
litäsa: kizäröekek.
Ernst Albrecht, Berlin SW 29, 
Gneisenaustrasse 67.

Szedögepek,
egyszerü es komplikältabb pöt- 
alkatreszek. Leidenberg & Knick, 
Berlin N 31, Ackerstr. 136—137.

Szedögepkizäröekeket,
az összes tipusok reszere gyärt 
es javit Willy Reinecke, Taucha- 
Leipzig, Grasdorferstr. 27. Tel. 
155.

Tangirozöbörök 
Leipziger Tangier-Werke,
Leipzig-Pl.

Tegelyny omösaj tök
Emil Kahle, Leipzig O 29. Ma
schinenfabr. f. d. graph. Gewerbe.

Tekercsvägögepek,
300—1500 mm vägäsi szelessegig, 
papiros es karton reszere. Ma
schinenfabrik, Laube, Dresden-A. 
16, Blasewitzerstr. 68.

Tömöntödei berendezesek 
Emil Kahle, Leipzig O 29. Ma
schinenfabr. f. d. graph. Gewerbe.

Tömöntödei kemenyitötelep
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.,
Abt. F., Leipzig O 28.

Vägögepek
Emil Kahle, Leipzig O 29. 
Maschinenfabrik f. d. graph. 
Gewerbe.

Vesöintezet 
Gebr. Riedel, Leipzig, 
Scharnhorststr. 3.

Viaszkendö,
hengerfilcek, alätet- es nedves- 
szövetek stb.
Böttcher & Renner. Nürnberg.

Vignettäk
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. es Barcelona.

Vonalozö gepek
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Vonalozö gepek
A „Kleine Reinhardt”, amely vo- 
nalozögep minden üzembe valö. 
Vonalozöszelesseg 80 cm-ig. 
„Dulima” egyoldali vonalozäs. 
„Flakoli” sikszed^s fejnyomö- £s 
vonalozögep.
Mintaszerü szerkezet es teljesitö- 
kepesseg. ötveneves tapasztalat.
G. E. Reinhardt, Abt. Förste 
& Tromm,
Maschinenfabr. Leipzig S 3/106.
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berlini urakhäza nagy ülestermeben, 
amely erre az alkalomra a birodalmi 
szmek zäszlödiszevel, zöld gallyakkal 
es viragokkal volt ekesitve, jubileumi 
ünnepelyre gyültek egybe. Az ünne- 
pelyt Beethovennek „A  mennyek zen- 
gik az örökkevalö dicseretet" cimü 
zenemüve vezette be. Ezutän a biro
dalmi postaminiszter, dr Schätzel, 
mint a birodalmi nyomda fönöke föl- 
olvasta a birodalmi elnöknek a ju- 
bilans intezethez intezett nyilatkoza- 
tät, amely köszönettel adözik a biro
dalmi nyomda vezetösegenek es többi 
hozzätartozöinak, ügyszinten az inte- 
zet toväbbi aldasdüs müködese irant 
valo jökivänsägokat tartalmazza. Mül
ler birodalmi kancellar gratulälö täv- 
iratat olvasta föl ezutän a birodalmi 
postaminiszter. A  birodalmi nyomda 
nagy jelentösegec hangsülyozva, a 
postaminiszter az intezet tovabbi sze- 
rencses fejlödese iranti jökivänsägait 
fejezte ki. Majd a vendegek beszedei 
következtek. Elsönek a porosz minisz- 
terelnök kepviselöje szölt, kifejezve 
megbizöjänak üdvözletet es szerencse- 
kivänatait, ugyanezt tette a birodalmi 
adössagok kezelöjenek kepviselöje; a 
nyomdai gepipar neveben a Koenig 
es Bauer gepgyär kepviselöje, a leip- 
zigi allami nyomdäszakademia neve
ben Tiemann tanär üdvözlöiratot 
nyujtott ät; a nemet könyvmüveszek 
es grafikusok kepviselöje ugyancsak 
üdvözlöirat ätnyujtäsäval ünnepelte az 
intezetet, majd a következö intezme-

nyek kepviselöi szölaltak föl, üdvözöl- 
ven a birodalmi nyomdät jubileuma 
alkalmäböl: a birodalmi bank igaz- 
gatöja, a berlini könyvnyomdatulajdo- 
nosok egyesülete, a Giesecke es Dev- 
rient ceg, majd a berlini kereskedelmi 
föiskola igazgatöja ätadta a berlini 
tudomänyos körök es az öt berlini fö
iskola üdvözletet, vegül pedig a mun- 
käsok szervezetenek kepviselöje fe
jezte ki szerencseklvänatait. Ezutän a 
berlini szimfönikus zenekar elöadta 
,,A nürnbergi mesterdalnokok" cimü 
opera harmadik fölvonäsänak nyitä- 
nyät es az opera egyes reszleteit. En
nek befejezese utän a birodalmi 
nyomda igazgatöja, Helmberger erde
kes elöadäst tartott a birodalmi nyomda 
törteneteröl es fejlödeseröl es fölem- 
litette, hogy az intezet 1875. evi 
jülius 6-än keletkezett az akkori po
rosz ällamnyomda es a Decker-fele 
titkos udvari nyomda egyesülese ütjan 
es hogy ötveneves fennälläsa alatt 
rendkivül nagyot fejlödött. A nemet 
nemzeti himnusz eleneklese fejezte be 
az ünnepseget.

Nemet nyomögep-kivitel. Nemet- 
orszäg nyomögep-kivitele az utöbbi 
evekben eröteljesen emelkedett. A 
könyvnyomdai nyomdagepek es a 
feny-, kö-, bädog-, valamint könyv
nyomdai gyorssajtök kivitele 1927-ben 
20%-kal, 1928-ban toväbbi 30%-kal, 
a folyö evben pedig 36%-kal gyara- 
podott. Ezzel szemben csökkenöben 
van a nyomögepek behozatala. Az ed-

digi fejlödes utän itelve, a karteil az 
iden 60,00,0.000 märkänyi összerteket 
kepvisel, szemben az 1928. ev 49 mil- 
liös kivitelevel, az 1927. evi 38 mil- 
liös es az 1926. evi 31 milliös kivite
level. Nemetorszägnak nyomögep-be- 
hozatala legnagyobbreszt az Egyesült- 
Ällamokböl szärmazik, kisebb reszben 
Ausztriäböl, Sväjcböl es Nagybritan- 
niäböl, ezzel szemben a nemet kivitel 
nagyon sok orszäg között oszlik meg. 
Elsösorban Franciaorszägba, Csehszlo- 
väkiäba, Hollandiäba, Nagybritän- 
niäba, Spanyolorszägba stb. Feljegy- 
zesremeltö, hogy meg Amerikäval 
szemben is, amely Nemetorszägnak 
legnagyobb szällitoja nyomogepekben, 
a külkereskedelmi merleg üjabban ak
tiv vä vält nyomögepekre vonatkozöan.

A plakdtjormätumok szabvänyozd- 
sdröl a nemet szabvänyozö bizottsäg 
a következöket irja: „Amig a plakät- 
täbläk es falragaszoszlopok kizärölag 
a helyi vällalatok reklämhelyeül szol- 
gältak, nem volt semmi jelentösege 
annak, hogy milyen alapformätumböl 
indultak ki egyes helysegekben. Miota 
azonban kiällitäsok, mintaväsärok, 
nagy sereg märkacikkeket gyärtö ceg 
az egesz birodalomban helyezik el 
reklämjukat jelkepezö falragaszaikat, 
igen körülmenyesnek es gazdasäg- 
ellenesnek erezzük, hogy az egyes vä- 
rosokban a reklämhelyekül szolgälö 
felületeket különbözö, egymästöl na
gyon elterö alapformätumok szerint 
osztjäk be es szämitjäk föl. Hogy ez 
a visszässäg megszüntethetö legyen, a 
plakätragasztjo vällalatoknak birodalmi 
szövetsege azt ajänlja a megrendelök- 
nek, tervezö müveszeknek es nyom- 
däknak, hogy megrendeleseiket a jövö- 
ben a nemet szabvänyozö bizottsäg 
ältal felällitott plakätformätumok sze
rint adjäk föl. Az üj plakätformätu
mok meretei a következök: 119X168 
cm haränt ( = 2  gm), 84X178 ma
gas ( =  1.5 gm), 84X 119 magas 
( =  1 gm), 59X84 haränt ( =  y2 
gm )" stb.

Ertekes önemet levelbelyegek. A 
piros härompfenniges Szäszorszägot 
sokan tartjäk a legritkäbb es legdrä- 
gäbb önemet levelbelyegnek (katalö-' 
guserteke kb. 1200 märka), azonban 
ez nem felel meg a valösägnak. Sok- 
kal drägäbb es egyike a legritkäbbak-

B UD-APE$T • VII. 
W E J J E t ^ N Y l -
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nak az önemet belyegek közül egy 
masik Szäszorszäg: a felgarasos közön- 
seges szürke belyegnek vilägoskekbe 
jätszö hibas nyomata II. Frigyes Ägost 
kiräly arckepevel jobbfeie, amelynek 
erteke 5500 märka. A legdragabb 
önemet belyeg ugyancsak egy olcsö 
belyegnek hibas nyomata, meg pedig 
a borvörös, kilenckrajcaros, 1851-es 
kiadasü Baden, amelyböl csak härom 
kekeszöld darab letezeseröl tudnak; 
ennek katalögusära 15.000 märka. 
Ritkasägkent ismeretes toväbbä Baden 
tizenketkrajcäros särga tartomänypos- 
tai belyege, amelynek a katalogus sze
rint 5000 märka az erteke. 6500 mär- 
kät ernek a katalogus szerint azok a 
ketmärkäs es härommärkäs birodalmi 
postai belyegek, amelyek „China'* 
kezibelyegzönyomtatässal vannak fe- 
lülnyomtatva.

Mikor hirdetünk? Egy reklämszak- 
lapböl vesszük ät a következöket: Aki 
csak olyankor hirdet, amikor erre szük- 
sege van, amikor nincsenek megren- 
delesei, olyankor pedig nem hirdet, 
amikor sok a munkäja es nincs szük- 
sege megrendelesekre, az az egesz 
viläg elött fedi föl kärtyäit es ezzel 
inkäbb bajät, mint büszkeseget ärulja 
el, 1 jobarätai es vevöi pedig, akik 
koräntsem oly naivak, mint azt ö gon- 
dolja, megismerik helyzetet es azt ki 
is aknäzzäk. Ez a jelenseg önmagäban 
nem ismertetöjele a szolid ällapotnak 
es következmenyei reven üzleti lemez- 
telenedesre es oktalansägra vezet. 
Termeszetesen az ilyen, magät min
den häjjal megkentnek gondolö üzleti 
föfurfangos igy velekedik: „Csak nem 
hirdetek olyankor is, amikor el vagyok 
halmozva megrendelesekkel, hogy a 
posta az üzletemet kerdezösködesek- 
kel elärassza, nekem meg megteremtse 
azt az elvezetet, hogy hiäbavalö le- 
mondöleveleket irkäljäk es a posta- 
dijat az ablakon kidobäljam." No 
kedves barätom, meg sohasem teved- 
tel annyira, mint ebben az esetben. 
Hiszen soha nem tudsz annyira be- 
folyäst gyakorolni az ärkepzödesre, 
mint a nagy konjunktura idejen, soha
sem vagy annyira olyan helyzetben, 
hogy vevöid között välogathassäl, ami
kor nem keil mindenkit kezcsökkal 
fogadnod, amikor välogatott udvarias- 
säggal kijelentheted, hogy becses meg-

rendeleseiket akkor es akkor szivesen 
vällalod, most azonban ilyen es ilyen 
äron alul semmikeppen sem tudod 
megcsinälni az ügyletet? Nem gondo- 
lod, hogy ez mindennel jobban impo- 
näl es üzleti jelentösegedet bizonyitja? 
Ne sajnäld tehät a papirost es a tintät, 
illetve ma mär az irögepedet, es fon
told meg, hogy a hirdetes sohasem 
szolgälja jobban celjät, mint amikor 
renomedat a legbiztosabban emeli.

Heber irds es nyomtatäs. Amiöta a 
cionista mozgalom megindult es ki- 
terebelyesedett, a heber es arameus 
nyelvek tanulmänyozäsäval igen sok 
nyelvkutatö es törtenelembüvär fog- 
lalkozik. Ennek a törekvesnek nem
csak a Keleten, az üjabb korban nap- 
vilägra hozott szämtalan ökori lelet 
kedvez, hanem a cionistäknak abbeli 
igyekezete is, hogy a heber iräst es 
nyelvet a Palesztinäban ällameletre 
berendezkedö zsidök erdekeben jogai- 
hoz juttassa. Noha a zsidöknak nem 
volt közvetlen közremüködesük a 
könyvnyomtatäs fölfedezeseben, ezt az 
üj vivmänyt megis korän hasznositot- 
täk a maguk javära, amiröl tanusko- 
dik a körülbelül szäzra tehetö heber 
inkunäbilis, amelyek meg fönmarad- 
tak napjainkig, mindannak dacära, 
hogy a mäsvalläsüak irodalmi terme- 
keinek a közepkorban divatban volt 
megsemmisitese alapos nagytakaritäst

vegzett közöttük. Ezek között a leg- 
regibb gyanänt szämit az a biblia- 
kommentär, amelyet 1475-ben nyom- 
tattak Reggio di Calabriäban; ebben 
meg irott betüket alkalmaztak. Hatal
mas haladäsröl tesz tanusägot az 1488- 
ban nyomtatott heber inkunäbilis, 
amelyet Gerson di Sonzino, ismert 
zsido könyvnyomtato keszitett, mert 
itt mär az aläszedett magänhangzök 
is megvannak. Mindezekben a heber 
nyomdai termekekben alkalmazäsba 
került a negyszögü iräs, a Meruba, 
amelynek alakja elenken emlekeztet 
az iriönäddal (kalamusszal) irott 
iräsra. A zsidö nyomtatott betük mär 
a legkoräbbi idökben alä voltak vetve 
a legkülönbözöbb vältozäsoknak. A 
legtökeletesebbnek ezek közül ältalä- 
nosan a velencei Bömberg Däniel ältal 
hasznältakat tekintik es a szaktudösok 
az ezekkel elöällitott nyomdai terme- 
keket meg ma is megcsodäljäk. A 
Bomberg-fele tipusü betükkel egyide- 
jüleg keletkezett egy fraktüros vonal- 
vezetesben (Frakturduktus) vegzett 
metszesü heber nyomtatott iräs, me- 
lyet a baseli, kölni es prägai szär- 
mazäsü heber nyomatokon alkalmaz
tak. Az üjabb idökben fökent a C. F. 
Rühl ceg ältal tervezett Frank-Rühl- 
fele heber iräs aratott nagy elismerest 
heber irodalmi es tudomänyos szak- 
körökben.

G R A F I K A I  M Ü V E S Z E T E K  K Ö N Y V T Ä R A
--------------------------------*--------------------------------

Megjelent a Grafikai Müveszetek Könyvtära 12 . es 13 . kötete:

N O V Ä K  L Ä S Z L Ö :

A NYOMDÄSZAT TÖRTENETE
VI. es VII. K Ö N YV : A XIX— XX. SZÄZAD 

*

Egy kötet ära a tizennyolc kötetre tervezett sorozat elötizetese eseten 
3.90 pengo, egyenkint 4 .—  pengo. Bolti ära 5.—  pengo. Meg- 

rendelesek Noväk Läszl6 szerkeszt6höz intezendök, VIII, Conti u. 4 . 

(Vilägossäg-nyomda.) A könyvtär eddig megjelent hat kötete- 

b61 vannak meg peldänyok. Bolti ära e köteteknek pengo.
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Fedölapunk es mellekleteink
A Magyar Grafika ezevi 9— 10 . szämät 

a jelen idök korszakalkotö talälmänyänak, 
a rädiönak es az ezzel a csodäs technikai 
vfvmannyal összefüggö rädiökeszülekeket es 
azok alkatreszeit propagälö nyomtatväny- 
feleknek s^enteltük. A rädiönyomtatväny 
ma mär olyan nelkülözhetetlen üzletszerzö 
eszköze a rädiökeszülekeket es azok alkat
reszeit gyärtö vällalatoknak es a terjeszte- 
sükkel foglalkozö kereskedelemnek, hogy 
idöszerünek tartottuk ezeket a nyomtatvä- 
nyokat olvasöinknak^. akiknek talän leg- 
többje rädiöbarät, ( Rädiö-külöfmämunk-j) 
ban bemutatni. Ezek a mellekletek meltö 
illuszträciöi egyben a rädiöt tärgyalö es a 
rädiöpropagandät meltatö szövegresznek. 
lgy egyesftjük a rädiöpropagandät a szak- 
mai erdekkel, hogy ezzel is megkedveltes- 
sük egyreszt a rädiöt, mäsreszt elesszük 
ezen a teren is a nyomtatvänyrendeles vä- 
gyät. Ezt a különszämunkat tehät a rädiö- 
ipar es a nyomdaipar közös erdekenek szol- 
gälatäba ällftottuk.

Csemiczky Tihamer grafikusmüvesz volt 
elsösorban segitsegünkre törekvesünk meg- 
valösitäsäban. ö  tervezte a rendkivül hatä- 
sos fedölapot, amelynel lapunk e szämä- 
nak tartalmät jobban kifejezö külsöt el sem 
tudnänk kepzelni. Ezenkivül a mellekletek 
nagyresze is Csemiczky kivälö tervei sze
rint keszült. Megpedig:Caz anöd-doboz- 
tetök^yamelyeknek nyomtatäsa es lakkozäsa 

Ĉ a Piatnik Nändor es Fiai Rt. ceg litogrä- 
fiäjänak iiagyszerü technikai felkeszültse- 
get dicseri. A  ̂Teleföngyärnak a piros-fe- 
kete nyomäsü, hatszorosan hajtogatott pro- 
spektusa, ^a Standard-fejhallgatö beszedes 
reklämlapja, toväbbä a Minerva-Anode es 
a Minerva-Radio reklämlapjai, -vegül sze- 
despeldäink között ott lätjäk olvasöink Cse
miczky teleföngyäri levelfejet es ket hir- 
deteset, Amelynek egyike csak rajz.

(  Bortnyik Sändor grafikusmüvesz müvei 
a Neutrodyne, a Conus-hangszörö, a 8-csö- 
ves Standard-rendszerü vevökeszülek ês a 
Dr. M. kondenzätor reklämlapjai. ) Ez 

^otöjät B. Zoltan Klara keszitette.

Müveszi fedelü prospektusok a trias 
jegyü es a Hungäria-nyomdäban nyomatott 
mellekleteink. Az egyik reklämlapjän levö 
ölommetszetet Kner Albert jyegezte. A 
Hungäria-nyomdäban keszült a Nostrum- 
levelfej es a Tannenbaum Lipöt tervezie 
pjospektus-fedölap is.

Kner Albext grafikusmüvesz, lapunk fo- 
munkatärsa<. ket Victoria-prospektustedo- 
lappal es egy Victoria-villamosplakättal 
järult hozzä mellekleteink ertekenek )eme- 
lesehe .̂ Utöbbinak fotöja Bortnyiktöl 
valö/ K. Lukäts Katö grafikusmüvesznö 
müveszete Transpodyne prospektusäval van 
kepviselve mellekleteink soräban.)

Mellekleteink között lätjuk a Philips- 
rädiö „Hogy modernizäljunk" cfmü pro- 
spektusät, amely a Kunosy cegnel keszült. 
Ott nyomtattäk a jöhatäsü, negyszjinnyoma- 
tos, nagy kvartalakü litogräfiät is. A Mi
nerva Batteries prospektust is a Piatnik 
ceg bocsätotta rendelkezesünkre, a Tele-

funken Arcolette 3 W  prospektusät es ket 
szedessel, rajzzal es linoleummal kombi- 
nält röplapjät, ;valamint( a Philips rekläm- 
lapjät is besoroztuk mellekleteink soräba.

Szedespeldäinkat meg Horvath Ferenc es 
Czinolter Käroly terveztek. Mind a kettö 
Birö Miklös nyomda rt. alkaimazott ja.

Festekgyäri mellekleteink a W. Girar- 
det, Essen es a Gebr. Hartmann Halle- v 
Ammendorf jönevü cegek münyomataij 
amelyek a nevezett cegek kivälö gyärtmä- 
nyairöl tesznek tanusägot.

Szerkesztöi üzenetek
C. V. 1 . Mi is olvastuk Kelemen Bela 

tanärnak a Nemzeti Ujsägban megjelent 
bfrälatät a magyar Dudenröl. Ez a birälat 
nem lecsepülö, mint ön ällftja, hanem jö- 
indulatü es eszreveteleit egy esetleges üj 
kiadäsnäl figyelembe is .keil venni. A 
nemet szaktärsak a most megjelent „Der 
grosse Duden''-ban is a hibäk legiöit fedez-

SÄRGA MÄRKÄJÜ

MÄSER- 
LEMEZEK

Mäser közismert es nä- 
iunk is kedveltsegnek 
örvendö alnyomat-leme- 
zeit hosszü, färadsägos 
kiserletek utän ismet a 
regi jö, kifogästalan mi- 
nösegben ällitjäk elö. E 
kiserletek eredmenyet: 
az üj s ä r ga  mä r k ä j ü  
Mäser-lemezeket a szak- 
emberek örömmel üdvöz- 

lik es hasznäljäk 
fr

K f i R J E N  
I N G Y E N  M I N T Ä T  

S
Ä RA JÄ NL AT OT

fr

G R A P H I S C H E  
FACH ZEN TR ALE  
G . M . B . H .  L E I P Z I G  C .  1

tek fei, pedig ez mär a tizedik kiadäsa a 
viläghirü münek. Legyünk tehät elnezök.
2 . Köszönjük elismereset. Mi a jövöben 
is olyan lapot igyekszünk olvasöink kezebe 
adni, amely a könyvnyomtatäs es rokon- 
szakmäk minden teren ütmutatässal fog 
szolgälni.

Uzhorod. A beküldött fekete-piros nyo
mäsü levelfej a szürkes tönussal modern, 
csinos munka. Az ügynevezett „üj tipogrä- 
fiätöl” abban különbözik, hogy sorcsopor- 
tositäsa tömbszerü, szimmetrikus, amit a 
„Neue Typographie“ követöi elvetnek, de 
nekünk annäl jobban tetszik. A tönus ki- 
terjesztett szärnyü sasänak feje nehezen 
vehetö ki a ränyomäs miatt, amit a fejnek 
ärnyekoläsäval el lehetett volna kerülni. 
Az Uzhorod utän kär volt a raszterleniät 
tenni, amire a levelirö a dätumot irja. Ez 
csak vältöfeleknel szokäs, az összegnek sza- 
vakban valö leiräsära. Eleg a pontozott 
lenia is, de a legjobb, hogy a gepiräsos 
helysegnev utän semmit sem teszünk, kü- 
lönösen ha geppel frjuk melleje a dätumot.

K. L. Budapest. Nincs mit mentege- 
tödznie, hogy annak idejen elmaradt elö- 
fizetöink soräböl; viszont örömmel tölt el 
bennünket az a vallomäsa, hogy nem tud 
meglenni szakfolyöiratunk nelkül. Ezzel is 
igazolva lätjuky hogy a korral lepest tar- 
tani akarö könyvnyomtatönak, ha szedö', 
ha gepmester, szüksege van a Magyar 
Grafikära.

R. Berlin. Köszönjük a lapunk erdeke- 
ben ejtett jö szöt, annäl is inkäbb, mert 
eredmenyes volt. A lapot a jelzett eimekre 
megindftjuk.

Gy. Budapest. A Wörner-pälyäzat 
reszletes birälatät a november-decemberi 
szämban adjuk.

Üjonnan jölszabadult. A lt irja okos le- 
veleben, hogy közvetlenül fölszabaduläsa 
utän mindenekelött ket lepest tett: az elsö 
az volt, hogy belepett a Segelyzö-Egyesü- 
letbe, a mäsik az, hogy megrendelte a 
Magyar Grafikät. Aki lgy kezdi meg az 
elinduläst, az egesz biztosan meg fog er- 
kezni a boldoguläs revebe. Akinek ez az 
elsö lepese, annak helyes, celtudatos lesz a 
többi is. Bizunk benne, hogy Önrol rövid 
idö mulva is mär jöt fogunk hallani es 
meg vagyunk röla gyözödve, hogy harma- 
dik lepese a közben megnyflt szaktan- 
folyamra valö beiratkozäsa lett.

Felelös szerkesztö :

BIRÖ MIKLÖS

Fomunkatärsak

Herzog Salamony Kner Albert, Löwy Läszlö 

es Rosner Käroly

A szövegresz Intertype „C “ modelu szedögepeken szedve 
(Kepviseli „Grafika“ Gepkereskedelmi Rt. 

Budapest V, Cs£ky u. 49)
A kliseket a König es Bayer klisegyar, Budapest 

VII, Wesselenyi u. 54. szällitotta 
A Leykam-Josefsthal AG. gratweini gyaraban keszült 

különleges famentes ofFsetnyom6ra nyomatott 

Nyomja h  kiadja;

Biro Miklos Nyomdai Müintezet R.- T. 

Budapest VII\ Rozsa u. 25
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