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a legjobbnak bizonyult,

legsikeresebb
európai kétszínnyom ó  

gyorsjárású offsetsajtó.

Előnyei:

Legnagyobb teljesítmény
4500 ív, 9000 példány nyomása óránként, nagy formák mellett, egy szellemesen megszerkesztett 
pneumatikus ivlassitó következtében, mely az (veket 60 százalékos lassúsággal rakja ki

Kifogástalan nyomásminőség
Ha|szálfinom llleszték a leggyorsabb és váltakozó Járatás mellett, legfinomabb raszter s legtelítet- 
tebb felületek azoknak a kitünően bevált különleges újításoknak köszönhetők, amelyek úgy ennél, 
mint a Roland egyszinnyomó gyorsjárású offsetsajtónknál alkalmazást nyertek.

Tökéletes hozzáférhetőség
A gépek fontosabb részeinek, nevezetesen a két formahengernek, mindkét festékezőszerkezetnek, 
az ivkirakónak ellenőrzése és kezelése — mind a sima padlón — egy helyből végezhető.

Legnagyobb tartósság
Hatvan év óta fennálló hírneves gyárunk szigorúan pontos munkával és a legmegfelelőbb anyagok 
felhasználásával garantálja sajtóink kiválóságát.

ö n  talál más gyártású gépet, mely ezen előnyök egyikét vagy másikát szintén mutatja, de olyant 
nem, amely mindazon előnyök összességét egyesítené magában, mint a mi Roland kétszínnyomó 
gyorsjárású offsetsajtónk.

Faber & Schleicher A.G., Offenbach am Main
Offset- és kőnyomdai sajtók legnagyobb német speciálgyára
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Kner Albert

AZ ÚJSÁGHIRDETÉS
Története
1631-ben, tehát pontosan háromszáz évvel ezelőtt született meg az újság
hirdetés. Újságok, habár igen eltérők a maitól, már évezredekkel ezelőtt 
voltak és a legrégibb fennmaradt európai újság Kr. előtt 59-ből Cajus Julius 
Ceasar „Acta Diurna"-ja, mely a napi eseményeket, állami hirdetményeket és 
rendeleteket nagy táblákon nap-nap után közölte a néppel.
A középkorban a hirdetési szolgálatot kikiáltók látták el, kik a hivatalos köz
léseken kívül a vétel- és eladási ajánlatokat is kikiáltották és a hirdetés ezen 
módja mind a mai napig falvainkban fenn is maradt.
A kereskedelem és városok fejlődésével egyidejűleg mindinkább előtérbe 
lépett a kívánság, hogy szóbeli közlésen kívül más módon is közöltessenek 
ezen ajánlatok. A könyvnyomdászat fejlődésével mindinkább fe jlődő újságok 
igen alkalmasaknak mutatkoztak ezen célra.

Fedoroff, az első orosz 
nyomdász története
Iván Fedoroff Moszkvában, 1563-ban 
kezdte el a betűnyomást, tehát Orosz
ország kerek száz évvel késóbben ve
zette be a betűnyomást, mint a többi 
európai országok. Hogyan volt ez lehet
séges? Az orosz középkor tatár ural
kodói a nyugateurópai civilizáció leg- 
elkeseredettebb ellenségei voltak. Úgy 
a tatár, mint a mongol uralom csak 1480- 
ban szűnt meg s hatását még soká érez
tette az országban. Ezek a despoták 
nem akarták bevezetni a betűnyomást, 
mert hiszen a régi orosz „kultúra" fő 
hordozói — a pópák is analfabéták vol
tak. A betűnyomás előtt Oroszország
ban is kézzel írott könyvek voltak. A 
történelem azt mutatja, hogy az első 
orosz könyvírók a tizedik századból va
lók. Minden írott könyv fordítás volt 
és tisztára vallásos je lleggel bírt. Min
den írás cirill írás volt. Ennek az írás
nak a feltalálói a thessalóniai Kyrillus 
és Methodius szláv apostolok voltak. 
Kyrill 827-ben született. A pápával való 
viszálykodás után, a két szláv apostol 
bevezette a c irill írást, amelyet a görög 
katolikus egyház még ma is használ.
A görög katolikus vallás bevezetésével 
és általános elterjedésével elszaporod
tak a templomok s így a papoknak szük
ségük volt könyvekre. Minden meglévő 
és ismert könyv kézzel írott volt és tele 
volt hibával. Akkoriban igen sok kelet
kező könyvtár ilyen könyvekkel volt 
tele. A könyvek lemásolásánál termé
szetesen új hibák keletkeztek. A nyom
tatott könyvek behozatalát Lengyel- 
országból és Csehországból pedig gaz
dasági és vallási okokból nem segí
tették elő, mert ezek római katolikus 
befolyás alatt állottak.
Az ország pedig új területek meghódí
tása által folyton növekedett. A meg
hódított területeken mindenütt új temp
lomok keletkeztek és a papoknak min
denütt új könyvekre volt szükségük. 
Ezért Rettenetes Iván cár elrendelte, 
hogy az országban található összes 
könyveket az ő számára vásárolják meg. 
Ez meg is történt és Ivánnal közölték, 
hogy a könyvekben nagyon sok a hiba. 
így egy könyvnyomtatóműhely felállí
tásának problémája megérett a meg
oldásra. Ezért Iván cár egy könyvnyom
tatóműhely felállítását határozta el, amit 
az akkori metropolita, a görög katolikus 
egyház és a moszkovita birodalom feje 
is helyeselt. Ez utóbbi azt állította, hogy
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a cárnak Isten sugalmazta ezt a gon
dolatot, hogy könyvnyomtatóműhelyt 
állíttasson fel. Ma azt kérdezzük, hogy 
ki, vagy mi késztette Ivánt erre az e l
határozásra, amire az akkori történelem- 
Jrók azt felelték, hogy a cár a vallásos 
iratok elterjesztésével a saját hatalmát 
akarta erősíteni. Ez a papokon keresz
tül történt, mivelhogy ezek voltak a cár 
legerősebb támaszai és bizonyos nép
rétegeken át, akiknek különben sok 
okuk volt a rettegett ellenséggel, a 
bojárokkal karöltve cselekedni.
A történelemírók azt állítják, hogy Ma
xim Grek baráttal folytatott megbeszé
lés után 1553-ban a cár azonnal elren
delte egy nyomda építését. Minden 
magyarázat nélkül csak annyit említ a 
történelem, hogy két szakember állott 
rendelkezésre. Ezek Fedoroff Iván és 
Ustislawez Péter voltak. Hogy honnan 
voltak ezeknek könyvnyomtatói ismere
tük, arról senki sem nyújt felvilágosí
tást. Hogy ki volt Maxim Grek, arra 
válasz a kővetkező. Wasili Iwanovitsch 
nagyherceg 1500-ban apjától örökölt 
egy könyvtárat, amelyben igen sok gö
rög írott tekercs volt. Rendeztetni akarta 
a könyvtárat s mivel Moszkvában nem 
talált senkit, aki e munka elvégzésére 
alkalmas lett volna, Athénhoz fordult. 
Innen küldötték ki 1515-ben Maxim 
Grek barátot, aki a könyvtár rendezé
sével 9 év alatt készült el. Maxim Grek 
ezalatt az idő alatt megtanult szlávul 
s ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
Moszkvában forgalomban levő könyvek 
igen sok hibát tartalmaznak. A nagy
herceg megbízta Maxim barátot azzal, 
hogy a hibákat kijavítsa. Az orosz ba
rátok azonban, akik Maxim Grekben 
igen nagy vetélytársat láttak, minden 
eszközzel arra törekedtek, hogy a nagy
herceget meggyőzzék arról, hogy a gö
rög barát könyvcsonkító és eretnek. 
Végül sikerült is nekik a görögöt egy 
kolostorba száműzni, ahol is ez 1556-ban 
meghalt. Maxim Grek állítólag az olasz 
Aldus Manutius nyomdásznak barátja 
volt, sok nyomtatott könyvet is hozott 
volt magával Moszkvába, de hogy ő 
maga nyomdász lett volna, arra nézve 
semmiféle bizonyíték nem áll rendelke
zésünkre. Iván Fedoroff és Peter Usti
slawez ugyanabban a kolostorban vol
tak barátok, ahol Maxim Grek szám
űzetésének éveit élte s valószínűleg 
tőle erednek az előbbi kettőnek nyom
tatói ismeretei.
Rettenetes Iván már 1548-ban tervbe
vette egy könyvnyomtatóműhely felállí
tását, mert azzal a kéréssel fordult V.

Kner Albert

Franciaországban született meg a hirdetésnek ezen módszere. A magán
hírszolgálat, mely már hosszabb idő óta fennállott nagyobb kereskedelmi házak 
között, központosíttatott és 1630-ban Theophraste R e n a u d o t  megalapította 
Párizsban cím- és hírszolgálati irodáját („Bureau d'adresses et de rencontres"). 
Ezen irodában bárki alacsony összegért bevezethette eladási vagy vételaján
latait egy listára, mely megtekintésre bárkinek rendelkezésére állott. 1633-ban 
tért át Renaudot ezen listák sokszorosítására, melyeket „Feuilles du bureau 
d'adresse" címen hozott forgalomba. Példáját, miután a lap igen Jól Jövedel
mezett, hamar mások is követték és 1637-ben Londonban megjelenik az első 
angolnyelvű hirdetési lap „Inte lligencer" címen, míg Németország első 
hirdetési lapja a „Relations-Courir" 1673-ban jelenik meg Hamburgban, Thomas 
von Wieringer szerkesztésében, mely azonban a hirdetések mellett, kis részé
ben a lapnak ugyan, politikai híreket is közölt.
Ebben a korban a hirdetési lapok a politikai lapokkal párhuzamosan jelennek 
meg. Németországban politikai lapban először 1717-ben jelenik meg hirdetés, 
a „Magdeburgische Zeitung "-bán, míg Franciaországban csak a 18. század 
második felében találunk hirdetéseket politikai lapokban. Aki ezen kor lapjai
ban a hirdetések tanulmányozásával foglalkozik, megállapíthatja, hogy a hir
detések értékes anyagot szolgáltatnak e kor kultúrtörténetéhez.
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Németországban 1727-ben korm ányrendelette l behozták a h irdetések állam i 
monopóliumát. Egész sor „In te llig e n zb la tt"  kiadását rendelték e l, melyek az 
adás-vételi h irdetm ények közlésére kizárólagossági jogga l b írtak, míg a p o li
tikai lapok büntetés terhe m elle tt e ltilta n ak  ilyen  hirdetések közlésétől. Ez 
igen fájdalmasan érin te tte  az újságokat, de az állam je lentős bevéte lekhez 
ju to tt ezáltal, m elyet a katonai árvaházak cé lja ira  fo rd íto tt. A hírlapok azonban 
nehezen v ise lték el ezen jövedelem elm aradást és ism ételt in te rvenció ik  b izo
nyos fok ig  meghozták a várva-várt eredm ényt. Az eredm ény nagy terhet 
je len te tt a h irdetőre nézve, mert po litika i lapokban csak a hivatalos hirdetési 
lapokkal együtt lehete tt h irdetést leközölni. O lyan h irdetést, mely az állam 
hivatalos lap ja iban nem je le n t meg, nem közölhettek a po litika i lapok sem. 
A h irdető kívánságára e ltek in te ttek  a hivatalos lapban a hirdetm ény közlésétől, 
azonban a hirdetési d íja t ott is le ke lle tt fizetn i. Ez a rendelet csak 1849-ben 
szűnt meg.
A hirdetések m indenkor hű tükrét adták a gazdasági é letnek. Áru adás-vételi 
h irdetéseken kívül m indgyakrabban találunk he ly iséghirdetéseket, á lláskere
sési h irdetéseket, sőt a családi vonatkozású hirdetm ények is mind gyakoribbá 
válnak. Az első gyászjelentés 1791-ben je len t meg, míg más családi vonatko
zású h irdetm ényt (házasságkötés) 1798-ban találunk először.

Formája
A hirdetés kezdetben, míg külön lapokban je len t meg, semilyen specifikus 
formát nem vett fel. A lap e le jé tő l végé ig  h irdetésekkel, közlem ényekkel vo lt 
te le, m elyek, a mai napilapok apróhirdetéseihez hasonlóan, szélesebb hasá
bokban, egyenlő  grádusú és erősségű betűkkel szedettek.
Később, m időn napilapok is jogosítva le ttek  h irdetések közlésére, fennmaradt 
ez a forma és csak a 19. század e le jén  találunk nagyobb grádusból szedett 
címsorokat, sőt nagyritkán egy-egy kisebb illusztrációt a hirdetésben. A hir
detés formája még nem változik, csak a fe jben  látunk egy kis hajót, vasutat, 
vagy szimbolikus a lakot (Merkúr, stb.). A kereskedelm i vonatkozású hirdetések 
szépen megférnek a hivatalos h irdetm ényekkel és nem tapasztalunk még 
semilyen törekvést aziránt, hogy akár szövegezésének újszerűségében, akár 
formájában a kereskedelm i hirdetm ény k iem elked jen a hivatalos h irdetm ények 
közül.
A hirdetés egyéni karakterét, fe ltűnőbb tipografizálását, főbb  szavak kiem elé
sét a 19. század közepe hozza meg, úgyszintén ekkor kapcsolódik be a rajz 
nagyobb m értékben. Igen élénken v ilág ít rá a h irdetések fontosságának és 
számának em elkedésére a porosz állam h irdetésekből fo lyó  bevé te li statiszti
kája, mely az előző évek lényegesen kisebb összegéhez képest az 1850-es 
évben 60.000 ta llé rt mutat ki. Így a hirdetések számának és je len tőségének 
fokozódásával egybeesik a hirdetés formai fe jlődése  is.
A hirdetés a múlt század nyolcvanas éve iben nyer te ljesen szabad formát, 
nagysága most már minden irányban szabad és a múlt század utolsó év tizede i
nek tipográ fiá já ra  je llem zők a legkü lönbözőbb betűkből össze-vissza szedett, 
nagy feltűnésre törekvő h irdetések.
A hirdetés r e k l á m  je lle g é t a huszadik század e le jén  nyerte. A század a 
nagy hatások jegyében  indul, szükséges tehát, hogy a hirdetés is nagy hatást 
váltson ki. Még nem találkozunk ú. n. reklám szövegekkel, m elyek valamely áru 
vagy márkás cikk k ivá ló  m inőségét d icsérik (hiszen ezen időpontra esik a mai 
világmárkák megalapozása), de te ljes mértékben érvényesül a törekvés, egy ik  
hirdetéssel a másikat túlharsogni, rajzban és a szöveg markáns tipog rá fiá jáva l 
a figye lm et fe lke lten i. Erősen dominálnak a figurá lis rajzú h irdetések és lassan
ként a reklámszöveg is fe l-fe lbukkan.
A hirdetés nem találta még meg k ifo rro tt form áját, miután a háború ezen igen 
fia ta l reklámágat is megakasztotta fe jlődésében. A háború után kezdődött a 
keresés új formák után, azonban egységes stílus kialakulásáról szó sem lehe
tett. A tiszta tipográ fiáva l m ego ldo tt hirdetésekhez kapcsolódtak az autotip ia  
(leggyakrabban árureprodukció) tipográ fia i kom binált h irdetések, m ajd a rajz 
és tipográfia  kom binációja és magazinokban a fo tóh irde tés következett. Igen 
nagy helyet fog la lnak el az íro tt (ra jzolt) szövegű hirdetések, míg Amerika 
a háború évei a latt kia lakult igen érdekes és egyéni h irdetésform ájával nagy 
hatást gyakoro lt és gyakorol ma is az európai ujságreklám k ife jlődésére .
Igen nagy fogyatékossága az újsághirdetésnek, hogy hatását nem fe jth e ti ki 
m indenkor te ljesen. A leg ritkább  esetben kerülnek jo b b  h irdetések a szöveg
oldalra, olymódon, hogy más h irdetések hatáskonkurrenciája nélkül a szöveg 
m elle tt te ljes hatásukban érvényesülhessenek. Leggyakrabban egymás hegyén- 
hátán kerülnek rendezetlen o ldalakon közlésre és ilym ódon egymás hatását 
lerontják. A hirdetések nagy szaporulatával nem ta rto tt lépést a napilapok 
tipográ fia i megoldása, m elyek egyálta lán nem gondolkodnak o ly  tipog rá fia i Kner A lbert
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Károly német császárhoz, küldene néki 
szakembereket, amely kérésnek ez 
u tóbbi e leget is te tt, amennyiben 120 
szakembert küldött a cárnak, akiket 
azonban útközben Livlandban fogtak. 
Iván cár ekkor 1550-ben a dán k irá ly
hoz, III. Krisztiánhoz fordult ugyané ké
réssel, aki el is küldötte hozzá Missen- 
heim nyomdászt. Ez azonban csak úgy 
vo lt hajlandó a B ibliát s egyéb köny
veket szláv nyelvre lefordítani, ha iván 
cár áttér a lutheránus vallásra. Ezt azon
ban Moszkvában megütközéssel utasí
tották vissza s Missenheimnek ped ig  
menekülnie ke lle tt onnan. Iván cár 1553- 
ban elrendelte az első könyvnyom tató
műhely felállítását. Az építkezés és a 
nyomda berendezése 10 év ig  tarto tt. 
A produktív munka csak 1563-ban in
dulhatott meg. Az első munkát Fedoroff 
Iván 1563 április 19-én kezdte el és 1564 
március 1-én fe jezte  be. Az első orosz 
könyvnyomtatónak ez az első munkája, 
„A z  aposto lok", 267 lapból (534 o lda l) 
áll. Egy oldal 25 sort és egy sor 36 be
tűt tartalmaz, c irill írással, két színben 
nyomva: feketéve l és vörössel. A pa
pírt és a festéket Hollandiából hozat
ták. „A z  aposto lok" c. munka e le jé re  
Fedoroff egy fametszetet illesztett be, 
amely Lukács evangélistát ábrázolja. Ezt 
a fametszetet későbben még több más 
munkájánál alkalmazta. Igen érdekes, 
hogy már az első kiadásnál nem alkal
mazott választójeleket — tisztán eszté
tikai okokból —, amit ma valami „ ú j
szerűnek" tartanak. Az, hogy az első 
orosz nyomdatermékeknél a német, 
avagy az olasz befolyás vo lt túlsúly
ban, az nem is olyan fontos. Tény az, 
hogy az első orosz könyvnyomtató Fe
doroff Iván volt, aki — a történelem  ta 
núsága szerint — érte tt a betűmetszés
hez, matricakészítéshez és betűöntés
hez, csak úgy, mint a szedéshez és 
nyomtatáshoz.
Fedoroff Iván 1520 körül született a Ka- 
luga tartomány egy kis falujában. Hogy 
hol tö ltö tte  el ifjúságát, nem ismeretes. 
Röviddel az „A p o s to lo k " kiadása után 
Fedoroff ugyanabban a nyomdában nyo
mott egy templomi imakönyvet, két k i
adásban, 172 lapnyi terjede lem ben, 
ugyanazon betűkkel, mint az „A posto - 
lok"-a t nyomtatta, csak más záródíszek
kel stb. Az egyetlen példány, ami fenn
maradt, a brüsszeli k irályi könyvtárban 
található.
A könyvnyomtatás azonban a barátok
ban és könyvírókban (ez utóbbiak a 
barátokból kerültek ki) ádáz ellensé
gekre talált. Valószínűleg azért, mert

SZAPPAN
Csabai-Ékes Lajos

vagy oldalfelosztási megoldáson, mely a hirdetések egyéni hatását biztosítaná. 
Ez annál csodálatosabb, mert a napilapok fő jövedelm i forrása ma vitán felül 
a hirdetés és a hirdetés hatásának fokozása fokozza annak eredm ényét, mi 
újabb fokozott h irdetésre vezethet.

Módszere
A mai hirdetés önálló  tudomány. Ága a reklámnak, mely az elmúlt tíz esztendő 
alatt nagyobb fe jlődésen ment át, mint kezdetétől 1920-ig, mely időpontig  
e lvé tve  akadtak szisztematikus reklámhadjáratok, azonban az eszközök sok
fé leségével, a felhasználás módozataival, a hatás hozzávetőleges meghatáro
zásával távolró l sem voltak tisztában.
A mai reklám és így a hirdetés is aszerint más és más, mit h irdet és kihez 
szól h irdetése. Egy márkás cikk más szempontokat tart szem e lő tt, mint egy 
újonnan induló ismeretlen áru, más szöveggel dolgozhat egy autom obilgyár, 
mint az egyszerűbb, kisebb in te lligenciá jú  vevőközönségű mosópor.
A mai hirdetés nemcsak egyes cikkek propagáló ja, hanem egyben a kultúra 
propagáló ja  is. A nagy tápértékű é le lm icikkek, a h igiénia fontos eszközei 
(szappan, fogkrém ) a nagy hirdetési hadjáratok nélkül távo lró l sem te rjed tek 
volna e l ily  nagy mértékben. A hirdetés ere jének egy ik  kétségtelen bizonyí-
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FERIHEZ MEGY AZ AIBUS PANNA
Esküvőjén is azt vallja: 
„Holtomiglan-holtodiglan 
Legjobb csak az ALBUS-SZAPPAN"

U3 HÁZASPÁROKNÁL a még csak először használt fehérnemű és ágynemű első 
kimosása nagy gondot okoz. Nagyon fontos, hogy a fehérnemű már az első 
alkalommal is oly mosószerrel legyen tisztítva, amely a drága fehérnemöek anyagát 
szövését, szálait nem támadja meg. E célra évtizedek óta felülmúlhatatlan szer az

ÁLBUS SZAPPAN
Csabai-£kes Lajos

téka az angol állam hatalmas hirdetési hadjárata a kenyérfogyasztás fokozására, 
az olasz kormány hirdetési hadjárata a mag-nap érdekében (többtermelés) és 
a német kormány hirdetési hadjárata a belföldi rozsból készíthető rozskenyér
fogyasztás fokozására.
Áttérve a hirdetés speciális módszereire, nézzük meg már most, mely kérdé
sekkel kell a hirdetőnek tisztában lennie.
A hirdetőnek tudnia kell, mely vásárlórétegre számíthat cikke. Ha ezt meg
állapította, a minden országban összeállított ujságkatalógus alapján megálla
pítja, mely lapok jöhetnek e cikk eredményes propagálásánál tekintetbe. 
Elsősorban a napilapokat veszi sorra. Külföldön, főleg Németországban igen 
erős mozgalom folyik a lapok példányszámának közjegyzőileg hitelesített

a könyvírók legnagyobb konkurensü
ket látták benne. Ezért a könyvnyomtató
kat istenteleneknek és eretnekeknek 
kiáltották ki s a sötét intrikák a leg
magasabb fórumokig, a metropolitákig 
jutottak el, akiknél igen kedvező talajra 
találtak. Makarij metropolita ugyanaz, 
aki kezdetben Isteni sugallatnak tar
totta a nyomtatóműhely felállítását, most 
az intrikák erősbödésével kijelentette, 
hogyha a nagy tömegek könyvekhez 
jutnak és az olvasás elterjed, úgy a 
cár többé nem fogja abszolút uralmát 
fenntarthatni. Erre egy éjszaka felgyúj
tották a nyomtatóműhelyt. Fedoroffnak 
és Ustislaweznak csak néhány klisét si
került kimentenie, amelyekkel külföldre 
menekültek. Az akkori oroszországi v i
szonyokról tudósít az 1588—89-ig Mosz
kvában élő angol követ, Giles Fletcher, 
akinek a könyve egészen 1905-ig ki volt 
tiltva Oroszországból. Ő megírja, hogy 
a nyomda felgyujtását a főpapok ál
dása kísérte. Ugyanerről tudósítanak 
Fedoroff későbbi külföldi kiadványai
nak utószavai is. Ustislawez később Lit
vániában telepedett meg, ahol Hetman 
Ohodewitznél Labludowoban szíves fo
gadtatásra találtak. Megbízatást kaptak 
egy nyomda felállítására. Fedoroff itt 
kihozta az Evangéliumot, egy 407 lapból, 
814 oldalból álló kiadásban. Ugyanazt 
az írást és ornamenseket alkalmazta, 
mint a moszkvai „Aposto lok" kiadásá
nál. Úgylátszik, mégis meg tudta a leg
több klisét menteni. Az Evangélium 
nyomása 1568 július 8-tól 1569 március 
17-ig tartott. Ennek befejeztével Ustis
lawez elvált kollégájától, mert meghí
vást kapott Vilnába, ahol K. és L. Mamo- 
nitsch cégnek kellett egy nyomtató 
műhelyt felállítania. 1575-ben innen el
bocsátották s azután nyoma veszett. 
1570-ben Fedoroff Labludowoban kiadta 
a zsoltárokat imakönyvvel, azután fel
adták a nyomdát. Chodkewicz Fedo- 
roffot munkájáért birtokkal ajándékozta 
meg. Fedoroff azonban nem akarta hát
ralevő éveit nyugalomban leélni, hanem 
egész életét a kultúra — mint ő nevezte 
„istenkultúra" — terjesztésének szolgá
latába akarta állítani. Fedoroff Galiciába 
vándorolt ki. Lembergben sokáig hiába 
keresett financiális segítséget egy 
nyomda felállításához, végül is sikerült 
neki gyűjtés útján az összeget össze
hoznia, úgyhogy 1573 február 25-én meg
kezdette munkásságát. 1574 február 
15-ig újból kiadta a moszkvai „Aposto
lokat", ugyanazon betűkkel, mint Mosz
kvában. E kiadáshoz fűzött utószóban 
sok mindent elmond elmúlt életéből.
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NAGY ÖRÖMMEL JÖKNEK HAZA
Ebből megtudjuk, hogy fia, Iván, aki
nek foglalkozása könyvkötő volt, min
denhová elkísérte vándorlásaiban, lem- 
bergben nem ment neki jó l. Adóssá
gokba keveredett, elzálogosította mű
helyét és elvándorolt. így került Vol- 
hyniába, Ostrogba, Konstantin herceg
hez, aki számára ismét felállított egy 
nyomdát, ahol új betűkkel kinyomtatta 
az Új Testamentumot és a zsoltárokat, 
494 lapon, 988 oldalon, két színben. Itt 
adta ki a híres ostrogi bibliát. Ehhez 
különböző betűgrádust alkalmazott. Ez 
a biblia 628 lapot, 1256 oldalt tartal
maz, kompressz-szedés, két hasábon. Ez 
az akkori szláv kiadások legszebbike 
volt, amely minden tekintetben konkur
álhatott a nyugateurópai kiadványok
kal. Ez a biblia Fedoroff utolsó munkája 
volt. 1581-ben ezt a helyet is el kellett 
hagynia s ismét Lembergben bukkant 
fel. Itt hitelezői folyton szorították, 1400 
rubel adóssága miatt nyomdája egy hi
telező tulajdonába ment át s így többé 
nem lehetett üzembehelyezni. Ő maga 
a legnagyobb nélkülözésben élt s halt 
meg Lemberg egy külvárosában, 1583 
december 5-én. Földi maradványait St. 
Onufrius-kolostorban, Lemberg mellett 
tielyezték örök nyugalomra. Néhány év 
elmúltával azonban a sírokat eltávolí
tották s a köveket a templom padlóza
ténak kövezésére használták fel, Fedo
roff sírkövét feltűnő helyen helyezték 
el s lábtörlésre használták, majd bizo
nyos idő elmúltával teljesen megsem
misítették.

Á betű formái Dürertől 
Cassandre-ig
Történelmi visszapillantás az Antiqua 
betűre manapság igen hálás feladat, 
minthogy a betűprobléma megint egy
szer nagyon aktuális.
A renaissance a 15-dik és 16-dik század
ban nemcsak az építészetre, művésze
tekre és tudományra hatott újitólag — 
a betű is új formát kapott. Mintául a 
régi római építészeti maradványok fel
iratainak betűi szolgáltak. Ennek a betű
típusnak az újjáformázása az akkori 
idők legnagyobb művészeit egészen kü
lönös megoldásokra inspirálta. Ez a be
ható tanulmányozás az antik világ betű
jének továbbfejlesztésére vezetett. Az 
eredményeket különböző művekben és 
konstrukciós rajzokban fektették le úgy, 
hogy ezek megmaradtak az utókor szá
mára. Egyike a legelsőknek azon művé
szek közül, akik ezzel a kérdéssel fog-

A kis Panna meg az anyja. 
Tudja a kis Panna már rég, 
Aibusszal a mosás játék.

NEM DRAGA AZ ALBUS SZAPPAN, noha a legfinomabb tengerentúli anyagokból 
készül, mert sokkal kiadósabb, mint a többi úgynevezett „olcsó szappan". A gondos 
háziasszony már régen tudja, hogy az ALBUS SZAPPANOKKAL mennyivel több ruhát 
lehet kimosni és ami a legfontosabb: az eredmény tisztára mosott, jó  illatú s jól 
gondozott fehérnemű. Valóságos szállóigévé vált:

Tányérodba tyúkot, kappant, nagymosáshoz

ALBUS SZAPPAN.,
Csabai-Ékes Lajos

megállapítására és ennek közzétételére, úgy a hirdető védelmére, mint a nem 
mindig korrekt lapkonkurrencia meggátlására. A lapok kiválasztásánál Igen 
fontos szerepet tölt be annak példányszáma. Hasonlóan fontos az előfizetők 
tagoltsága. Külföldi napilapok pontos statisztikát vezetnek arról, mely rétegek
ből rekrutálódik előfizetőtáboruk. Ez természetesen nem minden, mert a pél
dányonként vásárlókat ezen szempontból ellenőrizni nem lehet, de különösen 
reggeli napilapoknál igen fontos bázis a hirdető szempontjából.
A napilapok mellett hetilapok és főként szaklapok jönnek hirdetési szempont
ból tekintetbe. Más a hirdetés technikája, szövege és formája, ha a napi- vagy 
hetilap vegyes közönségéhez szól, mint hogyha egy szaklap speciálisan szelek
tált közönségéhez intézzük.
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HAL-
lattanul nagy a különbség, 
ha kemény bőrsarkon vagy 

ruganyos PA LM A kaucsuk- 
sarkon jár. A legkeményebb 

kövezeten Is kellemesen ru
ganyosak a lépteink PALMA 

kaucsuksarkon.

Csemiczky Tihamér

Igen fontos szempont a hirdetés megalkotásánál, hogy önállóan je len ik-e  meg, 
vagy mint egy reklámkampány szerves része, uccai reklám, vetítés, villam os
reklám, stb. kapcsán.
A hirdetés most már célzata szerint a legkülönfé lébb lehet.
Legnagyobb érdeklődésre természetesen az állandó h irde tők tarthatnak szá
mot, miután azok a legrendszeresebben ép itik  fe l h irdetési hadjárataikat és a 
leg több változatosságot ezen hirdetésekben le lhe tjük fe l.

Eszközei
A hirdetés eszközei a legkü lönfé lébbek.
A hirdetés legegyszerűbb eszközének a nyomdász rendelkezésére álló b e t ű  
tekinthető.
Kisebb, főként v idéki nyomdák, a rendelkezésre á lló  m indennapi betűanyagból 
szedik a hirdetést, míg nagy nyomdák, főként napilapokat e lőá llítók, leg-

Csemiczky Tihamér: Rádióhirdetés-sorozat rajzai

lalkoztak: Leonardo da Vinci vo lt. M int
hogy ő sokat fog la lkozott építészettel, 
az ő általa rajzolt betűk építészeti váz
latok szerint készültek. 1480 körül a ve
zető művészeknek és tudósoknak egész 
sora fog la lkozott betűproblémákkal. A 
legism ertebb Luca Pacioli ábécéje 1509- 
bői. Pacioli betűi egységesen fe lép íte t
tek. Igen hasonlítanak a régi rómaiak 
betűire, különösen a római Traján-osz- 
lop  (Kr. u. 114) alapzatán lévő felirat 
betűire. Mindazonáltal ezen az ábécén 
érezhető, hogy minden egyes betűjén 
külön dolgoztak s így egy ábécét te 
rem tettek, mint annakelőtte még senki 
sem. E munka után a hasonló dolgoza
toknak egész sora je len t még meg Itá
liában. Itálián kívül csak kettő érdemes 
em lítésre: Dürer: „Underweysung dér 
Messung mit dem Zirkel und richtsehent" 
c. munkája (1525) és a francia Geoffroy 
Tory munkája. Ha Dürer és Pacioli ábé
cé jé t összehasonlítjuk, úgy igen nagy 
hasonlatosságot fedezhetünk fe l. Fel
tehető, hogy Dürer ismerte Pacioli be
tűit. Egy igen finom különbség mégis 
fe lle lhető a két munkában. Dürer írása 
már nem mutatja a római kőbe vésett 
betűk lapidáris vonásait, ami Pacioli- 
nál még megvan. Úgy Pacioli, mint Dü
rer egy négyszögbe konstruálták be tű i
ket. Dürer betűi valam ivel dekoratívab
bak. G eoffroy Tory betűi is igen érde
kesek, itt is ugyanúgy, mint Dürernél, a 
tíz részre osztott négyzet és a kör a 
négyszögben képezi a konstrukció alap
já t.
Az első könyvnyomtatók és a 18-dik 
század végé ig  a több i könyvnyomtatók 
betű i a régi formákat mutatják kis e l
téréssel, a szélességi és vastagsági 
arányt ille tően  az alap- és hajszálvona
lak között. A csíkozásnál a kerekségek 
ellaposítása á llo tt be lassanként. A 18. 
század végének legism ertebb betű
a lkotó i D idót és Bodoni élesen húzták 
meg a csíkozásokat. Zavarólag hatnak 
ennél az írásnál a még vékonyabb haj
szálvonalak. Egészen 1820-ig ezek a be
tűk je len te tték  a legnagyobb ered
ményt az írásban. Az egész 19-dik szá
zad a már addig m egalkotott betűfor
mákból élt és semmi újat nem hozott. 
1900 körül m egje len ik két betűtípus, 
amelyek valami újat hoznak. Ezek vo l
tak az Eckmann- és a Behrens-betűk. Az 
Eckmann betűtípus kimondottan ecset
betű, azaz rajzolt betű vo lt s így nem 
fe le lt meg a könyvnyomás követelm é
nyeinek. A Behrens típusú betű építé
szetileg vo lt megkonstruálva s így érté
kesebb vo lt a tipográfia  számára. M ind
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a két betűnek, de különösen az Eck- 
mann-típusúnak megvolt az az előnye, 
hogy harmonikusan illesztette egymás 
mellé a kis- és nagybetűket. Ezek a 
típusok semmiféle történelm i mintához 
nem hasonlítottak. M inthogy azonban a 
festőiséget hangsúlyozták, a technika 
fe jlődésével természetszerűleg a lkal
matlanoknak bizonyultak.
Körülbelül 25 évvel később m egje lenik 
Paul Renner „Futura" típusa, amely te l
jes harmóniára törekszik.
Csíkozások, amelyet idá ig egyik típus 
minden további nélkül á tvett a másik
tól, itt teljesen elesnek. Bár a 19. szá
zad groteszk típusai sem alkalmazták 
ezt, azért mégis óriási a mai és akkori 
groteszk között a különbség. A „Futura" 
minden eddig ismert betűvel e llen tét
ben, optikailag egyforma vastagságú 
vonallal van kiképezve, amelynek de
koratív hatása kiváló és elsőrendű.
A régi írott betűnek még néhány je l
lemzőjét mutatja. Az időszerű betűtípus 
elérése csak úgy lehetséges, ha sike
rül teljesen felszabadulnunk az írott 
betű hatása alól. Az írott betű a régi 
római vésett betűből ke letkezett, szá
zadokon át tartó fe jlődéssel. A mai 
betűtípushoz való rokonsága, az elütő 
technikai k iv ite l miatt már fe l sem is
merhető. A középkori írott betű tovább
fejlesztése talán kedvezőbb eredményt 
hozott volna.
A könyvnyomtatás feltalálása azonban 
félbeszakította az írott betű fe jlődését. 
Csak össze kell hasonlítanunk a 800-as 
esztendő betűtípusát az 1460-as eszten
dőével. Az összehasonlítás, a forma 
változása mellett, határozott fe jlődést 
mutat. 1450-től máig alig tapasztalunk 
fejlődést. A merev típusok és az egész 
100 évvel ezelőttig nehézkes előállítás 
megakadályozták a betűtípusok fe jlő 
dését. A könyvnyomtatás és az írógép 
degenerálta az írott írást.
Az új betűtípus keresése minden nehéz
ség ellenére ismét fe llángolt. Újak az 
ú. n. „néző típusok", e llentétben az 
olvasó típusokkal. A Renner-féle „Futura 
Black" új utakat mutat. A történelmi 
formák már csak a külső vonalakban 
ismerhetők fel. Még szélsőségesebb 
úton jár a francia Cassandre „B ifu r" be
tűje, sajnos, azonban praktikus szem
pontból ez semmivel sem múlja fe lü l a 
régi római betűtípust. Mint néző, vagyis 
tekintetfogó írás nem téveszti el hatá
sát, de mint olvasó írás nem számíthat 
sikerre, mert komplikált.

ben nem csalódik. így 
szól Önhöz minden 
cipész, ha PA LM A 
kaucsuksarkot veret 
a cipőjére. A cipész 
érti a dolgát, a cipész
nek hihet.

Csemiczky Tihamér

nagyobbrészt rendelkeznek egyikével-m ásikával azon betűknek, melyeket a 
hirdetések fontossága és je lentősége ismeretében a betűöntődék a hirdetések 
fősorai részére különlegesen készítettek. Ezek az ú. n. Blickfang betűk gazda
ságos felhasználás m ellett igen je lentékeny mértékben tudják a hirdetés hatá
sát fokozni, azonban a groteszk betűk kövér és speciális típusai (Zeppelin, stb.) 
szintén kiválóan alkalmasak hirdetések szedésére. A változatosságot igen 
sikerültén biztosítja az újabban piacra került íro tt (rajzolt) betű is. (Signal.) 
Hirdetés szedésénél a vezérlő szempont az e g y s z e r ű s é g .  Nem szabad a 
napilapok türelm etlen, mindenkor siető olvasójának türelmét rébuszokkal pró
bára tenni. A hirdetés l é n y e g é v e l  ragadja meg az olvasó figyelm ét, 
rögzítse meg em lékezetébe a h irdete tt cikket és ha ezt sikerrel végzi el, úgy 
te ljes mértékben e leget te tt céljának.
A második igen gyakori hirdetésforma a r a j z  és b e t ű  kombinációja.
Az ilyen hirdetéseknél a hatás igen lényeges a lapfe ltéte le a grafikus és

Csemiczky Tihamér: Rádióhirdetés-sorozat rajzai
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A lipcsei Spamersche 
Buchdruckerei 
organizációs tervezete
Németországban kereken 10.000 nyomda 
van üzemben. Túlnyomórészt kis- és 
középnyomdaüzemek. Egy nyomdának, 
amely a főnökön kívül egy tanulót, 2 
segédet és gépmunkásnőt foglalkoztat, 
nincs szüksége tervszerű organizációra, 
mert itt a főnök mindennap tudja, hogy 
ml történik üzemében. Tudja, hogy min
den időben hogyan áll a munka, is
meri a munkatársak feladatát és a min
denkori körülményeknek megfelelően 
legjobb belátása szerint rendelkezik. 
Amikor ezt teszi, már egy kis organi
zációs munkát végez. Mert a legkisebb 
méretű üzemben is megérzik, hogy ve
zetője jó  vagy rossz organizátor-e.
Egy kis nyomdaüzem organizációja ter
mészetesen lényegesen különbözik a 
közép- és nagyüzem organizációjától. 
Egy kis könyvnyomda organizációs ren
delkezései legeisősorban az általános 
üzletmenetnek (amelyet bizonyos sza
bályokból állapítanak meg) megfele
lőek. A posta átnézésének mindenek
előtt az érdeklődések és megbízások 
pontos elintézésének, a korrektúrák 
szétküldésének, a kész nyomtatványok 
expedíciójának, pénztárkezelésnek, 
könyvvezetésnek stb. bizonyos terv- 
szerűséggel kell történnie. Mindez egy 
organizációs szisztémát kíván.
A nagyüzemmel szemben a kisnyomda 
azt az előnyt élvezi, hogy nem kell min
dig szorosan alkalmazkodnia az orga
nizációs előírásokhoz. Mikor ezt állít
juk, akkor különösen egy üzemágnak 
előre nem látott, rendkívüli megterhe
lésére gondolunk, amely igen gyakori. 
Ha úgy adódik, hogy a szedőosztálynak 
több dolga van, mint a nyomdának, ak
kor az üzem minden erejét a szedés
munka elvégzésére fordítja. Pl. egy 
nagy számban megjelenő prospektust 
bizonyos határidőre teljesen el kell ké
szíteni s a könyvkötési munkálatok még 
hátra vannak, úgy a nyomda összes 
munkaerői fűzési, hajtogatási és csoma
golómunkát fognak végezni, hogy a 
nyomdatermék a kívánt időre elkészül
jön. Hiszen organizáció, a szónak mé
lyebb értelmében egyszersmind moz
gást, ruganyosságot, az üzem napi kö
vetelményeihez való ügyes alkalmaz
kodást jelent.
A nyomdaipar ma mindindkább abba a 
hibába esik, hogy túlorganizálja az 
üzemeket. Az organizáció sohasem le
het cél, mindig csak eszköz a cél e l
érésére. Ha egy kisnyomda irodájának 
falán ott lóg az organizációs tervezet, 
amely az üzem kisszámú osztályát nagy 
körülményességgel tünteti fel, úgy 
eszembe jut Fordnak az a kijelentése,
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hogy a német üzemekben túlsókat or
ganizálnak és igazgatnak, holott azért 
vannak Itt, hogy termeljenek. A kis- 
nyomda organizációja tulajdonképpen 
a r e n d .  így nem árt, ha a kisnyom- 
dában is számozzák a szedőszekrénye
ket, úgyszintén a gépeket. Rendszere
tet és érzék meglátszik a betűszekré
nyeken, a klisépolcokon, a gépek tisz
taságán, az üzleti könyvek vezetésén 
stb. Különösen ügyelni kell a vevők 
kartotékjára, mert a rendszeresen ve
zetett vevőkartoték a leghathatósabb 
eszköz a vevőszerzésben (Werbung), 
amelyre a kisnyomdának éppen olyan 
szüksége van, mint a nagyüzemnek.
A vevőkartotékból megállapítható, 
hogy ez vagy az a vevő mikor rendelt 
utoljára nyomtatványt, hogy mennyire 
lehet az illetőt nyomtatványmintákkal, 
körlevelekkel vagy személyes látoga
tással „m egdolgozni", vagyis rende
lésre bírni. A klsnyomda rentabilitásá
nak kérdése is megoldható helyes or
ganizációs intézkedésekkel. Az ilyen 
értelemben vett organizáció tervsze
rűen kiépített kereskedelemmé szélesít
hető ki, amelyre a nagyüzemnek is súlyt 
kell fektetnie.
A középüzem kell, hogy kiépítsen ma
gának egy organizációs tervezetet. Ha 
olyan nyomdáról van szó, amely spe
ciálisan, pl. formulárékat nyom, úgy a 
tervezet felállítása nem okoz nehézsé
geket. A speciál nyomdánál a leg job
ban érvényre juthatnak az egységesí
tés (tipizálás) és leegyszerűsítés elvei, 
amelyek oly sok hívet számlálnak a 
mostani háborúutáni időkben. Az orga
nizációs tervezet itt s z e r v e s e n nő 
ki a munkametódusokból.
A német középnyomdák legtöbbször 
azonban a legkülönbözőbb nyomdai 
munkákkal foglalkoznak. Legfőként a 
napisajtó termékeit nyomják, de ugyan
akkor egy másik osztály folyóiratokat, 
megint másik ipari nyomtatványokat 
vagy akcidensnyomtatványokat, még 
ezekhez jön a könyvkötészet. A leg
fontosabb kérdés, amelyre a vegyes
üzem organizátorának felelnie kell ez: 
minden munkaágnak kell-e egy külön 
osztály, külön organizációval vagy egye
síteni kell-e a különböző ágakat egy 
egységes egésszé? Általános érvényű 
szabály erre nncs. A régi stratégiai elv: 
külön, vagyis elválasztva masírozni és 
együttes erővel támadni, itt is sokszor 
jó l beválik.
Technikailag és kereskedelmileg a leg
jobb, ha az organizációs tervezet a kü
lönböző munkaágakat különböző osztá
lyokra osztja. Ha az ujságnyomás na
gyobb kiterjedést vett, úgy végül is 
egy arra alkalmas tényezőt állítanak az 
élére, ugyanez áll az akcidens-osztály- 
ról, a nyomó-osztályról, a könyvköté
szetről. Az ilymódon önállóan vezetett 
üzemágak megkönnyítik a diszponálást

Bortnyik Sándor

nyomdász kellő együttműködése. A hirdetés szempontjai szerint lehet a rajz 
a szöveg illusztrációja, lehet a szöveg a rajz kísérője, de ennek f o r m a i  
megjelenésében nem szabad kifejezésre jutni. A szöveg és rajz összekompo- 
náltsága a kettő tér- és hatásarányától függetlenül kell, hogy megoldott és 
tökéletes legyen, mert a to ldott-fo ldott szedésű rajzos hirdetéseknél vissza- 
taszítóbb és gyatrább hatású hirdetést nem igen találni.
A harmadik hirdetésforma a r a j z .
A tisztán rajzmegoldású hirdetések hatásának grafikai problémáján túl minden
kor legfontosabb előfeltétele a rajzolóművész primér sokszorosítótechnikai 
ismerete. A hirdetésrajz, ha napilap részére készül, kell, hogy olymódon 
rajzoltassák, hogy fototíp ia i klisével legyen sokszorosítható. Elszomorítóbb 
látványt, mint ezeket a félmegoldású, technikai hozzáértés nélkül készült raj
zokat, elképzelni sem lehet.
A napisajtó rotációs papírjára nyomott hirdetések módozata ezzel a három 
eszközzel kimerült.
A hetilapok simított papírjukkal további lehetőségeket is nyújtanak.
Ezenkívül fentieken túl még leggyakrabban használatos hirdetési mód a 
f o t o g r á f i a.
A fotográfia az utóbbi években mind nagyobb és nagyobb teret hódított és a 
régen használatos „o b je k tív " árut vagy tárgyat száraz fotográfiában való ábrá
zolásán a hirdetésben nagyobbrészt túl ju to tt és fotomontázs, valamint foto- 
tipográfiai kombinációban sok érdekeset, frisset és újszerűt produkál. 
Természetesen a simított papír nyújtotta lehetőségek közzé tartozik az oly 
rajzok felhasználása hirdetéseknél, melyek csak autotípiában reprodukálhatók 
s melyek itt azután teljes mértékben érvényesülnek.
De túl a hirdetés technikai eszközein, a szedő, grafikus, fotográfus, reklám
iroda nem állhat meg a hirdetés eddigi formájánál, a hatás mai fokánál. 
A hirdetés egyik legfiatalabb ága a nyomdailag sokszorosított reklámnak és 
ha a sajtó hallatlan fejlődését, elaszticitását, frissességét figyeljük, csodál
kozással kell regisztrálnunk azt a tényt, hogy igen kevés kivétellel primitív, 
ötlettelen, nagyobb hatásra kevéssé számítható hirdetés lát a magyar lapok
ban napvilágot. A bátorság, úttörés a hirdetés terén leginkább helyén való 
és érthetetlen, hogy az ízléses hatáskeltés ezer ö tle tétő l, effektusától a 
magyar hirdetők miért zárkóznak ennyire mereven el. Roinor Károly
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Kmetty János

Fotós hirdetéseket!
A mai kor emberének legkarakterisztikusabb ismertető jegye  a fásultság és a 
bizalmatlanság. Fásult, mert az é let hajszája és a rázúduló impressziók agyá
nak frisseségét e ltom pítják, bizalmatlan, mert hiszékenységét kihasználták és 
ideálja iban csalódott. A c iv ilizáció  mindent e lsöprő áradata természetszerű
leg sok szennyet is hozott magával és ez a szenny fertőzte meg a naiv, jó indu 
latú, lelkesedni tudó emberiséget. A nyomtatott betű, a kultúra leghatékonyabb 
terjesztő je, nem kis mértékben járu lt a keserű csalódottság előidézéséhez. 
Az újság, a napisajtó megszületése ped ig  egyenesen m egdöntött minden b izal
mat és hitet. Az egyedüli vigasztaló ebben a lehangoló atmoszférában az.

a munka elosztásánál, a rá való fel- 
vigyázásnál és az elkészítésénél. Egy
szóval megkönnyítik az üzem e l l e n 
ő r z é s é t .  Az ellenőrzésből adódik a 
lehetőség, az üzemet úgy vezetni, hogy 
az rentábilis legyen. Ha a rentabilitás 
kívánnivalót hagy hátra, vagy ha a 
nyomda veszteséggel dolgozik, úgy a 
jó l organizált üzem m indig abban a 
helyzetben van, hogy hatékony ellen- 
ntézkedéseket tehessen. Mert hiszen az 
organizáció előnye éppen abból áll, 
hogy az üzem tulajdonosa és vezetője 
m indig tisztában van, az tisztán lát az 
üzemben. A középüzem organizációja 
közelebb hoz minket a nagyüzeméhez. 
Itt adjuk a legnagyobb német nyomda, 
a lipcsei „Spamersche Buchdruckerei" 
organizációs tervezetét, amelynek is 
mertetése a „M usterbetrebe deutsches 
W irtschaft" a német ipar mintaüzemei) 
c. sorozatban (Verlag S. Hirzel, Berlin) 
je len t meg. A könyv szerzője Wilhelm 
Eule ismerteti, a Spamersche Buchdruk- 
kerei üzemét, organizációját és törté
netét. Az organizációs tervezethez a 
szerző a következőket fűzi:
A könyvnyomtatás e lterjedésével és a 
technikai találmányok értékesítésével 
m egnagyobbodott a nyomott szó és 
kép alkalmazási területe. Új nyomási 
eljárások váltak smeretessé és kiszéle
sítették a nyomdász működési körét. 
A nyomdai nagyüzem a háború után 
érte el fe jlődésének te tőpontjá t. 
B iológiai alaptörvény, hogy az ember 
növekedésével együtt já r sejtje inek 
szaporodása. A Spamersche Buchdruk- 
kerei is alá vo lt vetve ennek a termé
szettörvénynek. Hihetetlen nagyszámú 
technikai és kereskedelm i osztályának 
tervszerű egybefoglalása által élő o r
ganizmusként hat. Sohasem szabad e l
fe le jtenünk, hogy a könyvnyomdái ipar 
saját é le te t él, a több i iparválla latok
kal szemben ő külön államot alkot. 
Márkás áruk előállítása, a normalizálás, 
tipizálás és specializálás általános ér
vényű szabályai szerint történik. A fo ly 
tonos munka itt helyénvaló. Nyomdá
nál az olyan üzemet lehet leegyszerű
síteni és normalizálni, amely c s a k  ú j
ságot, fo lyó ira to t, szériakönyveket vagy 
szállítólevél-formulárékat nyom. Itt a 
papír, a betűk, a formátum és a pé l
dányszám csak kevés változásnak van 
a lávetve. Szedő, nyomdász stb. speciá
lis munkásokká fe jlődnek, amelyekkel 
az egész nyomda organizmusa, mint 
á llandó tényezőkkel számol.
Ha azután a könyvnyomdái üzem nö
vekedésével növekszik a munkák (meg
rendelések) sokfélesége, úgy nagy ne
hézségek állnak elő. Nem a szabláy, 
hanem a k ivéte l az irányadó a S. B.nél. 
Egyes osztályok kereskedelm i és ipari 
cégeknek, valamint kiadóknak dolgoz
nak, amelyeknek fo lyóirata i, katalógu
sa, könyvei stb., bár m indig visszatérő
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közös je llem zőket mutatnak fe l, de azért 
itt is változik a fe ladat, minden újabb 
kiadványnál. A do lgok természete 
hozza magával, mert hiszen egy fürdő
plakátot, egy tudományos munkát, egy 
jubiláris gépgyár kiadványát, egy ver
seskötetet, egy offsetprospektust, vagy 
egy könyvnyomdái katalógust, vagy 
akár egy mély-, offset- és könyvnyo
mást kombináló monográfiát mind, mind 
más és más technikai és művészi szem
pontok szerint kell elkészíteni. Éppen 
ezt a laikusokat zavarba hozó sokféle 
kereskedői, ipari, művészi és gépi 
(mechanikai) tevékenységet kell egy 
tervszerűen organizált, egységes üzem
mé egyesíteni. Messzemenő munka- 
megosztás és a speciális osztályok ösz- 
szekapcsolása egy egységesen organi
zált egésszé, — ezen szempontoknak 
m egfele lő leg osztották az üzemet (Spa- 
mersch Buchdruckereit) kereskedelm i és 
technikai részre.

Ha gondolatban képet akarunk magunk
nak alkotni a könyvnyomtatóművészet 
termékeinek összességéről, akkor ez a 
kép olyannak tűnik fel előttünk, mint egy 
hatalmas, a világm indenségen nyugvó 
épület, amelyen az emberiség szaka
datlanul do lgozik s amelynek bámula
tos homlokzata a jövő  sűrű ködébe 
vész. Hugó Victor

Szőnyi István

M O D IA N O
Molnár C. Pál

hogy mind kisebb lesz a hiszékenyek tábora. M ind jobban szűkül a jámborok 
töm ege: ma már kevesen vannak, akik az olcsó néplapok cím lapján díszelgő, 
a tok ió i fö ldrengés másnapján m egjelenő „e re d e ti helyszíni" rajzot készpénz
nek veszik. Lesújtó Íté letnek mégsincs egészen helye, hisz a lap célja legelső
sorban mégis csak az, hogy érdekeset, szenzációsat adjon a 10 vagy 20 f i l
lérért, nincs más szándéka az olvasóval, mint hogy a számára szükséges és 
érdekkel bíró hírek m ellett szórakoztassa. Az olvasó szerepe tisztára passzív. 
Az olvasás fizikai ténye is ezt b izonyítja : asztalnál vagy villamoson ülve, 
szabadban vagy ágyban fekve történ ik a közlendők tudomásulvétele. Az olvasó 
és az újság kapcsolata ezzel be is van fe jezve. Az olvasónak szabad minden 
olvasmányát e lfe ledn ie  és semmi aktiv itást nem kíván tő le  szívéhez nőtt lapja. 
Van azonban a nyomdafesték útján közvetített mondanivalónak egy fa jtá ja , 
amely nem elégszik meg az egyszerű tudom ásulvétellel, hanem azzal a hatá
rozott igénnyel fordul az olvasóhoz, hogy most ped ig  tessék k ilépni a kényel
mes és semmi köte lezettséggel nem já ró  passzivitásból, tessék jó l agyába 
vésni és megszívlelni az olvasottakat és látottakat, tessék aktivitásba vetni
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magát! Ez a követe lődző és buldogg-szívóssággal hozzánkszegődő, fantázián
kat fogla lkoztató és cselekvésre kényszerítő valami a jó  reklám! A jó  reklám 
a befolyásolás művészete. Vagy nem művészet-e szikkadt agyból, a gondola
tok renyheségéből a kíváncsiság és érdeklődés szikráit kicsiholni?
Az iparos és kereskedő nem e légedhetik  meg azzal, hogy áruját előállítsa és 
várja, amíg vevő akad rá. Az első reklám célja is már az vo lt, hogy a vásárló 
közönség figye lm ét fe lhívja az árura és a beszerzési forrásra. A konkurrencia 
megszületésével (ami természetszerűleg egybe ke lle tt hogy essék a reklám 
megszületésével) már a saját árujának a másokéval szemben való előnyeire 
akar meggyőző erővel rámutatni.

Á 16. század 
magyar naptárai
A b ib lográ fia i kutatás m indig több és 
több anyagot hord össze abból a 
könyvkincsből, amelyet a régi idők 
könyvnyomtatói vagy írói a nép okulá
sára, a közműveltség hasznára kiadtak. 
Nehéz ez a munka, az bizonyos, mert 
hiszen sokszor évtizedek múlnak el, 
míg a régi, fe lfedezett könyvkincsek 
mellé egy újabb adattal járulhatnak és 
ez teszi értékessé aztán az újabban fe l
fedezett könyvet, mert ritkaságuk ny il
vánvaló.
A nyomdászat bölcsőkorának templomi 
könyvei és a bölcsőkor utáni első szá
zad naptárai a legbecsesebb könyv
kincsek azon egyszerű oknál fogva, mert 
ezek a legbecsesebbek, mert legrlt- 
kábbak is és ha már egy-egy példánya 
e könyveknek elő is kerül, nagyon ritka 
eset az, hogy e példányok duplikátu- 
mát is fö l lehetne találni.
K iváltkép áll ez a naptárakra, amely 
könyvek tudvalevő leg csak egy évre 
szólók voltak és így azok megőrzése 
vagy fennmaradása a dolog természete 
szerint is k i.v o lt zárva és ha ez nagy
ritkán megtörtént, ez a b ib liográfus 
részére valóságos örömnapot és örven
detes eseményt je len t, mert olyan kin
cset ta lá lt, amely a ritkaságok hónába 
tartozik.
A 16. századból az első fe lfedezett 
kalendárium 1571-ből do tá lód ik és a 
címe ez: „Kalendáriom . Az égnek for- 
gássábul meg ismert és el rendelt 
praktika ival egg ietem be es mastani 
Vrunk Jesus születesse vtán MDLXXI 
esztendőre Cureloniaí Szaniszlo Jaco- 
beius mester Crakkai academianak 
Astrolog iudicioma szelrent. E. G. 
(Egyeduti G ergely) altal magiarra for- 
deta to tt. (Magyarország címere.) Staln- 
hofer Gáspár altal niom tatot Becsben, 
az felseges Romai Chaszar kegielmes 
engede lm ebeö l."
Nyolcadrétű, ötven számozatlan levé l
ből á lló  könyvecske, mely két részből 
áll, tudn iillik  naptári és asztrológiai 
jóslatokból.
A második rész külön cím lapja után 
következik a magyar kiadó, Egyed
uti G ergely a ján ló leve le  pártfogójához, 
Telegdi M iklós esztergomi kanonokhoz. 
A második Kalendáriom 1572-ből való 
és Krakkai (Krakkói) után készítette 
Egyeduti G erge ly és Vrancsics Antal 
esztergomi érseknek van ajánlva. 3an- 
kovits M iklós tulajdona.
Az 1573-ból létező kalendárium Krak-
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kói után, a Magyar Nemzeti Múzeum 
őrizetében.
Az 1579-ből létező kalendárium. Ez ez 
mostani M. D. LXXIX. Esztendőben tö r
ténendő neminemü do lgokru l: Annak 
fö lö tte , az időnec naponként követke
zendő allapattyarul ira to t Ite le t. Irta 
Slovacius. Peter Craccai Astrologus, 
Magyarra fordetotta Peechi Lukach. Ez 
esztendőben ide mi fe lenc a Napba es 
a holdba semmi fogyatkozás nem le
szen. Nyomtattatot N.-Szombatba 1579. 
E kalendárium kis nyolcadrétű, 46 szá
mozatlan levé lbő l áll és a Magyar Nem
zeti Múzeum őrizetében van.
Az ö töd ik kalendárium 1580-ból ered és 
Regiomontanus (Königsberger [M üller]) 
Jánosnak Cisio nevű német munkájá
ból van magyarra fordítva és 1580-ban 
Kolozsvárott, Heltai Gáspárnál nyomtat
ta to tt és Jankovits M iklós tu la jdona.
A Cisio nem em líti, hogy m elyik Heltai, 
az idősebbik vagy a fia ta labb ik, de ké t
ségtelen, hogy 1580-ban már csak az 
ifjú Heltai Gáspár kolozsvári nyomdája 
állt, m ivel az idősebb Heltai Gáspár 
már 1574-ben meghalt s Regiomonta
nus kalendáriumának 1475— 1513-ra szóló 
első kiadása hely és év nélkül csak 
1474 vagy 1475-ben je len t meg, csak az 
ifjú Heltai Gáspár kolozsvári nyomdász 
lehetett e Cisio k iadója, ille tve  nyo
mója. És valóban így is van a dolog, 
mert 1592-ből is van egy Cisio ez aján
lással: Kelt Colosuarat 27. May. 1590. 
A végén ped ig  e szavak olvashatók: 
Én is észt az Könyveczket az Német 
Írásból szóról szóra Magyar nyelvre 
fordítottam  — Szabó Károly (Régi Ma
gyar Írók Könyvtára) kétségbevonja ez 
1580. évi Cisio létezését és azt á llítja , 
hogy itt valószínűleg sajtóhiba lehet, 
ami ifjú Heltai Gáspárnál többször e lő 
fordul, minek következtében ő a Cisio 
megjelenését 1590-re teszi, mint az 
fentebb ez évszámmal olvasható is.
A hatodik, 16. századbeli kalendárium
1582-ből ismeretes és a címe ez: Kalen
dárium 1582-re. Slovacius Peter Krakkai 
Kalendáriuma után. Nyomtatta Mants- 
kovith Bálint (Galgóc).
E kalendárium Czobor Pál és Márton
nak van ajánlva és hogy Mantskovlcs 
Bálint Galgócon nyomta a kalendáriu
mot, abból is lehet következte tn i, mert 
1584 és 1585-ben Mantskovícs G algó
con nyomott.
1583-ban je len ik meg a ludicium ma
gyar nyelven (Slovacius Péter kalendá
riumának fordítása). Bártfa. Nyomatta 
Gutgesell Dávid. Egyetlen példánya a 
Magyar Tudományos Akadémia őrize
tében.

M eitner László

A napilapok és fo lyó ira tok hirdetési anyagának tanulmányozásánál a reklám 
módjának két elemi formájával találkozunk: a betűvel (szöveg) és a képpel. 
A tipográ fia i rész, a betűk ötle tes elrendezésű harmóniája vagy diszharmó
niája ma már önmagában nem alkalmas arra, hogy futó érdeklődésnél mélyebb 
hatást váltson ki. A rajzolt kép szuggesztívitásában már eggyel magasabb 
foko t je len t, éppen mert játékos volta miatt minimális koncentrációt kíván. 
A kép figye lem ke ltő  hatása fe lté tlenü l élesebb, mint a szövegé, ami abból 
is kitűnik, hogy a modern csak szöveges hirdetés a képhatás fe lé  igyekszik. 
Ha a szöveget a hirdetés hangjának véljük, amely hallószerveinkre hat, bízvást
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mondhatjuk a képre, hogy az látószerveinkre apellál és így, fiz ika i törvény 
alapján — a fény sebesebb a hangnál! — hamarabb érzékelhető.
A bombasztikus je lzők, tartalom nélküli frázisok hamar e lve tték a közönség 
kedvét a hirdetés megbízhatóságában való fentartásnélküli hittő l. Később a 
szöveg m ellett bizonyító erővel feszítő rajzok rövid időre m egnyugtatták, de 
csak addig, amíg rá nem jö tt, hogy a hirdetésben rajzolt kecses autó az üzlet- 
helyiségben eladásra váró autóval csak abban egyezik, hogy annak is négy 
kereke van. A szövegben való túlzó feldícséréssel szemben e léggé edzett 
már a publikum, a grafikus módon ábrázolt képhez több volt a bizalma, súlyo
sabb lett csalódása is. A grafikus nem ragaszkodott a tárgyi hűséghez, öntudat
lanul is szabadjára engedte fantáziáját, sokszor talán csak azért, mert művészi 
koncepciójának egy talán kevésbé hű megoldás fe le lt meg jobban. Könnyű 
vo lt a h irdete tt iparcikk vagy kereskedelm i áru látható h ibáit csökkenteni vagy

A nyolcadik ismert kalendáriuma a 
16. századnak: Kalendáriom és az Egek
nek s Tsillagoknak forgásából az Idő
nek naponként való íté lete, M. D. 
LXXXIV. Esztendőre. Magyarra fordíta- 
to tt Slovacius Péter mesternek Krakkai 
Astrologusnak Írásiból. Nyomtatta Ot- 
mar Bálint. Sándor István magyar tö rté 
nész ezt tartotta a leg rég ibb  magyar 
naptárnak. (Magyar Könyvesház, 10. I.) 
1585-ből Sándor István em líti így a 
kalendáriumot: 1585. Várad. Kalendá
riom. (Krakkai szerént Gyulai módjára.) 
Ez u tóbbi megjegyzés valószínűleg a 
gyulafehérvári nyomdára vonatkozik, 
mint amely akkor edd ig  ismeretlen, hí
res naptárt adott ki. Ez a történetkutatók 
egyik csoportjának véleménye, míg e 
m elle tt e lfe led ik  azt, hogy Gyulafehér
vár 1585-ben, azaz 1566 óta török kéz
ben vo lt, az ped ig  bizonyos és tudott 
do log, hogy a török abban az időben 
nem tűrte a nyomdát, no meg az is b i
zonyos, hogy 1585-ben Gyulafehérváron 
nyomda nem létezett, így tehát nem 
je lenhete tt meg ott abban az időben 
sem hírneves, sem hírnév nélküli kalen
dárium.
1592-ből ismeretes a Cisio Magyar nyel
ven rent szerint napoknak meg szám
lálásáról igazan rendeltettet. Adattatott 
ez melle az v ilág teremteseröl fog- 
uan való röuid Chronica. (Fametszetű 
kép és Magyarország címere.) Nyoma
to tt Debrecenben, 1592-ben. Nyolcad- 
rét. Tizenhat számozatlan levél, ille tve 
32 o ldal, nyolcoldalanként nyomva és 
hajtogatva. Bírja ma a késmárki evan
gélikus líceum. 1870-ben Pesten Szalay 
Zsigmond is bírta. E ké t példányon kívül 
más nem ismeretes. Hogy Szalay Zsig
mond példánya merre van, azt nem 
lehet tudni.
1592-ből ismeretes még egy másik Cisio 
is. Ez Kolozsvárról való és ifj. Heltai 
Gáspár kiadása és részleges szerkesz
tésében je len t meg. A címe: Cisio Ma
gyar nyelven, és az égh iárásánac és 
czillagoknac külömb külömb természeti- 
nec fo liyásából való Practica. Melyből 
gyerm ekeknec születéseknec természe- 
tec, és az Napoknac miuólta megismer- 
tetnec. Az az: Magyar Planétás Könyv. 
Invisib ilia  Dei perca, quae facta sunt. 
in te llecta, conspiriuntur. Rom. 1. vers. 20. 
Colosvarat. Az Könywnyomtato altal Ma
gyarrá fo rd ita to t és vyolan ki adatot. 
Anno Christi 1592. Esztendőben. (Ne
gyedrét.) Hatvan számozatlan levél, 
ille tve  120 o ldal, számos fametszettel a 
szövegben.
„A z  keresztyén olvasónac" szóló aján
lás, amelyet „az Colosuári Könyv nyom-
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ta tó Gáspár" (ifj. Heltai Gáspár) Irt, ke lt 
„Colosuárat 27. May 1590"-ben, ami
ből következtetn i lehet te ljes  jo gga l, 
hogy ez a Cisio már első kiadásban 
1590-ben je le n t meg és 1592-ben már 
második kiadásban lá to tt napvilágot. 
Csakhogy ez merő fe ltevés, m ive lhogy 
az 1590-iki esetleges első kiadásból 
edd ig  nem ismerünk egye tlen  pé ldányt 
sem. Ifj. Heltai e C isiót, m int ő maga 
is mondja, ném etből fo rd íto tta . Egyet
len példány ismeretes e C isióból, amely 
az Akadémia könyvtárában van.
1593-ból ismeretes a „Judicium  M agyar 
Nyelven, az O és Vy Kalendárium sze
rint Christus Vrunk születése után M. D. 
XVIII. esztendőre; Tenatius János M. 
Az Krakai fő  Oscolaban rende lte te tt 
Astrologusnak Írásából Magyarra for- 
d itta to tt Debreczenben." Weszprémi és 
Sándor István azt ta rto tták e Judicium- 
ról, hogy ez a második rég i magyar 
nyelvű kalendárium. M in t már az e lőzők
ből is látjuk, ez a fe ltevés hibás. 
1597-ből ránk maradt a „C alendariom  és 
ez mostani M. DXCVII. esztendőben tö r
ténendő néminemű do lgokro l. Az Crac- 
cai Bemard Doctor írásából. Magyarra 
fordéta Peechi Lokach. Nyomt. Nagy 
Szombatba." E könyv e nemben az 
egyedüli és Farkas Lajos könyvtárának 
kincse.
1599-ből fennmaradt az „O  és Vy Kalen- 
dáriom. Christus Urunk születése után 
1599 Esztendőre. Ú jfa lu i Imre Debre- 
czeni Schola M ester által ira tta to t és 
azon dé lre  szamlaltatot. D ebreczenben." 
Nagy nyolcadrétű példány. E naptárból 
csak az első ív ő riz te tik  az Erdélyi 
Múzeumban, am elyet Lugosy József 
ajándékozott a múzeumnak. Más p é l
dány nem ismeretes.
Ismeretlen m egje lenési évre tek in t visz- 
sza a „C alendariom  magiar n ie lw en. 
Székéi' Estvan" nyolcadrétű könyvecs
kéje. Cím lapjának több  mint kétharma
dát a magyar címer fog la lja  el.
E kalendárium kétségte lenül V ie tor Je
romos krakkói nyom dájában készült, 
mert a könyvecske betű i erre vallanak. 
Az is bizonyos, hogy a könyv m eg je le 
nése 1538-nál későbbre nem tehető, 
amit a könyvecske é lőbeszéd jébő l le 
het határozottan m egállapítani.
Székely Istvántól Krakkóban 1538-ban 
már két könyv je len t meg, ú. m. az első 
„Istenes Énekek", a m ásodik ped ig  
„A  Keresztyénség fundamentumáról való 
tanúság", fe ltehe tő  tehát, hogy e fen ti 
és gyerm ekeknek szóló örökös kalen
dárium is vagy 1538 e lő tt közvetlenül, 
vagy 1538-ban, vagy ped ig  1539 után 
közvetlenül lá to tt napvilágot.

Ernőd Aurél *

e ltün te tn i. Nem csoda, ha a fe lgyúlásra váró vásárlókedv még csak szikrát sem 
akart fogn i: m ege lége lték  a reklám e d d ig i m ód ja it, valami új és megbízha
tóbb  formát ke lle tt ta lá ln i.
A  bizalom akkor kezdett visszatérni, am ikor a grafikus ábrázolás he lye tt a való
ságnak m egfe le lő  hű kép, a fo tográ fia  nyomult e lő té rbe . A gonddal, instruk- 
tív  realizmussal készült fo tó  b iza lom gerjesztőbb vo lt m inden e d d ig i h irdetési 
módszernél. Az apró kis trükköknek, e lőnyök kihangsúlyozásának, hibák e ltün
tetésének o lyan szűk tere nyílt csak, hogy a fotós hirdetés, ha egyébként a 
célnak m egfe le lően vo lt megkonstruálva és e lfogadható  árut a ján lo tt, a vásár
lási kedv maximumát vá lto tta  ki. A vevő a vásárlásnál valóban azt is kapta, 
amit a h irdetés egyszerű világossággal a ján lo tt. Ha a fotós h irdetésnek éppen 
pszihológia i alátámasztottságánál fogva o lyan je len tős sikerei vannak, felm erül 
a kérdés, m iért nem h irde t hát m indenki fo tóval? A válasz egyszerű. Először 
is az áruk csak egy meghatározott fa jtá jáná l szükséges és hatékony a fény
képes ábrázolás (értékes könyvet még senki sem ve tt csak azért, mert a hir
d e te tt kö te t fo tog rá fiá ja  vevőszándékot ébreszte tt benne), másodszor a régi 
módszerhez való m egrögzött ragaszkodás is súlyos akadálya a fotós hirdetés-
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nek. A kísérletezés keserű tapasztalatai is gyakran kedvét szegik a h irde tő 
nek. Valaki a jánlja  neki az újszerű fo tóreklám ot vagy vé le tlenü l látja valahol, 
erre sürgősen fe lh iva tja  a szomszéd uccából a fotográfust. A hirdetés kö ltsé
ge it nálunk még a leg többen k idobo tt pénznek ta rtják , ezért takarékossági 
szempontoktól vezérelve, valami vásári fényképészt biz meg a munkával. Ter
mészetes, hogy a derék m esterember nem tud ja  a rábízott fe lada to t ke llő  
ügyességgel és ráterm ettséggel m egoldani, csalódottan fordu l a rendelő a 
régi metódushoz, a tisztán szöveges vagy a grafikus megoldáshoz.
A csökönyös konzervatívok majd lassan önm aguktól is megpuhulnak, a csaló
dottaknak azonban ne szegje kedvét a sikerte lenség, amelynek tu la jdon
képpeni okozói ők maguk. A h irde tő  fé l és a grafikus fotóművész m egértő 
együttm űködése tud csak hatásos és eredm ényes reklám ot létrehozni. A h ir
detés te rvező je  e lőkészíti és formába önti a kép művészi hatástényezőit, az 
iparos, a kereskedő p ed ig  a fe lvé te lné l az eladásra fontos momentumokra 
ügyel. Hogy csak egye t említsünk: a lencsének a vevő szemszögéből kell 
beállítva lenni, m ert csak úgy hat realisztikusan és mégis tetszetősen a kép. 
A fényképezőkamara he lye ttesíti a vásárlót: a kép m egtekintésénél abban az 
illúzióban kell tartani, mintha maga állna a h irde te tt áru e lő tt. A kellem es fény 
és árnyékhatásra kUlönös tek in te tte l ke ll lenni, a retust lehe tő leg  te ljesen ki 
ke ll kapcsolni, mert a leg több  gyanakvásnak ez az okozója.

A könyvecske az Erdélyi Múzeum tulaj
dona és ez a példány egyedül áll a 
b ib liog rá fiában , amelyet először Ka
zinczy Ferenc ism ertetett Kulcsár István 
Hazai és kü lfö ld i tudósítások 1808. év
folyamának 31. számában és amelyet 
ugyancsak ő a leg rég ibb  magyar nyom
ta to tt kalendáriumnak tart, részint e lő
szavának stílusa, részint a kalendárium
ban téntával írt fe ljegyzés miatt. Az e lő 
szó így hangzik: „M iko ron  minden nem
zetek látnák, hogy az U nyelvén Calen- 
dariom ot szerzenec, k ibő l esztendőnek 
innep it megtudhatni, igen jónak vélem 
én is, hogy az magyar nyelvre az Calen- 
darlom ot fordítanám , k ibő l megtudhat
nák az gyerm ekek nem csak az lnne- 
peket, hanem hány hét tenne minden 
esztendőbe az hús hagyat, mely nap 
lenne meg az újság, hány órán támadna 
fe l minden napon az nap, m ikort kez
detnék e az tavasz, nyár, ősz, té l, kibe 
ennek fe le tte  be csenáltam az magyar 
C isiot, hogy könyv nélkül is az innepe- 
ket m egvethetnék, k ive l vélem, hogy 
valam it használnék az magyarul olvasó 
gyerm ekeknek, k it Jó neven ha veen- 
dek, többre  és nagyubra ennek utánna 
igyeközünk. Isten tartson meg bennete
ke t."  A nyomtatási éve t azonban csak 
hozzávetőleg határozza meg e szavak
kal: „a  26-ik lapon á lló  hushagyat táb 
lá jának lineája e lébe  tintával irta fe l az 
esztendőket egykori birtokosa, nyilván, 
hogy az adott esztendőben e lő fo rdu
landó hushagyat id e jé t bajos szám ol
gatás nélkül is egyszerre fe lle lje  a 
szem. A tizenke tted ik  sornak e lőbb az 
1550-t irta s Így méné le tovább, úgy 
hogy az utolsó (19-ik) sor e lébe az 
1557., a legelső e lébe ped ig  osztán az 
1538. esett. A kalendáriom tehát már 
1549-ben ki vo lt adva ." Ez a meghatáro
zás azonban nem bizonyítja azt, hogy 
ez a kalendárium 1549 e lő tt tíz, esetleg 
több  évve l is meg nem je lenhete tt 
volna Krakkóban.
Iroda lom történeti szempontból igen ér
dekesek a hónapok elé versnek mon
d o tt kezdetleges sorok. Például:

Boldogasszony (január) havára:
Vigan lakik Boldogasszony hava hó pecsenyjével 
Vígan tartja az ü vendégét az meleg szobába 
Szentgyörgy (április) havára:
Szentgyörgy hava teremt nekünk szép virágokat  ̂
És meg tiltot rétet sok jó szénáért*

Kisasszony (augusztus) havára:

Szénát hordát, házat rakat Kisasszony hava 
És jól lakik ért gyümölccsel u jó kedvvel 
Egy te ljes  példány, melyben a 12. 
és 13. o lda l kézírással van pótolva.
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az Erdélyi Múzeumban őriz te tik . Egy 
csonka példány, am elyből négy levél 
(nyolc o ldal) hiányzik, a Tudományos 
Akadémia birtokában van.

Haraszti ) 6 i » f

Rubens szerepe 
a nyomdászatban
Pieter Pawel Rubenst (1577—1640), a 
halhatatlan belga festőgéniuszt fia ta l 
korától haláláig őszinte és benső barát
ság szálai fűzték a nálánál három évvel 
fia ta labb Balthasar Moretus antverpeni 
könyvnyomtatóhoz, akinek Platin Kris
tó f vo lt a nagybátyja, a neves nyomda 
megalapítója. Az akkori nyomdaipar 
prim itív és fe jle tle n  irányzata m ellett 
fe ltűnő fe jle ttsége t és nívót mutat a 
Moretus-nyomda, amely a jtó t ny it min
denféle művészi törekvésnek és mun
káinak nemes e lőke lőségével is dön
tően befo ly t Amsterdam nyomdásza
tára azzal, hogy m eghódította magának 
Itáliát és Rómát is.
A nyomda fe llendülését hathatósan e lő 
segítette a művészek bevonulása, akik
kel szoros kapcsolatot igyekezett te 
remteni és ennek a révén nem egy 
művész le tt m eghitt barátjává.
A nyomda virágzásának fénykorát Ru
bens m egje lenésével érte el, aki v i
ruló fe jle ttségének, művészi tudásának 
gazdag kincsesházát nyú jto tta  a külön
böző rajzokkal, cfm lapm egoldásokkal, 
vignettákkal, portrékkal, am elyek réz
metszetek útján sokszorosíttattak.
A munkatervek megoldásához Rubens- 
nek sok időre vo lt szüksége és nem 
egyszer e lő fordu lt, hogy heteket, sőt 
hónapokat is kö tö tt ki magának egy- 
egy címlap vagy könyvborítók elkészí
tésére. Kényelemszeretete e llenére fe l
áldozza ünnep- és vasárnapjait, hogy 
mélyreható tanulmányozással és virtuóz 
felkészültséggel oldhassa meg vallási 
áhítattal átszőtt, bonyo lu ltabb kom
pozíció it, amelyeknek ragyogó hatá
sai a kiváltságos művész képességeit 
mutatják.
1613-ban egy breviárium hoz készült két 
gyönyörű m ellék le tte l mutatkozik be a 
mester. Az egy ik  kom pozíciója Mária 
fogantatását ábrázolja megkapó erő
ve l; a másik a keresztutat ábrázolja, 
mely a b ib lia i témáktól á tfű tö tt le lkének 
tükörképét mutatja, mély és meggyőző 
kifejezéssel. Ezeket a m ellék le teket fa
metszetek útján sokszorosították. M i
után Rubens a kifejezés akkora e re jé 
vel rendelkezett, am ilyennel kortársai 
közül egyik sem, ezért a könyvillusztrá-

Kreisel Béla

Amerikában egy traktor h irdetése e lő tt kivonulnak az ille tékesek egy jó  mozi
fe lvevőgéppe l a traktor működési színhelyére. M eg ind ítják  a gépet, a munkás 
megszokott m ozdulata it végzi, a gép m űködik, a film tekercs buzgón szívja 
magába a képet. A laboratórium ban összeülnek és k ivág ják a le g jo b b  film 
kockát, azt, am elyik legelőnyösebben mutatja be a gépe t a munkás könnyed 
és természetes irányítása m elle tt. Ez kerül a hirdetésbe. (A fe lvé te lekné l soha
sem alkalmaznak a munkás helyére színészt, m int Európában, mert a személy 
érdekessége elvonná a tárgyró l a figye lm et, azonkívül sohasem sikerülne a 
géppe l va ló együttm űködésnek olyan töké le tes utánzatát produkálni színésszel, 
mint a gyakorlo tt munkással.) A kész fényképhez a szükségnek m egfelelően 
több-kevesebb szöveget fűznek: ez lehet egyszerűen csak néhány magyarázó 
szó vagy európai visszahatásképpen pár e rede ti, ritm ikus, lehető leg a llite rá ló  
sor. A kép  beállítása és a szöveg megválasztása m indig függ a népek lé lek
tanától, a vásárlóréteg in te lligenc iá já tó l, p illanatnyi konjunktúrális tényezők
tő l, a verseny erősségétől és a kereskedelm i é le t ezer apró árnyalatától, ame
lyeket hely. Idő és alkalom szab meg.
A jó  h irdetésnek három szempontot nem szabad szem e lő l téveszteni: a Blick- 
fangot, a vásárlókedv fe lke ltését és a meggyőzést. A  legfontosabb momentu
mot, a h irdetések erde jében  unottan kóvá lygó tek in te t megtorpantását, a gra
fikus le lem ényére kell bízni. A vásárlókedvet a hirdetésen már m egpihent
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cióra döntő befolyást gyakorolt. Később 
a negyed- és nyolcadrétre kisebbített 
és önállóan m egjelent metszetein is a 
legközvetlenebbül tudta je llem ezni ra
gyogó művészetének mondanivalóit.
A munkák kiv ite léné l Rubens csak a 
kompozíció m egterem tője volt, a töb 
b it e lvégezték a fa- vagy rézmetszők 
és a könyvnyomtató, de fe lügye le ti 
tevékenységet gyakoro lt a fa- és réz
metszők fe le tt is, kik utasításait híven 
betartották.
Az 1613. évben még egy tudományos 
mű lát napvilágot a jezsuita Frangois 
d 'A gu illon  to llábó l. A címlap előadási 
módja közvetlenül szemlélteti a ruga
nyosán lendülő vonalak szépségének 
fe lépítését, amelynek címsorát erő te l
jesen ta rtják a tudomány jobbra és 
balra helyet fog la ló  szimbólikus elemei, 
mint a Merkúr, a Minerva és a száz
fe jű  Argos, m indezt a te livé r művészet 
k ife jező  szemléletével adva elő. A szö
veget ezenkívül hat kisebb rézmetszet 
díszíti, amelyeknek cselekményeit a 
lírai ábrázolás finom hangján mondja el. 
Azonban Rubens viszonya a könyv- 
nyomtatáshoz nem vo lt minden humor 
nélkül való. Erre vonatkozólag érdekes 
esetet jegyez fe l a krónikás. Történt 
ugyanis 1628-ban, hogy a jezsuita pá
te r, Balthasar Corderius kiadta az „Igaz
ság a lak ja " című könyvet, amelyhez 
Rubens a m ellékleteken kívül a könyv 
boríték já t is rajzolta. Talán a művész 
játékos kedvének tudható be vagy 
egyéb körülmények inspirálták őt a 
boríték megtervezésénél, hogy Lukács 
evangélista eszményi a lakját ökörbőrbe 
bu jta tta , amelynek hátsó lábait orosz
lán lábak, mellső lába it ped ig  sas kör
mökkel végződő lábak helyettesítették, 
az egész kompozíciót Márkus és János 
evangélisták tarto tták töm ör egységbe 
fog la lva. Az ökörbőrbe ö ltözö tt Szent 
Lukács ped ig  a ködszerűen megrajzolt 
m ennyboltból tek in t le egy varázslato
san szép istennő rítustól megszentelt 
alakjára. Jobbról és balró l különböző 
szentek csoportja i tö ltik  meg ünnepé
lyes áhítattal a képsíkot. A szenttárgyú 
boríték ilyen furcsa, mondhatnék szati
rikus megoldása e llen a jám bor jezsuita 
páter fe lháborodott és loholva kereste 
fel Moretus könyvnyom tatót, hogy or
voslást keressen a sérelemért. M éltat
lankodása végén k ije len te tte , hogy: 
„A z  igazságnak ez a formája — mez
te len ". A könyvnyomtató ekkor k ije len
te tte , hogy szívesen segítene a bajon, 
azonban már a példányszámnak több 
m int a fe le ki van nyomva. Amikor 
később Rubens értesült a páter ki-Radó György
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fakadásáról, az ő könnyed m odoré
val ilyképpen rep likázott: „A z t hiszem, 
hogy az igazság jó l van fe lö ltöz te tve ". 
Ezután munkáinak egész sora köve tke 
zik, amely világhírű művekkel gazda
gítja  a művészet kincstárát. Nemes 
pompa és előkelőség je llem zi rézmet
szeteit, amelyekkel minden tek in te tben 
művészetének leg javát mutatja. Azon
ban a félívnagyságú kiadványok Ant- 
verpenben m indinkább d ivattá  válnak 
és követe lik, hogy képzeletének el nem 
mondott é lm ényeit, kutató és ú jjáa la 
kító vágyát, szorgos tevékenységét és 
ábrázolásának páratlan k ife jezőere jé t 
ezen a területen is kife jezze. A fe lada
tokat o ly  magától érte tődően o ld ja  
meg, hogy láttukra nem is gondolunk 
arra, m ily rendkívüli nehézségeket ke l
le tt legyőznie.
A grafikai kifejezés is m indinkább he
lyet kér munkáiban. További munkáin 
már olyan m egoldásokat látunk, ahol 
az allegorikus kompozíciók és figurális 
elemek formagazdagsága harmonikusan 
simul a kísérő sorok céltudatos kiem e
léséhez, ahol a hangsúlyt m indig a cím
sorra helyezi.
Az 1632. évben Ludovicus Blosius bene- 
dekrendi apátnak m egje lenő könyvéhez 
készült borítékján már a vé rbe li fla- 
mand felfogást tolmácsolja a nagy mes
ter. A címlap tárgyát itt is a szentek 
é le téből meríti, amelynek központjában 
a Krisztus hatalmas alakja, tragikus 
tárgya ellenére is, m egtartja túláradó 
virulását; míg a m elle tte e lhelyezett 
Szűz Mária törékeny és bánatos a lakjá
ról a báj és szelíd átszellemültség 
sugárzik. A borús égbő l kövérkés an
gyaltestek könyökölnek ki: ábrázolásuk 
légiesen finom, szárnyuk ragyog a szi
várvány színeitől, az egész képen vég ig- 
öm lik a szentek rajongó szeretete.
A Rubens által rajzolt leghíresebb cím
lap 1637-ben Justus Lipsius filo ló g ia i 
munkájához készült és erősen megron
gált állapotban maradt ránk. A címlap 
architektonikus módon van fe lép ítve , 
o lykép, hogy a toronyszerűén em el
kedő geom etriai testeket bolthajtás 
köti össze s ennek felső részén, kö r
alakú babérkoszorúban a szerző arc
képét helyezi el.
Számtalan cím lapmegoldásán a v iru ló  
képmások, a b ib lia i je lene tek, a szen
tek élete, allegorikus és m ito lóg ia i é le t
képek sorozatait szenvedélyes lendü
le tte l tudja mozgatni. Ö a v iru ló  é le t
öröm m egtestesítője; egy ik  művén her- 
kulesi alakok küzdenek virulótestű 
óriásokkal, míg másik kompozícióján 
meztelen embertestek forgataga, vihar- Radó G yörgy
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söpörte szél módjára hömpölyög alá, 
minden vonalával a legkisebb részlete
kig érzékelteti a finom emberi hangu
latokat. Szent alakjai választékosán 
finomak és mély áhítattal átszőttek és 
minden rajzán individuális és belső 
megérzései maradék nélkül kapnak ki
fejezést.
A további fe ljegyzések során a króni
kás még megemlíti azokat az össze
geket, amelyekkel Rubens a fa- és 
rézmetszőket honorálta munkájukért, 
így többek között egy Lipsius-képért 
1615-ben nem kevesebb, mint 54 forin
to t fize te tt készítőjének, ami igen tekin
télyes összeg vo lt abban az időben. 
De nemcsak a nagyobb művek metsze
te it honorálta bőkezűen, hanem a ki
sebb munkák díjazása is megfelelő 
volt.
Rubens művészetének számos követői 
akadtak, kiknek legnagyobb része a 
mester tanítványaiból rekrutálódott. Ta
nítványainak a Rubens-műhely az a 
kincsesbánya, ahonnan aranyukat fe l
hozzák és így természetes következ
ménye, hogy ők is m indinkább helyet 
kérnek e kor e lőretörő művészetében, 
ami tula jdonképpen Belgiumnak a spa- 
nyolság ellen való erőpróbája vo lt az 
1560—1609-es évek között.
Utoljára em lítjük meg, hogy Rubens 
nemcsak tömeges megrendelésekkel e l
ismert művészetének szentelte minden 
ide jé t, hanem a könyvnek is rajongó 
szerelmese le tt, amit legfényesebben 
bizonyít az a páratlan eset, hogy a b ir
tokában levő, 1617-ben Antverpenben 
m egjelent műnek 328 Hubert Goltzius- 
fé le rézmetszetét azzal a fe lté te lle l 
adta át Moretus könyvnyomtatónak, 
hogy azokért könyveket adjon mintegy 
1000 forin t értékben és csak a metsze
tek értékének kisebb hányadáért foga
do tt el pénzt.
Ezzel a mester a glóriás fényben tün
döklő  művészet és a tudás örökké lán
go ló  világossága között olyan hidat 
emelt, amelynek p illé re it az ecset és a 
betű együttes teremtő erői alkotják.

Ziegler Gyula

Szücs Endre

Nem a tanulás és a tudományok meny- 
nyisége teszi az embert okossá, hanem 
azok megemésztése és jó  elrendezése. 
Legtöbbre megy az, aki kezdetben 
maga sem tudja, mennyire megy, de 
azért minden kínálkozó körülményt szi
lárd rendszabályok szerint felhasznál. 
Mi te tte  halhatatlanná az isteneket? A 
betű. Huszonnégy ólomkatonával hős
te tteke t vihet végbe némely ember.

H. V.
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R Á D I Ó
KONIGSBERGNEL
BUDAPEST IV, VÁCI UCCA 3

Néhány példa a „Fotós hirdetéseket11 című cikkhez
BESNYŐ ÉVA fotós h irdetése abbó l az e l
gondo lásbó l indul ki, hogy egy sportáru- 
héz óriási raktárát nem lehet h irde tn i az 
egyes árucikkek m inőségére és olcsósá
gára való felhívással (akár m ontírozott ké
pek töm egéve l, akár jó l vá lasztott szöveg
ge l) nem az úszódresszt, fu tba llt, fu tóc ipő t 
vagy síta lpat kell p ropagá ln i, hanem a 
sportot magát. Sporto ljunk, mert az az erő 
(fé rfiideá l) és szépség (nő iideá l) forrása. 
A kép is ezt akarja dokum entáln i. M agne- 
tikus erőve l vonzza tek in te tünke t a ha
nyattesni látszó, a kép d iagonélisában 
e lhe lyeze tt női alak, az égnek nyú jto tt két 
kar és a fe lta rto tt diszkosz nyugvó po n tjá 
val. A karcsú test, az izmos és mégis 
finom vonalú kezek, a re jte tt arc fia ta lságot, 
e rő t és szépséget se jtte tnek. Ezt m ind
nyájan e lé rhe tjük  sport révén. A sportok 
m indegyikhez kell valam i fe lszere lési 
tárgy, a h irdetés a kedve t fe lk e lte tte : 
most már az áruház címe te ljesen e legendő.

BORTNYIK SÁNDOR enyhe irón iá jú  fo d 
rászhirdetése nem tisztára h irdetés: v ilá g 
nézeti dokumentum is. A szabályszerűen 
ondo lá lt fe j valóban csábító (a kritiká tla - 
noknak), de a szem élyte lenítés által káp
rázatos szépségűvé idea lizá lt édeskés női 
arc m intha gúnyosan m osolyogna: a fr i
zura önmagában b izony még nem e lég ! 
Ez a kettős tendencia René C lair „Le 
m illió n "  című film jének fe lfogására em lé
keztet, művészi je lle g e  dom borod ik  ki, 
rovására van azonban az üzleti célnak.

LAUB JUCI kesztyűhirdetése a legcé ltuda 
tosabb. Tömör: kesztyűt akar h irde tn i, te 
hát az dom inálja  a képsíkot. Céltudatos:

használat közben m utatja be az árucikket, 
nem teátrá lis beállításban, hanem a hanyag 
kéztartással az árucikk je lle g e t és az e l
adási szándékot le tom pítva. Anyagszerű: 
szinte érezzük a bőrkesztyű kellem es ta
pintását. Az utazókoffer és az ulszter e l
múlt utazások jó leső  em léke it idézik , 
rögtön azzal a képzettársítással, hogy a 
vonatokon e lke rü lhe te tlen  korom és szenny 
e llen m ilyen jó l véde tt a kesztyű. Kellemes 
gondo la tok, fe lcs illanó jó ke d v  —  le g jo b b  
ta la j a h irdetőnek.

BERGMANN TERÉZ fo tog rá fia i szem pontból 
kifogásta lan Arkanzas h irdetése jó  példa 
az esztétizá ló hatásokra. A vázák valószí
nűtlen elhelyezése, a háttérben dekorá ló  
szándékkal a lkalm azott te rítő , m int fo to 
grá fia i ke llékek té rk itö ltő  je lle g ü kke l he
lyesek, de másrészt alkalmasak arra, hogy 
a néző figye lm é t he lyte len  irányba te re l
jék .

A RÁDIÓ CÉG h irdetése isko lapé ldá ja  an
nak, hogyan nem szabad h irde tn i! A kép 
alá a kereskedő neve he lye tt nyugodtan 
oda írhatnók: „ In te r ie u r"  vagy „Részlet a 
német a lkancellár szobá jábó l", vagy akár 
egy bútoráruház címét is, eszébe sem ju t 
a nézőnek, hogy hamisítással áll szemben. 
Hiszen nagyítóüvegge l kell keresni a 
rád ió t és a hozzá tartozó hangszórót. 
Szinte ha jlandók vagyunk fe lté te lezn i, 
hogy szerénységből re jti el a h irde tő  e l
adásra kínéit áruját. Maga a fo tog rá fia  az 
átlagosnál lényegesen rosszabb, a klisé 
szürke, fá tyo los. Kár vo lt a drágán m eg
fize te tt h irdetési he lyért. Ilyen h irdetés 
még nem csábíto tt senkit vásárlásra! R. I.
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bánatnak keserű a könnye. A bajt megelőzni, a 
betegségnek idejekorán elejét venni sokkal köny- 
nyebb, m int a már kifejlődött bajt gyógyítani.

Az egészség alapja a helyes táplálkozás, a testi 
és lelki erő gyarapítása. A  legtöbb esetben ehhez 
nem elegendő a szokásos táplálkozás. Mindennapi 
étrendünket k i kell egészíteni olyan erősítő táp
szerrel, amely az élet fenntartásához, a szervezet 
felépítéséhez, a munka elvégzéséhez szükséges táp
értékeket és vitaminokat koncentráltan, jóízű, kel
lemes formában tartalmazza és az emésztést nem 
terheli meg.

Ilyen természetes kvintesszenciája a tápszerek
nek az 0V0M ALT1NE.

Fiatalnak és öregnek, egészségesnek és beteg
nek a reggeli- és uzsonnatejhez adjunk 2—3 kávés
kanál OV OM ALTINE-t.

Az OVOMALTINE magyar termék, hazai nyers
anyagból magyar kéz itthon gyártja.

Ara »  dobQE nagysága szerint P 5.—. P 2.80, P 1.50

Mintát és ismertetést ingyen küld a dr. Wander 
gyógyszer- és tápszergyár rt., Budapest, 100. posta

fiók, X. kér., Keresztúri út 32/b.

Dóczi György

szem a szövegből merfti. A meggyőzést a hű fénykép végzi el. A grafikus 
mellékrajzok, a szöveg és fénykép eredeti elrendezése, esetleg szfn segítsé
gével való kidomboritása, a Blickfang a grafikus feladata, ez a legdöntőbb fon
tosságú feladat. Az em lékkép magva is szigorúan véve azonos vele. A kép 
hipnotikus erővel vonzza maga fe lé  a még nem befolyásolt vásárlóréteget és 
miután a vásárlás a leg több esetben nem rögtön történik, pörölyütések mono- 
tonságávai és ere jéve l kell az emlékhatásnak működni. Az em lékkóp in jekció ja  
tartja ébren az áru nevét, márkáját, szállítóját. Ehhez a kom plikált feladathoz 
már a művész leleménye szükséges.
Amerika utólérhetetlen tökélyre emelte a hirdetés művészetét, az ö tapaszta
lataik rengeteg megszívlelendő tanulságot re jtenek magukban. Hogy csak

Miként hasznosíthatjuk 
a szaklapok szedés- és 
nyomáspéldáit?

Legutóbbi, 3— ♦. számunkban cikk
sorozatot kezdtem közreadni a fenti 
címben tömören visszaadott tárgykör
ből. Ebben a tanulmánysorozatban ere
detileg  kizárólag színes akcidenciák 
tervezésével kívántam foglalkozni, te l
jesen különválasztva a hirdetésterve
zést, mely munkakörben ugyancsak 
számtalanszor adódik alkalom az innen- 
onnan ellesett és m egfigyelt ö tle tek 
hasznosítására.
Lapunk programjában azonban külön 
számként szerepelt a mostani hirdetés
szám, amelynek szemléltető anyaga, 
mint látható, annyira dús, hogy eredeti 
tervem től e ltérő leg, cikksorozatom má
sodik részét kénytelen vagyok hely
szűke miatt a legközelebbi számra 
hagyni s ezúttal a hirdetésszedés aktuá
lis kérdéseivel foglalkozni.
Mostani Írásom ennek megfelelően csak 
kevésbé illik  bele a tu la jdonképpeni 
témakörbe, mert ha van az akciden- 
ciának olyan területe, amelynél a han
gyaszorgalommal gyű jtö tt ötletterm éket 
igazán praktikusan tudjuk felhasználni 
és gyümölcsöztetni, úgy a hirdetés-
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szedés széles mezeje mindenesetre 
ilyennek tekintendő.
A hirdetésszedés az a munkakör, amely
nél ötletességünket majdnem korlátlan 
szabadsággal csillogtathatjuk; a hir
detésszedés az, ahol kezünket csak 
ritkább esetben köti a megrendelő 
kénye-kedve vagy fe llebbvaló ink aka
rata.
Gondoljunk arra is, hogy a hirdetések 
szedésénél a leg több esetben szaba
don érvényesíthetjük ügyeskedésünket 
is, noha ezt a nagy e lőnyt nagy mér
tékben ellensúlyozza az a tény, hogy 
a hirdetésnél nagyon gyors munkát kell 
végeznünk. Nem célom e helyütt és 
most pertraktálni, vá jjon helyes-e nyom
dáink és lapjaink vezetőinek ama e l
járása, hogy a hirdetések technikai k i
vite lé re  nagy gondot nem fordítanak, 
arra idő t nem engednek, sőt egyes he
lyeken még a felhasználható szedő
anyagok, betűk, díszek, léniák szabad 
megválasztását is korlátozzák.
Csupán arra utalok, hogy a külfö ld i 
lapoknál ilyen korlátozásokkal nem ta
lálkozhatunk, ilyeneket, látva a sok jó  
hirdetést, nem is tételezhetünk fel. 
Az igaz, hogy a német, osztrák, angol, 
stb. h irdetők és a magyar h irdetők kö
zött je lentékeny klassziskülönbség áll 
fenn. Míg külföldön a hirdetésre a ren-

4 tlü ( < M a  in í f c s t iu

in d u t ,
végiggondolja teendőit, átnézi kommisszióit.

Ha nem akar dolgavégezetlen és fáradtan, 
kimerültén hazatérni, igyék előbb egy csésze 
meleg tejet, amelybe 2—3 kávéskanál Ovomal- 
tine-t tett. Az Ovomaltine nem csodaszer, de 
nagy töménységben juttatja szervezetének a 
szükséges tápláló és fűtőanyagokat, rugal
massá teszi izmait, erősíti idegeit.

Fokozott teljesítmények végzésére teszi 
alkalmassá.

Retiküljébe tegyen egy do
boz Ovomaltine dragéet. Séta 
közben, szabónőjénél, a szín
házban Ovomaltine dragée b z o -  
pogatásával frissítse és üdítse 
fel magát.

Egy doboz ára P 1.50.

Biczó András

KERTESZ-WESZELY
Gebhardt Tibor

egyet szakítsunk ki, említésre érdemes Iparcikkeik hirdetési skálája. Az alkal
mazás sűrűségének sorrendjében ilyen fokozatokat látunk:
1. Tiszta, retusálatlan művészi fotó.
2. Színnel kapcsolatos fotó.
3. Retusált és grafikusan aláfestett fotó.
4. Tiszta grafika.
Leggyakrabban alkalmazzák eszerint a tiszta fo tó t, ve le majdnem egyenlő 
mértékben a már aktív grafikus segítséggel készült fo tó t. Legritkábban a tiszta 
grafikát. Fordítsuk csak meg a sort és az európai ipari hirdetés képét látjuk. 
Nem lehet kétséges, hogy Európa rövidesen követi Amerikát ezen az úton, 
magukra vessenek a grafikusok, fotóművészek, ha csupa kényelem ből és nem
törődöm ségből lemaradnának.
A fotós hirdetés terjedése egyáltalán nem csökkenti a grafika i művészetekkel 
fogla lkozók munkalehetőségeit, sőt az anyag beláthatatlan gazdagsága az 
ö tle tek számtalan zs ilip jé t nyithatja meg. Rába Ie 6
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delő, a hirdető époly nagy gondot fo r
dít, akár egyéb nyomtatványaira, addig 
nálunk ezt csak szórványosan tapasztal
hatjuk. A kü lfö ld i lapok kiadói meg 
különös súlyt helyeznek arra, hogy lap
juk h irdetései technikai és reklámművé
szeti szempontból kifogástalanok legye
nek, nálunk ezzel szemben a leggyak
rabban a legdrasztikusabb hozzá nem 
értéssel találkozhatunk.
Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ná
lunk legalább hirdetésszedő kollégáink 
őrizzék meg jóízlésüket s igyekezzenek 
azt a lehető leg te ljesebb mértékben 
érvényesíteni.
A jóízlés alatt semmiesetre sem értendő 
valami olyasmi, hogy a hirdetésszedést 
a legmagasabb fokú akcidencia ré
g ió iba  kellene emelni. Távolról sem. 
Annál kevésbé, mert ma az akcidencia 
terén is a legegyszerűbb eszközökkel 
kell dolgoznunk, még inkább szükséges 
tehát az egyszerűség a hirdetéseknél, 
amelyeknek előállítása nagyobb gyor
saságot igényel.
Ha már most ezzel tisztában vagyunk, 
akkor nagyon könnyű megállapítani azo
kat a szükséges irányelveket, amelyek
nek a hirdetésszedésnél érvényesülniök 
kell.
Lássuk ezeket sorjában.
Elsősorban, mint az akcidenciában á lta
lában, az arányos, tetszetős térosztás a 
helyes hirdetésszedés egy ik  legsarka
latosabb fe lté te le . Szükséges ez annál 
inkább, mert a hirdetések töm kelegé
ből csak ilyen eszközökkel tudjuk fe l
tűnőbbé tenni hirdetésünket. Az a régi 
e lv, hogy a hirdetés egész terü letét az 
utolsó négyzetpontig teljesen ki kell 
használni s betűvel, dísszel k itö lten i, 
réges régen lomtárba került. Kár a h ir
detés terü letét nagy címbetűkkel k i
tö lten i; ha ezt minden hirdetésnél meg
tesszük, úgy a hirdetésoldal, amelyen 
sokszor tucatnyi hirdetés szorong, nem 
lesz egyéb egy rossz választási p lakát
nál, mely valóságos mintatára a nyomda 
plakátbetűkészletének. Vannak h irdeté
sek, amelyeknek területe és az azon 
elhelyezendő szöveg sehogy sincsenek 
arányban, a hirdetés nagysága korlá to
zott, a szöveg ehhez képest túlsók. Ezen 
nincs módunk változtatni, ez esetben 
meg kell e légedni 1— 2—3 címsorral, 
ami egyébként helyénvaló is s kísérő
szöveggel ki kell töltenünk a meg
maradt fe lü le te t. O ly esetben azonban, 
amikor a hirdetés szövege megengedi 
a szellősebb elrendezést, úgy igyekez
nünk kell a sortömböket, a fősorok fo lt
já t üres fe lü le tekke l is társítani, ami 
egyben a szöveg hatványozott kieme
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lését is je len ti. A tördelésnél azután 
tanácsos az ilyen levegős h irdetéseket, 
a te le töm ött foltúakkal e legyíten i, hogy 
egyik a másikat erősítse.
A térosztás alapja legyen az arányos 
osztás.
A második irányelvünk legyen a h irde
tésszedésnél a betűfajta helyes meg
választása. Ne keverjünk sokféle betűt 
egy-egy hirdetésben, ezt különösen a 
v idéki kollégák figye lm ébe ajánlom. 
A sokféle betűfajta ízléstelenségre vall. 
Nem szükséges hogy egy-egy h irde 
tésben azonos stílusú betűk kerüljenek 
egy csoportba, ezt az e lvet, amely 
egyébként igen helyes, ma már nem 
alkalmazzuk az akcidenciánál sem, de 
elíté lendő hiba, ha egy aránylag kis 
fe lü leten két fajtánál többe t vegyítünk 
Az alaptípus, melyből az alárendelt 
kísérő szöveget szedjük, antikva vagy 
groteszk lehet s a címbetű is az legyen 
de míg antikva kisbetűs kísérő szöveg 
hez nagyon jó  a groteszk címbetű, ad 
d ig a groteszk kísérő szöveghez vala 
hogy eszünkbe ne jusson antikva cím 
sorokat szedni. Kerüljük a stílustalan 
25—30 esztendős betűk alkalmazását 
ilyeneket még címsornak se szívesen 
látunk hirdetésekben.
A címsorok betűinek megválasztásánál 
nagyon fontos a kurrens és verzális 
betűk alkalmazásának okszerűsége. Ver- 
zálist nem m indig helyes használni, fő 
ként ha nehezen olvasható betűrő l van 
szó. Könnyebben olvasható, szembe- 
szökőbb és hatásosabb a kurrens sor. 
Ide tartozik még a címsorok betűinek 
fokozatbeli arányosítása is, mert ez 
alapjában véve e lősegíti az ízléses e l
rendezést és jó  összhatást. Az egymás
hoz közeli nagyságú címsorok nem jó l 
hatnak, monotónná teszik a hirdetés 
összhatását, míg az arányos fokozat
megválasztás helyes hangsúlyozás mel
le tt egyik címsort valóban m egfelelő 
fontosságú rangra emelni.
A harmadik a lapelv: csínján bánni a 
díszítőanyaggal. A díszítés nem m indig 
díszít, sőt sokszor ront az összhatáson, 
hiszen elvonja a figye lm et a szövegtől. 
Nem vonatkozik ez az olyan egyszerű 
vonal vagy geom etriai alakzatú fo lt- 
anyagra, amellyel hangsúlyozni vagy 
figyelm et felhívni akarunk. De e tek in 
tetben csak a legnagyobb m értékletes
séget szabad alkalmaznunk, ö re g  hiba, 
hogy hirdetésszedőink nagy része, ha 
hirdetését helyesen tagolja  is s nem 
tö lti ki szöveggel a megszedett kere
tet, végül az üres fe lü le teket minden 
ok nélkül te letöm i b lickfangokkal vagy 
vidéken öreg, lomtárba való körzet Tervezte és rajzolta: Tábor János „A z  Est" h irdetéstervező osztályán
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darabokkal. Az ilyen oktalan hely 
kitöltésnek semmi értelme nincs, mert 
nem okszerQ s nincs megindokolva, 
miért Is kelle tt az egyébként jó l tagolt 
sikot elcsúfítani.
E három technikai vonatkozású alap- 
elvünk mellett azonban nem szabad 
elhanyagolnunk a szellemi alapelveket 
sem. Akárcsak az akcidenciánál, úgy a 
hirdetésszedésnél is a szöveg helyes 
interpretálásán kell kezdeni a tervezést. 
Mosolyogni kell azokon a hirdeté
seken, amelyeknek fősora a cégnév, 
holott bizonyos, hogy a hirdetés valami 
árunak propagálását célozza s nem a 
cégét. Az áru, általában a kínálat vagy 
kereslet tárgya a fősor. Vannak ugyan 
hirdetések, amelyeknél a cégnév a fon
tos, pl. a dlvatkereskedők mai hirde
téseinél, amelyekben egész áruhalmazt 
hirdetnek, itt fontos a cégnév, mely 
többnyire fogalomszámba veendő és 
közismert.
Ha olyan szövegünk van, melynek egy
néhány szava slágernek kiképezhető, 
úgy ezt erőteljesen kell kiemelni, mert 
ez a tulajdonképpeni gócpontja a szel
lemi konstrukciónak s Így kell hogy 
gerince legyen a technikai kivitelnek is. 
Hogy a sajtóban látott hirdetéstömeg
ben fe lle lhető sok Jó ö tle tet miként 
használhatjuk fel munkáinkhoz, az ke
véssé tartozik e cikk tárgyához. Nagyon 
bajos volna erre nézve irányt szabni, 
hiszen az Ízlés minden embernél más
ként van kife jlődve. De egy bizonyos, 
hogy a hirdetés területe nyújtja a leg
több alkalmat az ízlés fejlesztésére 
éppen azért, mert úgyszólván napról 
napra dús tanulmányi anyag áll rendel
kezésünkre, ha csak 1—2 napilap vagy 
2—3 szaklap akad is kezünkbe.
Ezt a területet nyilt szemmel kell figyelni, 
ez nem vonható e tekintetben egy ka
lap alá az akcidenciákkal, mert itt a 
szöveg a legfontosabb s így ennek ki
képzése sokkal egyszerűbb keretek kö
zött mozog, ellentétben az akcidenciák
kal, amelyeknél a díszítés, bármily cse
kély mértékben alkalmaztassék is, je l
legzetes és fontos hivatással bír. 
Egészen más lapra tartozik azután a 
magasabbrendű hirdetések tervezése 
és szedése, amivel külön cikkben kell 
foglalkozni. E számunk példái, kettő
három kivételével, napilaphirdetések 
s jó  példáiul szolgálnak a vidéknek, 
ahol a hirdetésszedés általában nagyon 
gyenge termést mutatott a múltban, 
épúgy mint ma sem megfelelő, holott 
a napisajtó jó  hirdetéseivel hivatott 
arra, hogy a jó  ízlést a hirdetők sorai
ban megerősítse és kifejlessze. W. V.
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A harmadik 
magyar nyomda
A történelmi adatok megbízhatatlan
sága közismert a kutatók előtt, ép ez ok
nál fogva ne csodálkozzék senki azon, 
ha néhol a megbízhatatlanság akadá
lyával fog találkozni és hogy ezt igazol
jam, inkább mindazon adatot fogom 
adni, amely rendelkezésemre állt és 
amelyre olyik történész mint határozott 
tényre támaszkodik.
Az 1472. vagy 1473. év az, amikor Má
tyás király Geréb László (újabb adatok 
szerint Karai László) budai prépostot és 
kancellárját (sokak szerint alkancellár- 
ját) megbízta, hogy intézkedjék az 
iránt, hogy Budán nyomdát állítson fel. 
Geréb (Karai) Lászlónak annál köny- 
nyebb volt ez irányban a dolga, mert 
éppen Mátyás udvarában tartózkodott 
akkor a hírneves matematikus Müller 
János, akit tudós körökben Regiomon- 
tanus néven ismertek.
E tudós ismerős volt a velencei nyom
dászokkal és ezek ajánlására, illetve 
közbenjárására hívta meg Geréb (Ka
rai) László a német-olasz Hess Andrást 
Budára.
Történettudósok körében azt tartják, 
hogy Hess csakugyan 1473-ban érke
zett Budára és nem 1472-ben, mig ez 
utóbbi évben Mátyás király csak a Mül
ler (Regiomontanus) leírásából és az 
általa bemutatott egy nyomott könyvé
ből ismerte meg a nyomdászatot.
Hess budai működésének ideje külön
ben igen bizonytalan. Tény az, hogy 
1473-ban Hessnek is, nyomdájának is, 
eddig legalább kikutathatatlanul nyoma 
veszett, ami abban lelheti magyaráza
tát, hogy Mátyás ugyanekkor kevere
dett háborúba IV. Frigyes osztrák csá
szárral és így e háborús zűrzavarban 
természetes, hogy senki sem törődött 
sem a nyomdával, sem Hessel, akivel 
Mátyás rendetlen, piszkos nyomtatvá
nya miatt amúgy sem volt megelé
gedve, mert nem fedezte fel ezekben 
a nyomdászat művészetét, könnyen el
tűnhetett és elvándorolhatott és így az 
akkori nehézkes közlekedési és tájé
kozási viszonyok és helyzet közepette 
könnyen nyoma is veszhetett.
Buda után a nyomdászat feltalálásától 
fogva körülbelül száz évig, a budai 
nyomda létezésétől pedig hatvanhat 
évig kellett várni Magyarországnak arra, 
hogy nyomdája legyen. Az ez idő
közben az esetlegesen előállott ma
gyar könyvnyomtatványokat külföldön 
nyomatták a fel-felbukkanó könyvkeres-
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II„A leegyszerűsített tipográfia
Mikor a vitához hozzászólok, akkor egyedüli igyekezetem a fe jlődést szolgálni 
és feltételezem, hogy úgy az előttem , mint az utánam szólóknak is ez volt, 
ille tve  ez lesz a céljuk.
Legelsősorban meg kell állapítani, hogy a magyar nyomdászat szempontjából 
igen örvendetes jelenség, hogy a Magyar Grafika — mint egyedüli magyar 
nyomdász-folyóirat — az utóbbi időben mindinkább igyekszik hivatását te lje 
síteni. Legalább is ezt bizonyítják a legutóbb m egjelent számok, melyeknek 
szedéspéldái túlnyomórészt a mai kor pszichikai és termelési viszonyait 
figyelembevevő tipográfia i megoldások, valamint az azokkal összefüggő szak
cikkek.
így többek között Wanko szaktárs is írt a fenti címmel egy nagyon tanulságos 
cikket, mely vitát vá ltott ki. És tu lajdonképpen ez a cikk az, amellyel kapcso
latban én is óhajtok néhány észrevételt tenni.
Wanko szaktárs azt mondja, hogy a vo lt Nyomdászati Tanműhely munkái a 
békés fejlődés következménye, ellenben a konstruktív tipográfiá t a gazdasági 
helyzet termelte ki. Nekem ezzel szemben az a véleményem, hogy minden

kedők, akik közzé tartozott, mint első, 
Teger könyvkereskedő, aki 1488-ban 
Rathold Erhardnál Augsburgban nyo
matta ki Thuróczy Magyar krónikáját és 
1504-ben W interburger Jánosnál Bécs- 
ben Constitutiones Sinodales Eccles. 
Strigoniensis című művet.
Teger után Paep János volt, aki a Le- 
gend. S. S. Hungáriáé, quae in Hystoria 
Lombardica non continentur című mun
kát nyomatta ki 1498-ban Velencében, 
azután jö tt a Missale Divin. Offic. Anno 
1490 című mű ugyancsak a mondott év
ben Velencében, végre ugyancsak itt 
1451-ben az esztergomi Missale.
Paepot követte Hockel István, aki az 
1514. évben Lichtenstein velencei nyom
dásznál nyomatta ki a Paulinus Misselet. 
Ezek a Könyvek, amint látjuk és sejtjük, 
mind latin nyelvűek voltak és így érde
mes feljegyezni az első magyar nyelvű, 
külföldön nyomott könyvet. E könyv 
Szent Pál levelei voltak, amelyeket 
Komjáthi Benedek nyomdász nyomatott 
ki V iktor nyomdásznál 1582-ben Krakó- 
ban. 1536-ban Pesti Gábor gyulafehér
vári kanonok és ugocsai főesperes az 
általa magyar nyelvre fordított négy 
evangélisták könyvét, majd Aesopus 
meséit nyomatta ki Singrenius bécsi 
nyomdásznál.
A második magyarországi nyomda fe l
állításának időmeghatározása is bizony
talan. Ezt a nyomdát Újszigeten, (gö
rögül Neanensos, okleveleken Insuia 
nova), 1536, 1537 vagy 1538-ban állította 
fel Nádasdy Tamás horvát bán, később 
nádor és hírneves reformátor a fenti 
birtokán (Sárvár mellett, Vasmegye). 
Meg kell magyarázni, hogy honnan 
ered az évszámok fogalomzavara. Ne
vezetesen Nádasdy, a fenti újszigeti 
birtokán előbb iskolát á llíto tt fel, amely
nek vezetőjévé, ille tve  tanítójává Er- 
dősi Jánost te tte  és csak azután állította 
fel a nyomdát, Erdősi fe lügyelete alá 
helyezvén azt is.
Ez az Erdősi 1536-ban latin nyelven ma
gyar nyelvtant írt, amelyet 1539-ben 
nyomatott ki az újszigeti nyomdában. 
Innen az évszámok fogalomzavara.
Ez a grammatika volt az első latin nyelv
tan, amely a magyar nyelvet oktatja.
Az újszigeti nyomdának nyomdásza volt 
Abádi Benedek református prédikátor 
és későbbi szegedi lelkész.
Ugyancsak ez újszigeti nyomdában nyo
matott 1541-ben az Új-Testamentom, me
lyet szintén Erdősi István fordított ma
gyar nyelvre és I. Ferdinánd osztrák 
császár két fiának, Maximilián és Fer
dinánd főhercegeknek ajánlott. Ezt a 
munkát is Abádi Benedek nyomta. Ta-
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Ián nem is kell mondani, hogy mindez 
itt felsorolt nyomtatványok ma már a 
ritkaságok közzé tartoznak és csak a 
múzeumok fé lte tt kincsei.
De az is bizonyos, hogy az újszigeti 
nyomdának nem Abádi volt az első 
nyomdásza, amely feltevésre két ok 
van. Először azért, mert az újszigeti 
nyomda felállításakor Abádi még csak 
tanulta a nyomdászatot Krakóban, má
sodszor pedig azért, mert Abádi, mikor 
átvette a nyomdát Újszigeten, a közön
séghez egy „A z  könü nomtato Isteni 
keduet kiuan annak az ki ezt olvassa" 
című körlevelet intézett, amelyben így 
szól: „Ha valahol az nomásban való vi- 
tekre (sajtóhiba) találsz, abból en tüled 
boczánatot kirek; Mert hog meg érczed 
ez köniiet nem en kezdettem el, hanem 
más, kit az io vr (Nádasdy) sok ideig 
nag költsiguel itt tartott. Es mikoron el 
kisen hozza fogott volna es látták volna, 
hog az nehezen irhetne v igh it, ug hi- 
uata enghemet hozzaia, hog ez mennél 
hamarabb az kereszténeknek kezebe 
juthatna. Mikoron azirt láttám volna az 
betűt, hog nag kisedelem nélkül nem 
mielhetni véle, mint hamarsagnal lehete 
vgan azon betűt megigazytam egg ni- 
hanat hozza czináltuan, hog szapora 
lenne az dolog es hamarabb vigh it 
irhetnök."
Hogy azonban ki volt ez az első új
szigeti nyomdász, ille tve  Abádi e lődje, 
azt eddig kikutatni senkinek sem sike
rült.
A harmadik magyarországi nyomdáról 
szólva, nem hozzuk fel az újszigeti 
nyomda után 1551-ben fe lá llíto tt kolozs
vári nyomdát Erdélyországban, amely
nek első nyomdászai Heltai Gáspár és 
Hoffgraef voltak, hanem rátérünk cik
künk tárgyára, a harmadik magyar
országi nyomdára.
A harmadik magyarországi nyomdát 
határozottan a reformáció szolgálatára 
hozatták az országba, még pedig igen 
kalandos körülmények között, amelyet 
megismertetni nemcsak érdekes, ha
nem kortörténeti szempontból igen be
cses és adathalmazánál fogva meg
becsülhetetlen értékű is.
A reformáció világ- és eszmefelforgató 
epochjában a sok önfeláldozó és 
áldozatkész emberek között, akik refor
mátus vallásukért nemcsak vagyonukat, 
szabadságukat, hanem életüket is koc
kára tették, nem utolsó helyen áll egy 
lengyel nemes, Skrzetusky Rafael, aki, 
csakhogy a reformációnak szolgálatot 
tehessen, Lengyelországban megtanulta 
a nyomdászatot, egyben pedig nyom
dát szerelt fel és faluról falura járva,

idők tipográfiá ja a termelési viszonyokból ered. Ezt talán legjobban bizonyítja 
a már rég feledésbe ment japánizmus, másnéven szabad irány, mely minden
áron konkurrálni akart a litográfiával és azért utánozta azt. De, tekintette l 
arra, hogy a betűöntödei anyaggal mégsem lehet o ly nyomtatványt produ
kálni, mint a rajzzal, az utánzás viszont nem te tte  olcsóbbá a termelést, hanem 
megdrágította, tehát semilyen tekintetben nem vo lt versenyképes, ezért 
nagyon rövid létezés után letűnt. Egyébként, ha általában végignézünk a 
letűnt irányokon vagy stílusokon és azoknak termelési összefüggéseit keressük, 
akkor azt okvetlenül megtaláljuk.
Wanko szaktárs a vo lt Nyomdászati Tanműhely munkáiban és a konstruktív 
tipográfiában több közös szempontot vél felfedezni. Ez a vélekedés valóban 
helyes, már csak azért is, mert mindkét irány két különböző tisztulási folyamat
nak a kijegecesedése. Talán azt is mondhatnánk, hogy a konstruktív (korszerű) 
tipográfia több lényeges szempontja, mint például az anyaghoz való vissza
térés, a tér és forma, a leegyszerűsítés stb., körülbelül megegyezik a William 
Morrisék által képviselt szempontokkal (t. i. ennek nyomán dolgozott a 
Nyomdászati Tanműhely), mégis gyakorlati megnyilvánulásukban lényegesen 
eltérnek egymástól.
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Továbbá Wanko szaktárs megállapítja, hogy a nyomtatvány nem társadalmi, 
hanem sokszorosítóipari produktum. Szerintem a kettő egy és ugyanaz, mert 
a nyomtatvány társadalmi szükséglet, tehát mikor azt a sokszorosítóipar elő
állítja, akkor társadalmi terméket állít elő.
Wietorisz szaktárs azon meglátását, miszerint az utánzás a tipográfia szempont
jából káros, mert az bizonyos ellaposodást von maga után, Wanko szaktárs 
fé lreértette s így az abból eredő következtetései nyilván tévesek. Wietorisz 
bizonyára nem azokra gondolt, akik a konstruktivistákat tudatosan követik, 
hanem azokra, akik azt rosszul „m a jm olják". Azt ped ig, hogy mennyire káros 
az úgynevezett „m ajm olás", mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nagyon 
sokszor láthatunk egyébként jó  nyomtatványokat, melyeket egy Blickfang 
vagy lénia rossz elhelyezése, a nyomtatványra való ráerőszakolása csúffá tesz. 
Ez természetesen abból következik, hogy a nyomtatvány készítője nem volt

mint vándornyomdász, terjesztvén a 
lutheri tanokat és átélve az üldözés és 
nyomorúság gyehennáját, ért el Bécsbe 
saját maga által to lt, rozoga talyigáján 
felszerelt nyomdájával.
Skrzetusky, mivel már Lengyelországban 
is üldöztetésnek volt kitéve a katoliku
sok részéről a reformáció terjesztése 
miatt, elővigyázatból a Skrzetusky len
gyel nevet a német Hoffhalter előnév- 
vel cserélte fel és így vonult be Bécsbe. 
A nagy nélkülözés, fáradozás és szen
vedéstől egészen megtörve á llt meg 
nyomdáját re jtő laftikájával az uccán, 
midőn éppen arra vezette az útja Bécs 
akkori nyomdászát: Elwangen Kraftot. 
Elwangennek természetesen csak egy 
pillantást ke lle tt vetni a laftikára és 
mingyárt tisztában volt vele, hogy 
vándornyomdásszal van dolga.
Rövid párbeszéd után, amelynek Hoff
halter éppen úgy megörült, mint Elwan- 
gen, hogy kölcsönösen sors- és szak
társra találtak egymásban, mint üzlet
társak tértek Elwangen nyomdájába, 
ille tve házába.
Hoffhalter - Skrzetusky csakhamar fe l
ismerte, hogy társa, Elwangen nem az 
ő eszmei társa is és ezért amennyire 
lehetett, óvatos volt vele szemben a 
reformáció eszméinek propagálásában. 
De Elwangen, aki megtudta Hoffhalter 
működésének valódi rugóját, bár hithű 
katolikus volt, mégsem ártott neki, ha
nem jóbarátilag figyelmeztette őt az 
óvatosságra és ahol és amint csak lehe
tett, védte őt a veszélytől.
Tudjuk, hogy a gyászos mohácsi vész 
után a reformáció még nagyobb lendü
letet vett Magyarországban is és a 
reformátusok voltak az elsők közt az 
elsők, akik a könyvnyomdászatban esz
méik terjesztésére olyan segédeszközt 
láttak, amelyre minden áldozatra készek 
voltak.
A reformációért áldozók közt Magyar- 
országon első helyen álltak az akkori 
időben a debreceni reformátusok, akik
nek minden vágya az volt, hogy Deb
recenben nyomdát állíthassanak fel esz
méik terjesztésére.
Sokáig kutattak ilyen nyomdász után, 
de, fájdalom, Magyarországon akkor 
még nem találtak erre a misszióra sem 
nyomdászt, sem nyomdát.
Éppen a töprengésük közt kaptak a de
rék debreceniek W ittenbergából érte
sítést, hogy Hoffhalter Rafael (Skrze
tusky) lengyel nemes és nyomdász, a 
reformáció bátor és törhetlen apostola, 
aki úgy eszével, mint nyomdájával 
csakis a reformáció ügyét szolgálja, 
Bécsben van, írjanak neki és hivják
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meg fit, aki bízvást szívesen veszi a 
meghívást és kész örömmel tesz eleget 
kérésüknek.
Hoffhalter bécsi katolikusellenes műkö
dése valahogyan kipattant a titok leple 
alól és az a kormánynak, a városi 
tanácsnak és a nyomdászok testületé
nek tudomására ju to tt, amelyért Skrze- 
tuskyt nemcsak pénz-, hanem börtön- 
büntetésre is ítélték. Hoffhalter csap
dában látta magát, amelyből szabadulni 
vágyott, de hogyan, mikép, mikor már 
mint e líté lt embert árgus - szemekkel 
őrizték.
E szorongatott helyzetében kapta a 
jó  debreceni reformátusok meghívá
sát református nyomdászminőségre és 
eszmeterjesztő funkcióra.
Hoffhalter örömmel vette a debreceni 
meghívást és apránkint hordva össze 
dolgát a Bécs alatti erdőségbe, hogy 
előkészítse szökési lehetőségét.
Először régi laftikáját v itte  ki éjnek 
idején az erdőbe, ahol a sűrű bozótok 
közé rejtette, azután a sajtót, betűket, 
festéket, papirost, szereket, szerény 
ruházatát v itte  egy halomra a talyigára 
és mikor már így készen vo lt a vándor
lásra a vándornyomda, társától 1562 
január 14-én é jje l érzékeny búcsút vett, 
titokban megszökött Bécsből.
Keserves szenvedések és küzdelmek 
között sikerült keresztülhatolni az osz
trák határon Magyarországba, ahol már 
szabadnak érezve magát, könnyebben 
viselte el szenvedéseit az erőslelkű 
ember.
Nagy küzdelem és fáradság között ért 
még ugyanazon év május elején Deb
recenbe, ahol a debreceni reformátu
sok szeretettel és örömmel fogadva, 
hajlékhoz és élethez juttatták nemcsak 
a reformáció apostolát, hanem Magyar- 
ország harmadik nyomdáját is. 
Hoffhaltert a sok szenvedés, nélkülözés 
és üldöztetés nemcsak teljesen meg
törte, hanem beteggé is tette és így 
debreceni működése valóban csak a 
betegségek láncolatából á llott, ahol 
három évi munkálkodás után 1565-ben 
meg is halt.
A debreceniek első nyomdászukat, 
Magyarország harmadik nyomdászát és 
a reformáció ügye egy erős és tánto
ríthatatlan apostolát tisztelte benne. 
Hoffhalter halála után fia, Rudolf vette 
át atyja örökét nemcsak a nyomdászat
ban, hanem a reformáció ügyében is. 
Nemcsak eszes, hanem ügyes nyomdász
ember is volt, aki 1567-ben a „magyar 
királyi nyomdász" címet nyerte el. Mun
kálkodása és szabad eszmeterjesztése 
által azonban sok ellenséget szerzett

ATHENAEUM OLCSÓ KÖNYVEI
KAPHATÓK MINDEN KÖNYVKERESKEDÉ8BEN

Tervezte: Kettinger Antal Szedte: Drexler József

tisztában a lénia vagy Blickfang alkalmazásának szempontjaival, azért azt 
díszítő vagy űrpótlóként használta.
ízek után megpróbálok arra a kérdésre fe le ln i, mi az oka annak, hogy a 
konstruktív tipográfia kezd ellaposodni, ille tve  miként lehetne azt az ellaposo- 
dástól megmenteni. A látszólagos ellaposodásnak okát abban látom, hogy 
még ezideig kevés azoknak a tipográfusoknak száma, — különösen Magyar- 
országon — kik a közösség figyelem be vétele mellett (ezalatt pszichikai és 
gyakorlati szempontokat értek) képesek arra, hogy tudatosan alkossanak. 
Azonban annál jóval többen vannak azok, kik a keveseket jó l vagy rosz- 
szul utánozzák. Ebből ered azután, hogy a konstruktív tipográfia látszólag 
sematizálódik.
A konstruktív tipográfia célja ma már közismert, azért itt csak annyiban fog la l
kozom vele, amennyire éppen szükséges. A konstruktív tipográfia leglényege-
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sebb szempontjai, mint tudjuk, az anyagszerűség, szerkesztés és a nyomtat
vány társadalmi funkcionálása, ezért m egkövete li m űvelő jétő l, hogy ismerje 
az anyag törvényeit, a mai kor társadalmának általános lé lektanát és a te r
melés viszonyát, és én meg vagyok győződve arról, hogy aki ezen ismeretek 
birtokában van, az nincs ráutalva, hogy „m a jm o ljon " s így alkotásai — mivel 
ko llektív szempontjuk kiérezhető — nem giccsek, hanem különböző meg
oldású és formájában, látásában korszerű tipográfiák. Tehát legelsősorban az 
előbb em lített dolgokkal kell a szaktársakat minél szélesebb körben megismer
tetni, mert szerintem ez lehet egyedü li alapja annak, hogy a konstruktív tip o 
gráfiába minél több  változatosságot vigyünk s így azt a látszólagos ellaposo- 
dástól megmentsük.
Itt még meg kell említenem, hogy miként a múltban a Nyomdászati Tanműhely 
je lezte  Magyarországon a tipográfia  irányát, úgy a je lenben ez a fe ladat, 
szerintem, a nyomdaipari továbbképző szaktanfolyamokra hárul. Ezek pedig  
csak akkor tudják ezt a hivatásukat te ljesíten i, ha az edd ig i oktatási módszerü
ket a mai kor követelményei szerint m egváltoztatják, vagyis ha a rajz és egyéb 
tipográfia i tanításokkal parallel a már em lített kérdésekkel is foglalkoznak úgy 
külön előadások, mint vita formájában. Ha ez így lesz, akkor egész bizonyos, 
hogy a szaktanfolyamok nagyobb látogatottságnak fognak örvendeni, mint a 
múltban és úgy a nyomdai munkásságnak, mint a konstruktív tipográfiának erő
forrásai lesznek. Klein Vilmos

A fenti hozzászólás — úgy érzem —  semmivel sem hozta közelebb egymás
hoz a leegyszerűsített tipográ fia  tárgyában m egindult v ita  résztvevőinek 
nézeteit.

és em iatt sok üldöztetésnek is vo lt k i
téve, ami m iatt városról városra, faluról 
falura ke lle tt bujdosnia mint vándor
nyomdász. E bujdosása közepette e l
tűnvén Debrecenből, Nagyváradra ment, 
innen Gyulafejérvárra, Neddiczére (Ne- 
delisz, Muraköz), Alsólendvára, majd 
ismét Nagyváradra ment nyomdájával. 
Nagyváradon sem vo lt az üldöztetés 
miatt e magyar harmadik nyomdának 
maradása és tovább vándorolt a fiatal 
Hoffhalter. De ő is beteg vo lt már s a 
nélkülözést, betegséget nem bírván, 
az úton epem irigyben halt meg.
Mi le tt a nyomdával, tudni nem lehet 
fe lő le  semmit, csak azt, hogy Hoffhalte- 
rék után hatvan évi intervallum követ
kezett a nyomdászat történetében. 
E hatvan évi intervallum után, 1630-ban 
nyílott meg a lőcsei nyomda Brenner 
Lőrinc alapításában. Haraszti József

A német tankönyvek Illusztrációja nem 
Úti meg a mértéket

A müncheni nyomdai szövetség illusz
trá lt olvasókönyvek kiállítását vette 
tervbe. Németország minden városából 
érkező óriási anyag átrostálásakor meg
döbbenve tapasztalták, hogy egyetlen
egy olvasókönyv ütö tte  csak meg a kö
zölt képanyag és grafikai szempontok 
alapján a kívánatos pedagógia i mérté
ket. A kiállítási szempontok, a tartalmi 
vonatkozástól e ltekin tve, csupán formá
lis kívánalmakat tartottak szem előtt. 
Doggal követe lhető, hogy a tipografikus 
és képszerű áprázolás a könyv irodalm i 
színvonalával párhuzamban álljon. Nem 
közömbös, hogy a könyv, amely óráról 
órára a gyerm ek szeme e lő tt állva illusz
tráció iva l, formaképzésével egész életre 
te rjedő  mély benyomást gyakorol, ne 
az ízlés magasabb követelményeinek 
m egfelelő legyen.

Geyer Raoul (Párizs)



Modern betű-ábécé nyomtatványok 
tervezéséhez

Hirdetések tipográ fia i ábécéjéhez és 
megoldásához mind a mai napig hiány
zott a nyomdászműhelyben leg inkább 
használatos betűtípusok ábécéje, úgy
hogy a rajzolónak, ha a valóságnak 
m egfele lő tervet akart készíteni, innen- 
onnan újságokból, betűszedésm intákból 
stb. ke lle tt összeszednie a betűket. A 
német nyomdászok művelődési egyesü
letének (Bildungsverband den Deut
schen Buchdrucker) kiadásában most 
je len t meg az első ilyen betűtípus- 
ábécé, amely a betűgrádusokat 48 pon
tig  tartalmazza.

A könyvek caját otthonunkban

Ilyen címmel je len t meg a francia nyom
dászok egyesületének (Union des 
MaTtres imprimeurs frangais) egy igen 
szép luxuskiadványa, amelynek szer
kesztését a nagy francia könyvtárak ve 
zetői, számos b ib lio fil és a könyvtech
nikai d íjak nyertesei vá lla lták magukra. 
A gyönyörű kötet 25X32 cm formátum
ban, 300 o lda lt 60 színes m ellékle te t, 
amelyeket az összes különböző g ra fi
kai eljárásokkal á llíto ttak elő, ezenkívül 
100 o ldal szedésmintát (ugyanannak a 
szövegnek 100 különböző megoldása) 
tartalmaz.
A „Bulle tin  O ffic ie l des M aitres Im pri
meurs Frangais" c. fo lyó ira t szenzációs 
karácsonyi kiadványai, amelyek nem
csak a nyomdász és a könyvbarát, de 
az olvasó nagyközönség igaz örömére 
is szolgálnak, m indenkori ú tje lző i a fran
cia nyomdatechnika fe jlődés i vonalá
nak s ezért számíthatnak a művelt kül
fö ld  érdeklődésére. Az ide i évkönyv 
gazdagságánál és érdekes tipográ fia i 
törekvésénél fogva még fokozottabb 
mértékben számíthat erre.

G eyer Raoul (Párizs)

Klein kollégám való jában W ietorisz szaktárs múltkori c ikké t igyekszik egy és 
más irányban jobban m egvilágítani, mint ahogy az valóban m egvilágításra is 
szorult.
A do log érdem ére térve, elsősorban arra a vélem ényre kívánok kitérn i, hogy 
„m inden idők tipográ fiá ja  a termelési viszonyból e red ".
Ezt határozottan tagadom. A nyomdaipari termelési viszonyok a tanműhely id e 
jében  —  akcidencia dolgában —  nem különböztek túlságosan a korábbi 
„akcidensstílusok" ide jében  d ívo tt termelési rendtől.
Az akcidensszedést a litográfia  utánzására való törekvés term elte ki, de mert 
az ezirányú tipog rá fia i ténykedés — dacára a ráfordíto tt töm érdek időnek — 
nem hozta meg a kívánt eredm ényt, a nyomdaipar és a közönség egyformán 
{hátat fo rd íto tt ennek a stílusnak s más úton kereste a megoldást, és mert 
akkoriban kezdte az iparművészet befolyását érvényesíteni a mi iparunkban 
is: az akcidensszedés az akkori egymást vá ltogató  iparművészeti stílusokhoz 
alkalmazkodott.
Nem ismétlem a fe jlődés fokozatainak változását, már sokszor elmondtam itt 
és másutt, de bizonyos az, hogy az akcidensszedés m indig a divathoz a lka l
mazkodott. És mert ezek a fo lyton változó stílusok egyike sem fe le lt meg az 
igazi tipográfus ízlésnek meg az ipari anyagszerűségnek: végül is Morrisék 
e lő tt hódolt be s az akcidensszedés tengelyéül választotta a betűt.
Tette ped ig  ezt anélkül, hogy erre a termelési rend fe jlődése  kényszerítette 
volna.
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Ez kimondottan természetes fe jlődés volt.
Ezzel e llentétben a háború utáni új termelési módszerek térfoglalása a nyomda
iparban kiformálta a konstruktív tipográfiá t.
A mai tipográfia  és tanműhelyi tipográ fia  között valóban vannak közös je llem 
vonások, a leg lényegesebb ezek között az anyagszerűség és egyszerűség. 
‘Ho,gy a. ke ttő  között mégis óriási a különbség: az már te ljesen a merő
ben különböző termelési rendszerek következm ényének tudható be. E követ
kezmények éreztették hatásukat úgy technikai, mint formai vonatkozásban. 
Ami a vita másik lényeges pon tjá t ille ti, hogy m iért laposodott el a konstruk
tív  tipográfia , e tekin te tben aligha fog juk m egtalálni a közös plattform ot.
Én távolról sem gondoltam  arra, hogy ez az ellaposodás a kevésbé képzett 
szakerők „g iccse i"-nek  folyománya. Ellenkezőleg: én éppen azoknak a fiatal 
kollégáimnak „tudatosan a lko to tt"  munkáira gondoltam, akik az új irány apos
tolainak va llják magukat s o ly  munkákat termelnek, amelyek úgy hasonlítanak 
egymáshoz, mint a tenniszlabda a — b illiá rdgo lyóhoz. Formai különbség nincs 
köztük, m indkettő gömb, de az egy ik  könnyű, a másik ped ig  súlyos. Az el- 
laposodásnak — érezzük ezt mindnyájan —  ped ig  ú tjá t kell állanunk. Ezt csak 
az egyéni ízlés nagyobbmérvű érvényesítésétől várom.
Tagadom azt, hogy az indiv iduális munkálkodás ne volna érvényesíthető a 
konstruktív tipográ fia  területén, ille tve  hogy a konstruktív tipográ fia  alap
e lve it ne lehetne egyéni módon interpretá ln i.
Klein kollégám befe jező soraiban sürgeti a tanfolyam oktató i rendjében a 
korszerű reformot. E tek in te tben — sajnos — nem biztathatom, mert a viszo
nyok ma nem olyanok, hogy mélyreható reformokat e téren megvalósíthassunk. 
Ez különben hatáskörünkön kívül is esik.
Hogy azonban a tanfolyamok újabb tanéve küszöbén azok reform járól is szó 
essék: egész őszintén kell kife jezést adnom ama véleményemnek, hogy 
lényeges reformokra a tanfolyam ok keretében nincs szükség, mert akár az 
általam vezetett csoport, akár a Kun kollégám csoportjának munkáját tek in t
jük, ezekben meg kell látni a korszerű oktatásra való törekvést. Ennek a taní
tásnak kétségtelenül vannak fogyatékosságai, de alapjában véve eredm énye
sek. M i — előadók — tudjuk, hogy tanítványaink je len tékeny része akcidens- 
szedői tudás és ötletesség dolgában számottevő haladást értek el. Hogy ez 
a gyakorlati é le tben nem nyila tkozik meg olyan mértékben, mint kívánatos 
volna, annak igen nagy m értékben a mai áldatlan gazdasági viszonyokban 
kell az okát keresni. Nézzünk körül a nyomdákban, hol foglalkoztatnak ma 
még akcidensszedőket? A lig  A— 5 nyomdában. Akcidensszedőink 90%-a, tanító- 
mestereinkkel egyetem ben, — sétál. Az akcidensszedő ma az a bizonyos 
„parádés ló "  — bocsánat e je lzőért, amit nem én kreáltam —, akinek a lkal
mazása a nyomdák szerint — ma luxus. Az ilyen vélekedésnek én ugyan 
ellentm ondók, mert tipográ fia i m űvészetbeli irányítóra és vezetőre minden 
olyan nyomdának szüksége van, am elyik term ékeinek n ívóját fenn akarja 
tartani. Végtelenül szomorú, hogy nálunk ennek a fe lfogásnak nyomát sem 
talá ljuk. Az egyik nyomda azért nélkülözheti az akcidensszedőt, mert főnöke 
vagy faktora anno dazumal — értsd a múlt század végén — kiváló akcidens
szedő volt, tehát mai is kell hogy értsen hozzá; a másik nyomda azért nem 
alkalmaz akcidensszedőt, mert a mai „s tílus" olyan egyszerű, hogy azt min
den valamire való sorszedő is kell hogy sikeresen ku ltivá lja  s a tiszte le tre
méltó nagyüzemek ped ig  szélnek eresztik akcidensszedőiket, mert vannak 
tipografizá ló  grafikus művészek, vagy „m űvészek", akik 3—10 pengőért ra j
zolnak levé lfe je t vagy havi 120 pengőért vá lla lják a tipogra fizá ló  művész 
m u n ka kö ré t... Ha igaz, hogy valam ikor luxus vo lt a levé lfe j rajzoltatás — 
úgy ma igaz az, hogy ez ma — hála a művésztúltenyésztésnek — a legolcsóbb 
termelési módszer — legalább a hozzáértő nyomdavezetők szerint.
Ha tehát Klein kollégám  reformokat követe l, csak azért, hogy a tanfolyamokat 
többen látogassák, arra csak azt üzenhetem, hogy célkitűzési, program beli 
reformokra nincs szükség, sokkal inkább arra, hogy a tanfolyamokra még 
többen iratkozzanak be, hogy a kéziszedők nagy többsége elsajátíthassa a 
mai egyszerű akcidensszedő a lapfogalm ait, hogy képes legyen az okszerű, 
korszerű és ízléses termelésre. Ha ezt az egész vonalon e lérjük, sikeresen 
vehetjük fe l a harcot a „tipog ra fizá ln i tu d ó " művészekkel és művésznőkkel. 
Erre a harcra fel kell készülnünk, mert e lőbb-u tóbb aktuálissá vá lik  a kérdés: 
kinek a munkaköre az akcidencia? Szedőké-e, vagy művészeké? Igaz, hogy 
nálunk sokkal aktuálisabb volna fe lve tn i a je lszót: A nyomdaipar ped ig  a 
tanult nyomdászoké — az egész vonalon! Wanko Vilmos

G yakorlati hirdetés-szedéspéldák a „Népszavc 
Világosság Rt.

A szövegrész Intertype „C" modellű szedőgépeken szedve. (I 

viseli „G rafika “ G épkereskedelm i Rt., Budapeit V, Csáky ucco 

szám.) Szerkeszti: Roiner Károly. Felelás szerkesztő: Wanko Vil 

K iadja: Farkas Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapes 

R ázta u. 25. 1931. julius 15-tól Budapest VI, Andrássy út 9. Nyo 

Biró M ik ló t Nyomdai Műintézet Rt., Budapest VII. kér., Rózsa

25. szóm. Felelős: Sándor Zsigmond igazgató
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GRAFIKAI IPAROK 
MESTERISKOLÁJA
LEIPZIG. SZEMESZTEREK KEZDETE MÁRC. 1. ÉS OKT. 1-ÉN

Kiképez a grafikai iparok minden ágában előforduló fontosabb 
ügykör betöltésénél szükséges 

 ̂ technikai
gazdasági 
tudományos
ízlésfejlesztő szakismeretekre 

A tan terv egyéni képzésre van megállapítva 
Felvétetnek úgy belföldiek, mint külföldiek

Közelebbi felvilágosítást a feltételekről, a tanulmány tartamá
ról és módjáról a prospektus nyújt, amelyet az iskola igazgató
sága Leipzig C 1. postafiók 332, az érdeklődőknek ingyen küld



MEIY CÉGEKET KEII ISMERNÜNK
C É G E K  Á B É C É - R E N D E S  J E G Y Z É K E

Acélmetszet-saj tolások
Levélfej- és cégkártyaspecialitá- 
sok. Finom burkolatok parfü
mériák részére és cigaretta- 
csomagolások. Emil Bach & Co., 
Kunstanstalt, Nürnberg.

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

Alumínium és cink nyomó
lemezek 

A. Laue & Co., Berlin N W  6, 
Karlstrasse 89.

Alumíniumlapok
minden minőségben. Metall- 
papier-Gesellschaft, München 12.

Alumínium nyomólemezek
„Algra”-márka.
Algraphische Gesellschaft,
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 8.

Átnyomópapírok 
C. Angerer & Göschl,
Wien XVI— I. Szemcsés pauz- 
papírok kőre való átnyomásra, 
lekaparópapírok, autogr. kréta 
és tusok.

Átnyomópapir
Richard Naumann, Dresden-A. 
16. Nedves, berlini, áttetsző és 
autográfiai átnyomópapírok.

Aufstieg-Bücherei
(Előmeneteli Könyvtár)

I. kötet: „Vöm Gehilfen zum 
Druckerei-Direktor” , dér Weg 
zum fachlichen Aufstieg. Irta: 
R. Engel-Hardt. Ára 3.50 márka. 
„Dentscher Drucker**
Berlin SW  61.

„Axel” maratógép
1000-íieresen bevált.
Falz & Werner, Leipzig C 1,

„Barma” bronzirozó gép
Emil Bartsch gépgyár,
Gautzsch bei Leipzig.

Bádognyomó gyorssajtók 
Bádognyomó rotáciősgépek 
Bádognyomó kézisajtók

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

Berakókészülékek
Heinrich Rohrbacher,
Berlin NO 55. „Simplex” ívbe
rakó modern munkamód részére.

Betűöntödei termékek
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M., Barcelona.

Bőr hengercsövek 
Johann Unverzagt,
Offenbach a. M.

Bőr hengerek
M. Jordán & Sohn, Berlin S 42. 

Bronzirozó gépek
„Láco** Maschinenfabrik,
Leipzig-Li.

Bronzirozó gépek
Az ismert „K  O H M  A "  sík 
bronzirozó gép.
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Bronzirozó gépek
Hatszoros szalagleporolással, be
vált szerkezettel, gyártja Lontke 
& Co., Maschinenfabrik G. m. 
b. H., Leipzig-Stött. II.

Bronzirozó gépek
F. Lámmerhirt,
B randi* b. Leipzig.

Carl Heynisch K.-G.
papírnagykereskedés,
Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 
30. Dönhoff 2307. u. 08. Papírok 
minden nyomtatási eljáráshoz.

Cink nyomólemezek
sík- és offsetnyomás részére. Fém
nyomólemezgyár Paul Ehmann, 
Stuttgart, Rotebühlstr. 51.

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

Cink- és vörösrézlemezek
Werner & Schade, Berlin N  54.

Cink, réz és vörösréz 
lemezek, planpolirozág 

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

Enyvező-gépek
Minden nagyságban és minden 
munkálati célra. Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16, Blase- 
witzerstr. 68.

Etikettező, gumizó 
és lakkozó gépek

minden nagyságban és kivitelben. 
Maschinenfabrik Laube, Dres
den-A. 16. Blasewitzerstr. 68.

Fa betűk
Fabetügyár Román Scherer A.-G., 
Luzern (Svájc).

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

Ferrotypek
Dornemann & Co., Magdeburg.

Festékdörzsölő gépek 
J. M. Lehmann, Dresden-A. 28. 
A legrégibb különlegességi gyár.

Festékek
Ottó Baer, festékgyár, 
Radebeul-Dresden.

Festékek
az összes grafikai iparok részére 
Druckfarben-Gesellschaft m. b. H. 
Berlin-Tempelhof.

Festékek
Gebr. Jánecke & Fr. Schneemann 
Komm. Ges. a. Akt., Druckfar- 
benfabrik, Hannover.

Festékek, kencék
Gebr. Hartmann,
Halle- Ammendorf.

Festékek, kencék
Michael Huber, München. 

Festékek, kencék
Gebr. Jánecke & Fr. Schneemann, 
Komm.-Ges. a. Akt.
Druckfarbenfabrik, Hannover.

Festékek, kencék
Kast & Ehinger, G. m. b. H.,
Stuttgart.

Festékek, kencék
Dr. Lövinsohn & Co.,
Bérli n-Fr iedrichsf elde.

Festékek, kencék
Farbwerke Franz Rasquin A.-G.,
Köln-Mühlheim.

Festékek, kencék
Hans Schleinitz, München 18.

Festékek, kencék 
Dr. Gustav Wicke, 
könyv- és kőnyomdai festékek, 
Berlin-Tempelhof.

Festékek, kencék
Hans Wunder, G. m. b. H., 
Wilhelmsberg bei Berlin NO.

Festékek, kencék, korom
Farbenfabrik Fischer, Naumann 
& Co., Umenau, Thür.

Festékfecskendő-telep
Berlin S 42, Alexandrinenstr. 36.

Festékgyárak
Siegwerk-Industrie-Gesellsch. m.
b. H., Siegburg. Különlegesség: 
mélynyomófestékek.

Fűzőgépek
Preusse & Co. A.-G. Leipzig: 181.

Fűzőszalagok
Maschinenband-Weberei. Gebr. 
Köter, Leipzig W  33, Nr. 11.

Galvanók és stereotípiák 
Galvanoplastik, G. m. b. H.,
Berlin SW 48.

Galvanoplasztikai telep 
Langbein-Pfanhauier-Werke AG.
Abt. F. Leipzig O. 28.

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

Grafikai szakirodalom
katalógust kívánatra küld 
„Deutscher Drucker**
Berlin SW 61.

Gumikendők
Arnold Reinshagen, Leipzig. 
Alapítva 1868.

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

Hajtogató automaták
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Hajtogató gépek
Gebrüder Brehmer, 
Leipzig-Plagwitz.

Hajtogató gépek 
A. Gutberlet & Co., 
Maschinenfabrik, Leipzig.

Hajtogató gépek
Preusse & Co. A.-G., Leipzig 181. 

Használt gépek
Kérjen jegyzéket készleteinkről. 
Hans Opitz & Co., Hannover.

Használt gépek 
Rudolf Stenz & Co., G. m. b. H.,
Berlin SW, Friedrichstr. 16.

Hengeranyag
Félix Böttcher, Leipzig O 27. 

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

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

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

Hengeranyaggyár 
és hengeröntöde 

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

Hengeröntő készülék,
sűrített levegő-vákuum.

Hengermosó gép
függőleges, könyv-, kő- és off
setnyomás részére.
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Hengeröntővállalatok
Berger & Wirth.
Festékgyárak: Leipzig, Barmen, 
Amsterdam, Budapest, Lenin- 
grad, Rio de Janeiro.

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

Javító műhely
Boy & Walter. Berlin SW  68, 
Alté Jakobstr. 40— 41.

Kartonázsgépek,
mindenfajta és komplett beren
dezéseket szállít Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16, Blase
witzerstr. 68.

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

Kasirozóintézet
Róbert Grosse Kartonnagenfabrik, 
Leipzig 90, Weidmannstr. 2.

Kérni gráfiai berendezések 
Paul Drews, Berlin SW  68.
A  grafikai ipar különlegességi 
gyára.

Kizáróanyag
Bauersche Giesserei 
Frankfurt a. M. és Barcelona.

Kliséfák
Joh. Weber, Göppingen (Würt.)

Kliségyár
Johann Hartleib, Berlin S 14. 
Kérjen katalógust a készletben 
levő vignettákról.

Klisék
Nem nyomda, hanem kliségyár
tás. Elismert elsőrendű munkák. 
Vonalas maratások, autotípiák. 
Fametszetek, galvánok. Stereo- 
típiák és matricák. Retusok, 
vázlatok mindenféle nyomtatvá
nyokhoz. Legolcsóbb árak. 
Hansa-Klischees 
Dresden-A. 1, Postafiók 261.

Klisék
C. Angerer & Göschl,
fotokémiai müint. Wien, XVI— 1.

Klisék
Thedran & Kraushaar,
Berlin SO 86.

Korrektúralehúzó prések
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Könyvkötődéi és kartonázs
gépek

August Fomm, Maschinenfabrik, 
Leipzig-Reudnitz.

Könyvkötődéi szükségletek
mindenféle fajtáját ajánlják 
Wilh. Leo’s Nachf. Stuttgart.

Könyvkötő-fűződrót
J. D. Boecker Söhne, 
Hohenlimburg (Westf.)

Könyvkötődéi és kartonázs
gépek

Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagw.

Könyvnyomdái eszközök 
G. E. Reinhardt, Leipzig S 
3/106. (Csak viszonteladóknak.)

Könyvnyomdái gyorssajtók 
Dreiden-Leipziger Schnellprca- 
senfabrik A.-G., Coswig L S.

Könyvnyomdái gyorssajtók 
J. G. Mailánder, Schnellpressen- 
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.



Könyvnyomdái segéd
eszközök

G. E. Reinhardt, Leipzig S 
3/143 a (csak ismételadóknak).

Kőnyomdai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Lehúzó prések
Robel & Co., München S 60.

Levélboríték- és zacskógyár
Walterwerke Maschinenfabrik
m. b. H .f Leipzig W ’ 31.

Litográfiái hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litográfiái kövek
Ajánl saját bányáiból 
J. Friedrich Daeschler, 
Langenaltheim E (Bayern). Soln- 
hofen, Mörnsheim.

Litográfiái kövek
Kékek és sárgák, legjobb álla^ 
pótban.
Augnst Daeschler & Co., G. m. 
b. H „  Solnhofen (Bayern).

Litográfiái tusokat és 
litográfiái krétákat,

mint valamennyi szakbavágó 
preparátumokat gyártanak 
Rohrer & Klingner, Leipzig-Co. 
12.

Matricalapokat, matricaport
1891 óta gyárt elsőrendű minő
ségben. Carl Ostermar.n, Bre- 
men. Bel- és külföldön legjobb 
eredménnyel bevezetve. Stereo- 
tfpiai papírok minden használa
tos formátumban készletben. —  
Kívánatra m intát küld.

Matricatisztító gép
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Másolókeretek
pneumatikus préseléssel, offsett-, 
mély- és horganynyomáshoz. 
Kliségyártás és typoneljárás. 
Másolóívlámpák és villamos ön
működő vakumszivattyuk.
P. Schmidt & Co.
Berlin SW. 11, Schönebergstr.
26.

Másolókésziilékek
offset, mély- és cinknyomás ré
szére pneumatikus rányomással.
D. R. P. megjavított kivitelben. 
Másolói vlám pák és elektromos 
vacuumszivattyúk, automatiku
sak. P. Schmidt & Co., Berlin 
SW 11, Schönebergerstr. 26.

Mélynyomás
Kompi, mélynyomótelepek be
rendezése. W illy Schwede, Ham
burg 36, Gr. Theaterstr. 34— 35.

Mélynyomófestékek
minden gép részére.
F. Ruckelhaussen & Co., 
Farbenfabriken, Eppstein im 
Taunus.

Mélynyomó rotációsgépek, 
ívberakásra

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

Mélynyomóhengerek
minden alakban. Csiszoló- és 
simítógépek. Rézbevonótelepek.
K. W alter, München SW, 
Plinganserstr. 22.

Mélynyomóhengerek
Rézbevonótelepek. 
Langbein-Pfanhauser-W erke AG., 
Abt. F. Leipzig O 28.

Mélynyomóhenger-csiszoló-
gépek

Rakelcsiszológép DRP. Cím fej- 
csiszolókészülék hengerszállító
kocsival D. R. G. M. Vörösréz
hengerek újrakészítése. Ottó 
W uschig, Berlin SO 36. Marian- 
nenstr. 31— 32. T e l.: Oberbaum 
F  8, 31 86.

Molton, Moleskin
Csak nagybani előadók részére. 
Backofen & Sohn, Mittweida-Sa.

Offsetátvitelek,
az eredetihez hű kivitelben és a 
legrövidebb skála fölhasználása 
átnyomással. Sauer & Co., Ber
lin SW  68, Alexandrinenstr. 26.

Offsetheft 1928
sok érdekes gyakorlati cikket 
tartalmaz az offsetnyomtatásról 
és számos színes mümellékletet. 
Ára 2.75 márka. „Deutscher 
Drucker*', Berlin SW 61. 

Offsethengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetkéziprések
J . G. Mailander, Schnellpressen- 
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Offsetmásoló készülékek
pneumatikus rányomással és fel
csapható üveglappal, D. R. P., 
verseny nélkül.
P . Schmidt &  Co., Berlin SW 11, 
Schönebergerstr. 26.

Offsetnyomdai anyagok 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetsajtók
Faber & Schleicher A.-G ., 
Offenbach a. M. Offsetpréseket 
szállít úgy minőségileg, mint 
mennyiségileg legjobb teljesít
ménnyel. A  vezető német világ
márka.

Offsetsajtók
Dresden-Leipziger Schnellpres- 
senfabrik A.-G ., Coswig 1. Sa.

Offsetsajtók,
„L eipzig” , K leinod", „K leine” , 
„R ubens" és a kétszinnyomó 
„P lan éta" offsetsajtók. Vezető 
m&rkák a legtökéletesebb kivitel
ben.
Dresden-Leipziger Schnelipressen- 
fabrik A.-G ., Coswig i. S. Európa 
legnagyobb offsetsajtógyára.

Öznizőgépek
Wilh. Mául j r „  Dresden-D. 27.

öznize gépek 
Const. Hang, Göppingen-A.

Papírnagycég
Berth, Siegismnnd, Berlin 
SW 68. T. Dönh. 1400— 1404. Fi
nom él csomagolópapírok.

Pecsétj egy sa j tók
Wilh. Mául jr ., Dresden-D. 27.

Papírok (gumizott)
Leipiirer Gummier- a. Lackier- 
anttalt, Schweder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Perforáló gépek
Mürkiiche Perforiermaschlnenfb.,
Berlin SO 36.

Perforáló gépek 
Masehinenbauanstalt 
M. Vetter & Co., Leipzig-Gohlis.

Pénztekercspapírok
Vasúti és postaürlapok. Druckerei 
Hermann Lukowski, Breslau 2.

Prégelősajtók
pecsétmárkák gyártásához, ere
deti KG. Kiess & Gerlach, Ma
schinenfabrik, Stuttgart.

Prégelt pecsétmárkák,
Mindennemű aranypréselések, 
árujelző- és mintakártyák stb. 
Tömegpéldányszámú specialitá
sok. Emil Bach & Co., Kunst- 
anst. Nürnberg.

Presspan +  Presspanit
Merkel & Peretz,
Berlin-Friedenau 64.

Raszterek
az összeB reprodukciós eljárá
sokhoz.
Raster - Syndikat, Frankfurt—
München, G, m, b. H.
Haas— Efha— Koh-i-noor. T elep : 
Frankfurt a. M. Neue Mainzer 
Str. 77.

Reprodukciós intézet
Eberhard Schreiber, Leipzig. 
Klisék, fotolitográfia.

Reprodukciós intézet 
Lonis Gerstner, Leipzig 18. 
Kunstanstalt f. Autotypie u. 
Zinkátzung.

Reprodukciós készülékek
Paul Drews, Alté Jakobstr 4. 
Berlin SW 68. Optika, raszter, 
ívlámpak és gépek.

Reprodukciós készülékek
V. Kouia, Prága, Zitná ul. 27. 
Legjobb beszerzési forrás.

Rézbetű- és ferrotípöntöde
Dornemann & Co., vésöintézet, 
Magdeburg.

Rézbetűk könyvkötők 
számára

Dornemann & Co., Magdeburg.

Rézbetűk könyvkötők részére
Dornemann & Co., Messing- 
schrift- und Ferrotypengiesserei, 
Gravieranstalt, Magdeburg.

Rézléniák
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. és Barcelona.

Rotációsgépek
csomagolópapírok részére,
Fischer & Krecke, G. m. b. H., 
Bielefeld 13.

Szakirodalom-katalógust
kívánatra küld a „Deutscher 
Drucker” , Berlin SW 61. 

Szakirodalom 
Aufstiegbücherei, 1. kötet: „Vöm  
Gehilfen zum Druckerei-Direk- 
to r" , dér W eg zum fachlichen 
Aufstieg. Irta : R. Engel-Hardt, 
Á ra : 3.50 márka. „Deutscher 
Drucker” , Berlin SW 61.

Szakiskolafüzet 1928
Szedéspéldák gazdag gyűjte
ménye, számos bel- és külföldi 
szakiskolából. Ára 2.75 márka. 
„Deutscher Drucker” ,
Berlin SW 61.

Száraz gtereotfpiai matricák
Porosin gyorsanszáradó matri
cák. G yártják: Rosentha! & Co., 
Röthenbach a. d. Pegnitz, Bay.

Szedés- és nyomtatáspélda- 
füzet

Száznál több mintával, az összes 
nyomtatási eljárásokban. Ára 
3.50 márka. „Deutscher Drucker” , 
Berlin SW 61. 

Szedőgépalkatrészek, 
-javítások, -feldolgozások. Spocia- 
litása: kizáróékek.
Ernst Albrecht, Berlin SW  29, 
Gneisenaustrasse 67.

Tangfirozóbőrök
Leipziger Tangier-Werke, 
Leipzig-Pl.

Tekercsvágógépek,
300— 1500 mm vágási szélességig, 
papiros és karton részére. Ma
schinenfabrik, Laube, Dresden-A.
16, Blasewitzerstr. 68.

Tömöntödei keményítőtelep
Langbein-Pfanhauser-W erke AG., 
Abt. F., Leipzig O 28.

Vignetták
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. és Barcelona.

Vizsgálókészülékek
Louis Schopper, Leipzig S. 3.

Vonalozó gépek
A  „K is  Reinhardt”  az a vona- 
lozógép, amely minden üzemben 
nélkülözhetetlen. Vonalozószéles- 
sége 80 cm -ig.
„S ilim a”  és „Dulim a” .
„F lakoli”  sima fejszedést nyomó- 
és vonalozógép, G. E. Reinhardt, 
A bt. Förste & Tromm, Leipzig 
S 8/143b.

W OLLEN SIE SICH UNTERRICHTEN
tlber alles, was in dér ganzen Welt und namentlich in Deutschland aul allén Gebieten dér gra- 
phischen Berufe und Techniken geleistet und geboten wird,
WOLLEN SIE WISSEN, was an neuen Maschinen und Hilfmitteln aul den Markt kommt, was 
an neuen Vertahren und Methoden von Spezialisten ersonnen und ausgearbeitet wurde, 
WÜNSCHEN SIE ANREGUNG und Belehrung, suchen Sie künstlerische Vorlagen für geschmack- 
volle Ausstattung von Familien-, Vereins-, Geschálts- und Werbedrucksachen,

DANN ABO N N IEREN  SIE
die weltbekannte, im 37. Jahrgang erscheinende illustrierte graphische Monatsschrift

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

Probenummer kostenlos. Jahresbezugspreis: für Ungarn, Rumfinien, Tschechoslowakei, Jugosla- 
wlen RM 28.00, Angestellte Rm. 21.00. Das Abonnement kann jederzeit beglnnen. Zahlungen halb- 
oder vierteljfihrlich. Postscheckkonten: Budapest 54967, Wien 105095, Ljubljana 20449, Prag 79607

Ha bővíteni akarja szakmabeli ismereteit, 
fizessen elő a

D E U T SC H E R  
D R U C K E R

című legjobb német szaklapra

Évenkint megjelenik 12 vaskos szám. — Előfizetési ára 
negyedévre 7.— márka. — Kérjen ingyeu mutatványszá
mot, amelyet bárkinek bérmentve küld a kiadóhivatal



S O K  T Í Z E Z E R

L I N O T Y P E  szi dögép
o világ minden kultúrállamában a leghitele 
sebb bizonyítéka annak, hogy a LINOTYPE

Kérje legújabban megjelent prospektusunkat

szedőgép feltalálása óta a nyomdai 
szakma minden követelményének 
a legteljesebb mértékben megfelelt

GUTENBERG-HÁZ GEEL TESTVEREK
B U D A P E S T  I I ,  H U N Y A D I  J Á N O S  ÚT  1 2 .  S Z Á M

S ÜRG ÖNY C l M:
LEVÉLBORÍTÉK

ANDRÉNYI ZSIGMOND 
levélboríték ÉS PAPlRNAGYKERESKEDÉS
FÖLDMÁR
LEVÉLBORlTÉK- ÉS PAPlRNEMÚGYÁR
„GRAZIOSA MILL"
LEVÉLBORlTÉK- ÉS PAPlRNEMÚGYÁR RT.
RIGLER JÓZSEF EDE
papirneműgyar RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZÉNÁSY PAPlRNEMÚGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VASADI ÉS VÉRTESI
LEVÉLBORlTÉK- ÉS PAPlRNEMÚGYÁR 

CÉGEK
GYÁRTMÁNYAI KIZÁRÓLAGOSAN A

V E R I G R  AND
LEVÉLBORlTÉKGYÁROSOK BESZERZÉSI ÉS ELADÁSI SZÖVETKEZETÉNÉL KAPHATÓK

BUDAPEST, V. GÉZA UCCA1 — TELEFON: AUT. 217-60 ÉS 217-59

HANS WUNDER
NYOMDAFESTEK
KENCE- ÉS HENGERANYAGGYÁR

BERLIN-WILHELMSBERG----------------------------------------------------------------------------------------
F I Ó K G Y Á R :  W I E N ,  X V I I  
világhírű nyomdai, litográfiái, offset- 
és mélynyomófestékeinek magyar
országi vezérképviselete és lerakata

F r e u n d - B a r á t -f é l e  g r a f i k a i  s z a k ü z l e t
BUDAPEST V.CSÁKY UCCA 13. TELEFÓNSZÁM: AUTOMATA 282-35
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L e ra k a t M a g ya ro rszá g  részére :

Hartmann Testv. Nyomdafestékgyárah
Budapesti Fióktelepe V. f  

látra ucca 6, Telefon: Aut 231-43 &■

/

(Soncenirarol 2153

0 0 a ,  síeli im  C 'fs e tc lru c lc  r n i i  ssioei h o ó h w e r i iő i
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Á Magyar Grafika 11-12. számának 
(XI. évf.) fedőlapja és mellékletei
Fedőlapunkat ez alkalommal D a l l o s  H a n n a  gra- / 
fikusművésznő tervezte e számunk tartalmi gerincé-/ 
nek m egfelelően, ötletesen szimbolizálván a reklám 
útját. A technikai kivitelhez szükséges fametszeteket 
a tervező művésznő, az ólommetszetet ped ig  K rye r 
A l b e r t ,  lapunk főmunkatársa készítette.
Lapurvk illusztratív anyagának je lentékeny résie  a 
párizsi A g e n c e  H a v a s  reklámtervező-osztálíának 
g y a k o r l a t i  e r e d m é n y e i t  mutatja b e / amit 
főként azért ajánlunk olvasóink figyelm ébe, mert az 
egyes tablókon — bár technikai okokból nagyobb 
mérvű redukálást ke lle tt alkalmaznunk — wlégosan 
látható, hogy egy-egy a lapötletből milyen Változatos 
művészi Megoldású reklámokat lehetséges .létrehozni.
A tablók psszeállítása az ismertető cikk Párizsban élő 
írójának, G e y e r  R a o u l  kollégánknak a  munkája.
E számunkhoz négy tipográfia i szedéspé/da-mellékle- 
tet csatolurfy a V i l á g o s s á g - n y o m d a  Rt.  igaz
gatóságának áldozatkészségéből. E muftkák tipikusan 
dom borítják ki D u k a i  K á r o l y  kollégánk egyéni 
tipográfia i zsánerét, ami egyben a készítő nyomda
vállalat sajtótermékeinek je lle g z e te ^é g é t is teljes 
hűséggel visazatükrözteti. E mellékletek méltatása 
szinte felesleges, hiszen azok kifogástalan tipográfia i 
megoldása, nagyszerűen sikerült ól®mmetszetei, nem
különben a brilliáns nyomtatás, amfely B a u e r H e n 
r i k  gépterm i művezető szakavafottságáról tanúsko
dik, külön-külön és együttesen minid a szakszerű hozzá
értést, technikai rutint és a siakmai tevékenység 
határtalan szeretetét szimbolizálják. Ezekkel a szedés
példákkal kapcsodban  azonbfen mégis szükséges 
tipográfia i k iv ite lük je llegzetességére rámutatni. Ma 
már túlságosan hozzászokott szemünk a végtelenül le 
egyszerűsített szedésmegoldá^okhoz és szinte ösztön- 
szerűen idegenkedüfy a túlzottan díszített, agyon
építe tt tipográfiáktó l. A Világosság-nyomda e termé
kei valahogy azon a bizonyos arany középúton halad
nak, amelyen mesterien alkalmazott dekoratív fo ltok
kal és ezzel kapcsolatban/főként mértékkel alkalma
zott léniadekorációval dolgozva viszik a nyomtatványt 
céljához: a frappáns és /tökéletes hatáshoz. Persze 
nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az ilyen 
kivite lű nyomtatványok tervezésénél nagy szerepe van 
a rajztudásnak és ez mutatja azt a helyes felfogást, 
hogy a mai konstruktív vágy elementáris tipográfia 
fe ltétlenül igényli a változatosabb formanyelvet, más
különben egyhangúvá és úriottá válik. Rajzolni tudni 
és tanulnil Ez legyen ja je ls ió , de olyan értelemben, 
hogy nem szükséges; rajzolóművészekké képeznünk 
magunkat, hanem efengedhe^enül szükséges olyan 
mértékű rajzképességet elsajáv'tanunk, amely a tip o 
gráfiai művészetünk;1 kultiválásánál merev anyaghoz 
kötött kezünket felszabadítva, fantáziánknak a maga
sabb, változatosabb régiókba szárnyalását elősegíti. 
Lapunk e számáhoi csatoltuk az O t t ó  B a e r rade- 
beul-dresdeni nydmdafestékgyáráAak egy r e k l á m 
l a p j á t ,  amely e gyér I n t e n s o - o f f s e t f e s t é -  
k e i n e k  nagyszerű színgazdagságát és intenzitá
sát bizonyítják, ami offseteljárás szempontjából rend
kívül fontosságdal bír, mert ennél közönséges érte
lemben vett d ú j festékezésről nem lehet szó. A köz
ve te tt nyomtatási technika mérsékelt fesjékezést ismer 
csak és ennek m egfelelően a festékgyárakra hárult a 
fe ladat olyan festékeket készíteni, amelyeknek pigment- 
tartalma rendkívül gazdag, élénkségük p^d ig  szinte 
bámulatos. Ezi a célt a Baer-gyár — mint á^melléklet- 
ből is látjuk ■— tökéletesen elérte. \
Második festékgyári mellékletünk a G e b A H a r t -  
m a n n hall^-ammendorfi festékgyár reklámja5-, helye
sebben ú j é  v i  ü d v ö z l ő l a p j a ,  amely ötletes 
szövegével nemcsak az évforduló alkalmábóli köszön
tést tolmácsolja üzletfeleinek, hanem pompás techni
kai k iv ite levei egyúttal nagyon jó  ajánló terméke a 
gyár elismerten jó  festékeinek is, melyeknek leraka- 
tát a Hartlmann Testvérek nyomdafestékgyárak buda
pesti fiókte lepe (V, Tátra ucca 6) bírja. W.

Olvasóink szíves figyelm ét fe lhívjuk nemzetközi pályá
zatunkra! Feltételek a 9—10. szám 312. old. olvashatók.



MODERN PU BUCIT Y 
MODERN REKLÁM
1931 A COMMERCIAL ART (London), Anglia vezető reklámgrafikai 

folyóirata anyagól- gyüjf 1931. évi évkönyve számára. Az év

könyv a következő négy főcsoportra oszlik:

1. Újsághirdetések
2. Plakátok
3. Röplapok, körlevelek, prospektusok
4. Kirakati reklámfigurák, kirakati plakátok, 

dobozok, csomagolások, könyvfedelek 
(borítékok) stb.

Úgy rajzolt-, mint- szedett hirdetések, rajzolt-, fotográfiai anyag

ból készült- reklámnyomtatványok, bármilyen anyagból ké

szült- reklámfigurák számításba jönnek, melyek az 1929— 30. 

évben készültek, illetőleg kiviteleztettek.

ROSNER KÁROLYT, a Magyar Grafika szerkesztőjét kérte 

fel a magyar anyag összeállítására a COMMERCIAL ART. 

Az évkönyv számára szánt- anyag 3— 3 kifogástalan pél

dányban, legkésőbb 1931 március hó 10-ig beküldendő: 

Rosner Károly, Budapest- V, Csanády ucca 5 címre.

Minden beküldött nyomtatványhoz feltétlenül csatolandók 

a következő adatok: tervező, hirdető (megbízó), kivitelező, 

(nyomda stb.)

A magyar anyag teljessége érdekében felkérünk mindenkit, 

hogy a jelzett négy csoportba tartozó nyomtatványokat és 
egyéb reklámokat magyar szerkesztőnknek haladéktalanul 

megküldeni szíveskedjék!



Pályázati hirdetmény
A M O D IAN O  S. D. S z iva rka p ap írg yá r Rt., 
Budapest V II., M iksa ucca 4., pá lyá za to t 
h ird e t k izá ró lag  fo to típ ia  klisékkel va ló  
sokszorosításra a lka lm as reklám rajzok ké 
szítésére, m e ly  pá lyáza ton  va ló  rész
v é te lre  fe lh ív ja  a M agya ro rszágon  é lő  
m agyar m űvészeket.

A  ra jzok fe h é r a lapon  fe k e te  színben á llí- 
tandók  e lő , le g a lá b b  tize n ö t, le g fe lje b b  
azonban huszonöt ce n tim é te r szé lesség 
ben, míg a m agasságot a szélesség ará
nyában a rajz te rm észe te  a d ja  m eg.

M inden  művész le g fe lje b b  húsz rajzzal 
pá lyázhat, m e lye ke t c ím ének p on tos  m e g 
je lö lé s é v e l 1951. március hó 20-tól 1951. 
március hó 31-ig b e zá ró lag  a M O D IA N O -
gyárba postán ke ll b e k ü ld e n ie . A külső 
b o rító la p o n  a „P á ly á z a t"  szó le g ye n  fe l
tü n te tve .

A M O D IA N O -gyá r a b e é rk e z e tt ra jzoka t 
1931. m árcius 31-ig fe lb o n ta tla n u l fo g ja  
m egőrizn i.

A k itűzö tt d íja k  a k ö ve tke ző k :

I. d í j ..........................................  1500 pe n g ő ,
I I ......................................................  1200 „

I I I  . .............................................  900
IV. „  ...........................................  600

ö s s z e s e n .......................  4200 pengő.

Az e lső d íja t az a művész ka p ja , aki 
az e n g e d é ly e z e tt húsz ra jz ke re té b e n  a 
M O D IA N O -gyár íté le te  szerin t a le g tö b b  
leg jobb ra jzo t kü ld te  b e ; a tö b b i d íja t 
p e d ig  az a három művész, k inek  ra jza i az 
e lső d íj nye rtesének ra jza i után a m áso
d ik , harm adik, i l le tv e  n e g y e d ik  h e lyen  
á llanak.

A M O D IA N O -gyá r m inden  d íja t egészben , 
fe losztás né lkü l ad k i, úgy  h o g y  összesen 
csak négy  művész nye rhe t d íja t.

A fe lfo g á s  és stílus nincs ko rlá tozva . 
V iszont k izá ró la g  azok a ra jzo k  jö n n e k  
te k in te tb e , m e lye kn e k  k iv ite le  magvas mű
vészi n ívón á lló , m e lye k  ö tle te s e k  és e re 
d e tie k , va lam in t a m e g a d o tt cé ln a k  tö k é 
le tesen  m e g fe le ln e k . A ra jzok  hum oros 
tá rg yú a k  és sze llem es szövegűek  is. 
lehe tnek .

A M O D IA N O -c ig a re tta p a p ír és M O D IA N O - 
c ig a re tta h ü v e ly  k ivá ló  m in ő sé g é n e k  k i
e m e lésé t a m űvészek szíves f ig y e lm é b e  
a já n lju k .

A „M O D IA N O " szót fe ltű n ő e n  és jó l  o lva s 
hatóan ke ll e lh e lye zn i.
M inden  d íja z o tt te rv ra jz  a köz lés i jo g g a l 
e g y ü tt a p á lyá za to t h ird e tő  M O D IAN O - 
gyá r k izá ró la g o s  tu la jd o n é b a  m egy át.

A M O D IA N O -g yá r fe n ta rt ja  m agának a 
jo g o t, hogy  a d í ja t nem n ye rt te rv e k  kö 
zül te tszés sze rin ti m e n n y isé g e t, a közlés i 
jo g g a l e g y ü tt, d a ra b o n ké n t ö tve n  p e n g ő 
é rt m egvásáro lhasson.

A pá lyáza t e re d m é n y é t 1931. április hó 
15-ig fo g ja  a M O D IA N O -gyá r ú jsá g o k  ú t
já n  ny ilvánosság ra  hozni, m e ly  id ő p o n t ig  
a d íja k  is szétosztásra ke rü lnek .

A d íja t n ye rt és m e g vá sá ro lt ra jzo ka t a 
M O D IA N O -gyá r 1931. á p rilis  hó 15-től 
k e z d ő d ő le g  fo ly ta tó la g o s a n  fo g ja  közö ln i, 
m íg a tö b b i ra jzo t a m e g a d o tt c ím re  pos
tán v isszakü ld i.

M in d e n  p á lyázó  a lá v e ti m agát a M O D IAN O - 
g yá r p á rta tla n  d ö n té sé n e k  és a pá lyáza t 
fe lté te le it  m agára kö te le ző n e k  e lism e ri. 
Tovább i fe lv ilá g o s ítá s o k k a l a M O D IA N O - 
g yá r k i z á r ó l a g  te le fo n  ú tjá n  készség
g e l szo lgá l.

Budapest, 1931. ja nuá r 24.

M O D IA N O  S. D.
SZIVARKAPAPÍRGYÁR RT
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Kellner-Partington 
Paper Pulp Co. Ltd.
Ausztriai gyártelepek: Hallein és Villach

E gyárak évente 43.000 tonna kiváló fehérített szulfitcelluló- 

zét termelnek, a halleim gyár ezenkívül 6500 tonna famentes 

író- és nyomópapírt gyárt.További különlegességek: famen

tes, egyoldalon simított plakátpapír (M. G. Poster) kiváló 

simaságával többszínnyomáshoz különösen alkalmas, (mint 

„halleini plakát“ előnyösen ismert), famentes nyomópapír, 

síma és bordás, valamint famentes műnyomó-, mélynyomó- 

és ofísetnyomópapírok #
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LEIPZIG 1931

GEPVASAR
KEZDETE 1931 MÁRCIUSI

Á világ legnagyobb speciális vására a grafikai és papír- 

ipar számára szükséges gépek és szakmai cikkekből a 

Deutsches Buchgewerbehaus, Leipzig, kiállítási területén

Kiállításra kerülnek: Könyv-, kő-, mély- és o ffsetnyom ó gyorssa jtók. K örfo rgógépek. Tége ly

nyom ósajtók. Bostonsajtók. Acé lm etszetsa jtók. S tereotyp ia  - berendezések. Berakókészülékek 

gyors- és tége lynyom ósa jtókhoz. M ene tjegy - és cím kenyom ógépek. Szedőgépek. Bronzirozó-, 

vonalzó-, enyvező- és gum izógépek. Teljesen önm űködő ha jtoga tógépek. M inden rendszerű 

fűzőgépek, önm űködő  vágógépek. Pneumatikus fénym ásolókészülékek, o ffse t- és cinknyom ás

hoz. Lemezcsiszoló- és hengerm osógépek. Papírzacskó- és le vé lbo rítékgépek . Ivrázó- és ösz- 

szerakó gépek, úgym int m indennemű papírm egm unkáló-, könyvkö tő - és dobozgyá rtógépek. 

Teljes reproduká ló  és m ásolóberendezések offsetnyom áshoz. Azonkívül: Faeszközök. Betűk. Fémek. 

Festékek. Bronzok. G épszalagok. Á lta lában a gra fika i ipar részére szükséges összes anyagok

Nagy vasúti kedvezmény. Különvonat. Ingyen német és cseh vízum. Lakásokról gondoskod ik  és 

köze lebb i fe lv ilágosítás t nyú jt a tisz te le tbe li képv ise lő : Guhrauer Ottó igazgató, Budapest, 
VI. kerület, Teréz körút 46. szám, I. emelet, 2. ajtó. Telefonszám: Automata 259—81 és a

Leipziger Messamt, Leipzig, valamint a Deutscher Buchgewerbe-Verein



SCHMIDT 
■TESTVÉREK

NYOMDAFESTÉKGYÁR RT

B U D A P E S T
G Y Á R  ÉS K Ö Z P O N T I  I R O D A :

RÁKOSPALOTA 
PÁZMÁNY U. 41
TELEFONSZÁM: AUTOMATA 952-85 

SÜRGÖNY: FARBENSCHMIDT BUDAPEST

G YÁR TM Á N YA I:
AZ ÖSSZES KÖ-, KÖNYVNYOMDÁI, VALA

MINT OFFSETFESTÉKEK. •  KÜLÖNLEGESEN 

GYÁRTOTT MÉLYNYOMÓ-, AN ILI N-GUMI- 

N Y O M Ó - ÉS PLÉHNYOMÓ-FESTÉKEK •
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„... A gépmesterek dicsérik a 
spíszmentes szedést s el van
nak ragadtatva a kevés időt 
igénylő egyengetésektől..."

így nyilatkozott a napokban egyik üzletfelünk öt év alatt szerzett 
tapasztalatairól, amióta üzemében Typograph-szedéssel dolgoz
nak. Ez a prakszisból eredő nyilatkozat különös figyelmet érdemel.

UJSÁGSZEDÉS
esetében fontos, hogy a szedés megdőlése vagy egyes magasabb 

sorok folytán előálló időveszteséget elkerüljék. A Typograph 

tökéletes öntőszerkezete minden ilyen rendellenességet kizár •

TYPOGRAPH G.M.B.H. BERLIN NW 87
Képviselet Magyarország részére :Tanzer Miksa 
Budapest VIII,Déry ucca 8. Telefonszám: 406-31

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

Megjelent a Grafikai Művészetek Könyvtára 14 . kötete:

N O V Á K  L Á S Z L Ó :

BETŰSZEDÉS

Egy kötet ára a tizennyolc kötetre tervezett sorozat elő
fizetése esetén 3.90 pengő, egyenkint 4 .— pengő. Bolti 
ára 5.— pengő. Megrendelések Novák László szerkesz
tőhöz intézendők, V ili, Conti ucca 4. (Világosság
nyomda.) A könyvtár eddig megjelent 14  kötetéből van
nak még példányok. Bolti ára e köteteknek 5.— pengő.

A művészi és ok
szerű reklámozás 
gy akorlati módsze
reit ismertető, dú
san illusztrált és 
kitűnő nyomtatás
technikával előál
lított művészi havi

FFSEI*, 
©PCIHI* 

W il^ili*  
KUNSf
Egyes szám ára —.75 dollár, 
féléves előfizetés 4.50 dollár.
Kiadó; Offset-Verlag G. m. b. H. 
Leipzig, Seeburgstr. 57

folyóirat, amelyet 
nem nélkülözhet a\ 
nyomdász, keres-1 
kedö, iparművész

327



WORNER J. ES TARSA CEPGYAR
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