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A  magyar nyomdaipar becsülete
drága szentség kell hogy legyen minden magyar nyom
dász előtt. A nyomtatvány— bármicsoda szövegű is 
közügy, mert ezernyi példányban száll az emberek 
közé, s már a kiállításával is esztétikai megértésre neveli 
avagy ízléstelenségre destruálja a tömegeket. A for
mátlan, rosszízlésű bútor avagy festmény egyetlen  
példánya megbúvik valamely lakásban és legföljebb 
a gazdája gusztusát teszi kificamodottabbá. Tehát tisz
tára m agánügy. De a nyomdásznál -  a mindenek 
fölött való köz szempontjából — nem mindegy, hogy 
mit és hogyan produkál: rosszmetszésű, ócska, pecsét
vető betűkkel dolgozik-e, tekintet nélkül az arányosság 
és helyes térelosztás törvényeire s tetejében a leg
gyatrább nyomtatással-e, avagy jól választott, nemes 
harmóníájú ólomtípusokkal, ízléses és arányos csopor
tosításban foglalja össze a nyomtatvány közlenivalóját, 
ügyelve a nyomtatás kifogástalanságára is. Nem mind
egy: ismételjük, mert a nyomtatvány példányai igen 
sok kézbe kerülnek, s nyomot hagynak itt is, ott is a 
lelkekben, mégpedig nem csupán a szövegbeli tartal
mukkal hanem a kiállításukban megnyilvánuló formák
kal, harmóniákkal avagy harmóníátlanságokkal. S mert 
a nyomtatvány szinte önmagától adódó esztétikai 
töm egnevelő  eszköz: a nyomdásznak sohasem 
szabad a kontárság útjára tévednie. Megteheti ezt 
bármiféle mesterember; az ő dolga, meg a vásárlójáé, 
— a nyomdász munkájának minősége azonban köz
ügy; a kontár nyomdász vétkezik az erkölcs törvényei 
ellen; olyan, mint a lelkiismeretlen, rossz tanító.

Ezeket a gondolatokat a minapában lezajlott Buda
pesti Vásár reklámos nyomtatványainak a szemlélése

váltotta ki belőlünk. Akadt ezek közt ízléses, jó, a tipo
gráfia szépészeti szabályai szemmeltartásával készült 
munka is, mégpedig kisebb és nagyobb nyomdákból 
egyaránt. De a zöme bizony — nem találunk alkalma
sabb kifejezést rája — szemét volt, megcsúfolása min
den nyomdászi hagyománynak és vívmánynak, s több
nyire teljes híjával az írott szöveg ólomba való átül
tetéséhez megkívántatódó értelmességnek.

Megnéztük e „nyomtatványok" impresszumait is, 
már amelyiken volt. Hát bizony a legtöbbjén olyan 
zugnyomdák megjelölését találtuk, amelyek kívül álla
nak a nyomdaipari erkölcs letéteményeseiként ismert 
testületeken.

No de ennek további firtatása nem a Grafikai Szemle 
dolga. Hanem a köz, a magyar nyomdaipar, sőt az 
egész magyarság reputációja érdekében megkockáz
tatunk két kérdést:

1, Megengedhető dolog-e, hogy a lipcsei, bécsi, 
prágai stb. vásárok nagy általánosságban ízléses, szép 
nyomtatványaihoz szokott sokezer főnyi külföldi láto
gatónk kezébe — elrettentő kontrasztul — akármicsoda 
szemetet nyomhassanak Magyarország fővárosában, 
a magyar ipar fejlődöttségét hirdető Vásár területén?

2. Nem lehetne-e az ilyen — iparunkat és kultúrán
kat kompromittáló — silányságokat a Vásár igazgató
ságának a Vásár területéről kirekesztenie, mondjuk egy 
hozzáértő, jóravaló nyomdászokból álló zsűri véle
ményezése alapján?

Erre a két kérdésünkre tisztelettel kérünk választ az 
illetékes fórumoktól. Mert — ismételjük — esztétikai 
népnevelő eszközről van szó. Ez pedig: közügyi
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A múlt és jelen 
párhuzama

Elgondolkozva a rég tovaröppent időkön, 
s közben rá-réeszmélve a jelen sivárságára, 
önként elém tolul a kérdés, hogy mi fájdal
masabb : gondolni a jelenre vagy emlékezni 
a múltra, amikor a megélhetés nem okozott 
ilyen óriási gondokat, pezsgett a szakmai 
élet és sorban követték egymást a vitaesték, 
amelyeket akkoriban a Könyvnyomdászok 
Szakköre rendezett.

Az 1904- 1908-as esztendőkben a Szakkör 
fénykorát élte és a tavaszmezőuccai szak
iskolában szakunk minden kategóriájához 
tartozó kollégák szívták magukba azt, ami a 
megélhetés létalapjának főfeltételét képezi: 
a tudást. A földszinti és emeleti termekben 
a szedők, az alagsorban pedig a gép
mesterek szedték össze az életre valót, kik 
között jómagam is, a többiekkel együtt, 
komoly munkával és tanulással töltöttem 
el minden vasárnapot. Ezek a tanulási órák 
bizony igen gyakran benyúltak a késő dél
utáni órákba is, lévén a tanítványok dolga 
a tanulás befejezése után a gépmosás, 
takarítás, hengermosás is. Sok közismert 
szakerőnk szedte itt magába az egész életre 
szóló útravalót és e sorok írója is hálás 
szívvel emlékezik meg azokról az önzetlen 
emberekről, akik akkoriban ezt a magasztos 
célt oly lelkesen szolgálták.

Egy-egy ilyen szakköri évadnak fény
pontja volt a Szakkör háziestéje. Itt adott 
találkát egymásnak a nyomdászok színe- 
java, részben a terített asztalnál, részben a 
táncteremben, ahol az akkor még szintén 
ifjú Fricsay vezényelte a tánczenét és víg 
zeneszó mellett szórakozott és örült egy
másnak ifjú és öreg. Voltak ezenfölül vita- 
esték is. Hivatalosak és nemhivatalosak. Ha 
két gépmester összejött, a tizedik szó után 
rendszerint „dolgozni" kezdtek, abban a 
komoly tudatban, hogy ez a legfontosabb 
az ízíg-véríg nyomdászemberre nézvést. 
Az öreg vitatkozók azóta már a rákos- 
keresztúri temetőben „nyomják" a földet, 
a vita azonban, ameddig szakmájukat sze
rető nyomdászok lesznek, fennáll.

Az alagsorban, magyarul pincében volt 
tehát a tavaszmezőuccai szakiskola gép
terme, ahol tanulni lehetett annak, aki akart. 
Színeket kevertünk, egyengettünk, nyom
tattunk, mesterséges világítás mellett és ez 
természetes is, hiszen Gutenberg óta 
majdnem napjainkig mindenhez kellett jó 
elhelyezés, kellő világítás, csak a nyomta
táshoz nemi A szedőterem például legyen 
jó világos; közel az ablakhoz a legelső tágas 
jó helyet az irodahelyiség foglalja el, s még

lényegtelen dolgoknak is lehetőleg világos 
helyen kell lennie. A gépmester azonban 
az ő gépeivel még ma Is - az újabb alapí
tásoknál - Igen gyakran kerül a pincék 
legsötétebb, levegőtlen zugába. A közönség 
el sem képzeli, hogy egyik-másik remekbe 
illő nyomtatvány ilyen helyen készülhet.

Tessék aztán ott, az örök lámpafény mel
lett pontosan és jól egyengetni a műveket, 
könyveket, pontos, egyforma színezésben 
tartani, valamint színeket keverni, amelyek 
pedig mind-mind olyan tennivalói a gép
mesternek, amelyek a napvilágot kívánnák 
meg. Persze csak akkor hívják a gépmestert 
a napvilághoz, amikor bírálják a nyomtat
ványt; ilyenkor odahívják a világos irodába 
az ablakhoz és rámutatnak a nyomtatványra, 
mondván: „Maga ezt nem látta?"

A fékevesztett konkurrencia rákényszeríti 
a legjava nyomdákat is, hogy a nyomtatvány 
megmunkálási idejét redukálják. Ez persze 
a nívó rovására megy.

No de hagyjuk el az olyan dolgokat, me
lyeken úgysem tudunk segíteni, maradjunk 
csak a realizmusnál. Egy igen jóhírű fővárosi 
nagyvállalat faktorától a közelmúltban volt 
alkalmam panaszokat hallani, például a kor
szerű és kitűnő Winkler-féle hidraulikus 
stereotípía! présről. Ez a gép a maga helyén, 
például napilapoknál, ahol a szedést be
olvasztják, avagy autotípiák másolásánál 
kitűnő szolgálatokat tesz, de ha a betű
öntödei anyag harmadszor megy át a prés 
nyomófeje alatt, akkor egy kartónnyival 
egészen biztosan alacsonyabb lesz, mint a 
többi betű. Az ilyen kivégzett betűt azonban 
beosztják a többi közé és kialakul rövidesen 
a nyomóalap síkján valami hegy- és vízrajzi 
térképféle. Az ilyen formáról a géprevízió 
persze nincs, vagy éppen csak hogy van 
kalkulálva, s mégis néha háromannyi ideig 
tart, mint maga az egész egyengetés. Nyom
tatás közben pedig a szintén sietve szedett 
formából a deformált kizáró anyag folytán 
a kihúzódó betűk meg „spíszek" réme 
fenyegeti a gépmestert.

Ezek után természetes, hogy a végzett 
munkaidő sehogysem fedi a kalkulációt. 
Az ódiumot persze a legtöbb esetben a 
gépmester nyakába sózzák. Hogy miképpen 
fest az ilyen formáról egyengetett nyomó
henger, arról jobb nem beszélni; valósággal 
melegágya a gyűrődésnek.

Ha a közelmúlt eseményeire visszatekin
tünk és korunk eme jelenségeit figyeljük, 
lehetetlen meg nem látni, hogy a sokszo
rosító iparban a súlypont egyre jobban a 
gépterem felé tolódik. A mechanízálódás 
hihetetlen rohammal vette birtokába a gép
termet; s ezzel a mechanízálódással kap
csolatban a racionalizálás is lépést tartva.

egyesek olyan követelésekkel lépnek fel a 
gépmesterrel szemben, melyeknek megfe
lelni a szó szoros értelmében képtelenség. 
A korszerű új gépben beemelve a régi 
20-25 éves betűanyag - keverve újjal - 
úgy hat, mint az olyan országút, amelyen 
egymás mellett halad az áramvonalas autó 
és a rozoga ekhós szekér. Pedig a ma gép
mestere figyelmének a mindennapi munka
körében igen sok szükséges dologra kell 
kiterjednie. Munkaköre önmagában véve is 
olyan széles skálájú, aminőt talán egyetlen 
szakmánál sem találhatunk. A formák keze
lése és zárása, a gépkezelés, a sokféle 
papiros, a festékek teljes ismerete és keze
lése, az egyengetés: ezek mind-mind úgy
szólván külön-külön is egész embert kíván
nak. A gépmesternek tehát igen sok és fontos 
dolgot kell magában egyesítenie, hogy a 
helyét megállja a munkahelyen. A roha
mosan terjedő új és újabb gépek és auto
maták is napról napra újabb feladatot rónak 
a napi gondok terhétől sújtott gépmester 
vállaira. Ki méltányolja ezt a nagyfokú 
teljesítményt? Ki veszi számításba azt, hogy 
az új automaták, a nagy rotációs és az 
egészségrontó mélynyomtatógépek 
bevonuláséval a gépmesternek ma testileg 
és szellemileg sokkal többet kell adnia, mint 
azelőtt, talán a háromszorosát is?

Ilyen nehéz körülmények között kell a 
nyugodtságot kívánó kényes munkát el
végeznie, felelősséget vállalnia az egész 
segédszemélyzetért, az értékes gépért és 
papírosért! Ez bizony nem irigylésre méltó 
feladat.

A múlt ma már mintegy ködbe vesző 
távolságból látszik, már álmodni is csak el
vétve lehet felőle. Ma mér nincsen sürgős 
munka, mert minden azonnal kell. Hol van 
az az idő, amikor a gépmester az indulás 
előtt nyugodtan át tudta nézni tennivalóit? 
Bizony ez már a múlté, amiből csak a súlyos, 
szigorított felelősség maradt a gépmester 
száméra, a nehéz kezelésű rotációsokkal, 
meg gyakran filigrán és komplikált szerke
zetű és a lehetetlenségig összeépített auto
matákkal súlyosbítva.

Hogy a kaleidoszkóp azután teljesebb 
legyen, akadnak nyomdák, ahol még Noé 
idejéből visszamaradt, ma már csak nyom
dászattörténelmi relikviáknak számító mú
zeumi tárgyak vannak működésben. Ezeken 
a kopott, öreg, erőtlen alkotmányokon 
akarnak aztán hellyel-közel olyan ered
ményeket felmutatni, mint aminőt csak 
korszerűen épített, modern gyorsjáratú 
nyomdagépen lehet.

Az új nyomdagépek megválasztásához is 
sok szó fér, de erről talán a legközelebbi 
alkalommal. Lakenbach A.
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A  nyomda működé
sének alapelveíről

A nyomdai üzem, melyet a vezetőség, 
ügykezelés, munkások, gépek és szerszá
mok termelő működésének egymásba kap
csolódása képez, csak akkor végezhet 
kifogástalan és eredményes munkát, ha 
helyes és észszerű belső szervezeten alap
szik. Az üzemszervezés feladata arról gon
doskodni, hogy az üzemi osztályok zavar
talanul összeműködjenek és az üzemi együt- 
tesség munkáját fennakadás nélkül, simán 
biztosítsa.

Az átgondolt üzemi irányításnak ki kell 
terjednie a nyomda egész működésére, 
hogy felölelje az összes részfeladatokat és 
mindenütt jelenlevő hatásával célirányosan 
vezesse a nyomda termelő apparátusát.

Az üzemi feladatok rendkívül bonyolult 
és sokoldalú részleteivel való későbbi fog
lalkozás előtt rá kell mutatni a nyomdai 
üzemszervezet általános vonatkozású alap
vető kérdéseire, melyek között sok olyan 
van, hogy magától értetődőnek látszik, de 
csodálatoskép mégsem fordítanak ezekre 
kellő figyelmet.

Legelsősorban talán mint legfontosabbat 
azt kell hangsúlyozni, hogy az összes ügye
ket és munkafeladatokat rendben, gondos
sággal és előrelátással kell elintézni még 
akkor is, ha azok jelentékteleneknek látsza
nak. Az üzemben minden munka és minden 
egyes munkaerő a maga helyén fontos és 
értékes.

A kiadott munkával megbízottakat az 
elvégzendő munka körülményeiről alaposan 
föl kell világosítani, hogy mindenki önnön 
munkáját a legjobban és a célnak legmeg
felelőbben elvégezhesse. Viszont az is szük
séges, hogy az üzemvezetőség az összes 
előforduló ügyekről tudomással bírjon. Az 
egyes hatáskörök és a velük járó felelőssé
gek a szükséghez képest meghatározandók, 
nehogy az intézkedések keresztezzék egy
mást.

Az üzemi intézkedések világosak és pon
tosak legyenek. Ezáltal a félreértések és 
tévedések elkerülhetők, különösen azzal, 
hogyha az utasításokat írásban adják meg. 
Ezenfelül Is még állandóan ügyelni kell 
arra, hogy a munkákat és megbízásokat 
helyesen kivitelezzék. Ily módon tévedések
nél, zavaroknál és a helyestől eltérő elinté
zésnél idejében közbe lehet lépni.

Különösen befolyásolja a munkamenetet 
és ezért döntően fontos arról gondoskodni, 
hogy az összes szükséges anyagok, munka
eszközök, gépek, festékek, betűk és szedés
anyagok a kellő időre és mennyiségben.

várakozás, 'feltartás [és keresgélés kiküszö
bölésével rendelkezésre álljanak.

Az üzemvezetés alapelveíhez sorozható 
a kollektív szerződés előírásain túlmenő 
úgynevezett szociális racionalizálás is. Mun
kásvédelmi berendezkedések, jó világítás, 
fűtés, tisztaság, elégséges levegő, szellőz
tetés a munkásra s a munka menetére igen 
jó hatást gyakorol. Jó bánásmód. Igazsá
gosság és a jobb teljesítményeknek mini
mumon felüli díjazása emelik a munkaked
vet és a teljesítményeket.

Az üzemvezetést támogatja a pontos 
kereskedelmi és üzemi könyvelés, melyek 
tájékoztatnak a vagyoni helyzetről, a műkö
dési eredményről. Az önköltségek megbíz
ható kimutatása számítási alapot nyújt a 
helyes és reális kalkulációnak. Általában 
csak akkor gazdaságos az üzemvezetés, ha 
az üzemi intézkedések és a kalkuláció egy
mást kölcsönösen támogatják. A kalkuláció 
helyessége mindig attól függ, hogy a tény
leges termelési körülmények a kalkulátor 
elgondolásaival milyen mértékben egyez
nek. Az önköltség meghatározása az alfája 
és ómegája minden további lépésnek, külö
nösen a mai helyzetben, amikor a kollektív 
nyomtatványtarifa előírásait senki sem veszi 
figyelembe.

Az üzemszervezeti kérdések megbeszé
lésénél érinteni kell a munkaellenőrzést is. 
Rá kell mutatni arra a ferde helyzetre, hogy, 
sajnos, még mindig szép számmal akadnak 
olyanok, akik az egész üzemszervezésből 
rövidlátóan csak az ellenőrzést viszik keresz
tül és azt hiszik, hogy ezzel a vállalat kátyúba 
jutott szekerét kimozdítják. A túlhajtott ellen
őrzés és adminisztráció egyoldalúan nem 
vezet a kívánt célhoz. Azonkívül, hogy túl
ságosan költséges, csak arra jó, hogy a holt 
számadatok temetőjét létesítse. Aki már 
bepillantást nyerhetett az üzemek belső éle
tébe, az előtt nem titok, hogy az ellenőrző 
kimutatásokat sokhelyütt „megszépítik és 
így azok nem adhatják hűen vissza a terme
lés szükséges adatait olyan súlyos okoknál 
fogva, melyeket egyébként az üzem egyéb 
alapvető tényezőinek elhanyagolása idéz 
elő. Mit ér például más vonatkozásban a 
legszebben elgondolt üzemszervezet, ha - 
mondjuk - a szedő munkájához hiányzik a 
betű- és kitöltő anyag, vagy pedig a szedő
gépnél kevés a kizáró ék, a magazinokban 
hiányosak a matricák stb.

A rosszul vezetett üzemben a kívánatos 
harmonikus együttműködés helyett az ész
lelhető, hogy a vezetőség és a személyzet 
épúgy értetlenül állnak egymással szemben, 
mint ahogy szinte állandó a torzsalkodás 
egyrészt a nyomda és a megrendelők, más
részt a nyomda és az anyagszállítók között.

Nem csoda, ha folytonos ellentétek merül
nek fel és mindennek az a vége, hogy az 
Ilyen nyomdai üzem érzékenyen ráfizet a 
rendetlen gazdálkodásra. A megrendelése
ket sokszor csak kínos erőlködéssel kivite
lezik és a későn elkészült munka pedig 
tovább növeli az üzleti eredménytelenséget.

Helyes vezetésű nyomdai üzem a súrló
dásokat és akadályokat kiküszöböli, vagy 
a lehető legkisebb mértékig csökkenti. 
Valamely gép részeinek símán egymásba 
kapcsolódó működéséhez hasonlóan kell 
folynia az üzemi összmunkának is. De 
amiképpen a gépszerkezet kifogástalan 
mechanizmusa is csak hosszú idők fárado
záséval érhető el, épúgy világos az is, hogy 
az üzem helyes és legcélszerűbb összmű- 
ködése sem valósulhat meg máról holnapra, 
hanem hosszas, türelmes és gondos üzem
szervezési munkával jöhet létre. Ennek a 
rendszeres, lépésről lépésre előrehaladó 
tevékenységnek eredményei fokozatosan 
jelentkeznek és előbb-utóbb a kívánt cél
hoz vezetnek. Minél kuszáltabbak, rende
zetlenebbek valahol az üzemi viszonyok, 
bizonyos, hogy annál kisebb lépésekkel 
járhat az előbbrejutás a rend és az ered
ményes munka irányában. Minden üzemnek 
saját jellegének megfelelően kell berendez
kednie. Ezért a meglevő helyzet változtatá
sánál vagy újszerű intézkedések bevezeté
sénél a meglevő tényleges adottságokat 
figyelembe kell venni. A megszokottmunka- 
metódusokról csak egy kétségtelenül jobb
nak a javéra szabad lemondani.

Helyesen vezetett és rendeltetéséhez 
képest jól működő nyomdai üzem gazda
ságilag szilárd alapokon nyugszik. A válla
lati célok üzletileg érvényesülnek és a 
munkavállalók helyzete is biztosabb, állan
dóbb jellegű. Az üzemnek szüksége van 
képzett és megelégedett, nyugodt légkör
ben dolgozó személyzetre s kisebb munka
csökkenéskor nem bocsátja el begyakorolt 
munkásait.

A jó üzemvezetés még azt is megkívánja, 
hogy az élen mindenütt kiváló és a szak
máért lelkesedő nyomdászok álljanak. Csak 
ez nyújthat biztosítékot arra, hogy az egy
kori szerény nyomtatóműhelyből hatalmas 
munkaszervezetté kiszélesült nyomdai üzem
ben a nemes tipográfiai eszmék és művészi 
elgondolások, továbbá az egész nyomda
ipari termelésben a minőségi munkára való 
törekvések érvényesülhessenek. A világnak 
mindig több és több kultúrára van szüksége, 
hogy fölemelkedhessen és az emberiség 
ösztönszerűen az alkotás szépségeit keresi. 
A nyomdaipari fejlődés legújabb szakaszá
ban a modern technikai eszközökkel fölsze
relt üzemekre és ezekkel együttműködő



szakkultúrára vár annak a magasztos nyom
dászati hivatásnak folytatása, hogy a betű, 
a magasbatörő gondolatnak csodás képes
ségű lerögzítője és szárnyaló közvetitője: 
diadalmaskodjon és esztétikailag is nevelő 
hatást gyakoroljon az emberi művelődésre.

Ezt a nagyszerű feladatot az üzemszerve- 
zetileg kifogástalanul működő nyomdák
- gazdasági és technikai megalapozott
ságukkal - természetesen életrevalóbban 
tölthetik be. Székely Artúr II.

Nyomdászat! 
Lexikon

Félezer nonpareille-betűs oldalnál jóval 
vaskosabb, kitűnő vászonkötéses könyv 
fekszik előttünk: a „Nyomdászati Lexikon". 
(Szerkesztették: Biró Miklós, Kertész Árpád 
és Novák László, lapunknak is szerkesztője.) 
Amit tehát oly várva vártunk, ami eddigi 
szakirodalmunknak egyik legnagyobb ese
ménye: íme tehát valósággá lett.

Diadala ez a könyv a nyomdászatnak: 
fényességesen bizonyítja szent hivatásunk
nak roppant terjedelmét, tudományokkal 
és művészetekkel való szerves kapcsolatát, 
magénak is komoly tudomány és művészet 
mivoltát. Megmutatja, hogy mi mindent 
kell tudnia a modern idők egész nyomdá
szának; szövétneket gyújt az ifjúságnak, 
eléje tárva a szépségek, érdekességek, 
muszéjságok útját, a példák, lehetőségek, 
pozitívumok nagy sokaságát, belevilágítva 
a múltba, jelenbe és jövendőbe, biztatva, 
nógatva az olvasóit, tanulmányozóit: erre 
gyertek, erre int nekünk, vérbeli nyomdász
embereknek az út, igazság és élet.

A Nyomdászati Lexikon kollektív munka 
eredménye. A három szerkesztőt munkájá
ban hatvannál több munkatárs támogatta, 
mindegyik kitűnő szakspecialistája annak a 
témának, amelynek megírását magára vál
lalta. A munkatársak neve magában is kész 
kezesség arra, hogy a Lexikon minden 
irányban - a legapróbb részleteket illetően 
is - kiváló, jó és mindenek fölött alapos 
munka.

ötezer címszava van a Lexikonnak. Rövi
den, tömören, olykor szinte távirati stílusban 
ismerteti a szedés és gépszedés, a betű
öntés és stereotipálás, a magas-, a sík- és 
mélynyomtatás, a klisékészítés stb. stb. esz
közeit és technikáit, a papirosra, üzletvitelre, 
üzemvezetésre, kalkulációra, sajtótörvényre, 
nyomdászi szervezeteinkre és mindennemű 
egyéb, a sokszorosító embert egészen 
közelről érdeklő kérdésre vonatkozó tudni

valókat. Előtárja a múltat is, a fejlődés útjait, 
dióhéjban adva a régen porladozó nagy 
nyomdászok életét és munkájuknak ered
ményeit, sőt megismertetve az olvasót a 
most fórumon levők egy részének eddigi 
munkásságával is.

Vagy száz külön erre a célra készült ábra 
teszi még beszédesebbé a Lexikont. Van 
ezenkívül egy sereg hasznos, a gyakorlati 
életben nélkülözhetetlen olyan táblázat is 
benne, amelyre minden pillanatban szüksége 
lehet a nyomdásznak, s amelyek sok-sok 
fejtöréstől, számítgatástól, tanácstalanul- 
állástól mentesítik. Akinek a „Nyomdászati 
Lexikon" állandóan a kezeügyében van: sok 
esetben hasonlíthatatlanul biztosabban dol
gozik, mint a könyv híjával levő társa.

No de mindent fölsorolni, amire a Nyom
dászati Lexikon figyelme kiterjedt: talán 
mégsem lehetséges. Különösen nem lehet
séges a mi szűk kis szakirodalmi riportunk 
keretében. S tán fölösleges is. A könyv ott 
lesz olvasóink jórészének a kezében, s gon
dos, figyelmes áttekintéssel, olvasgatással 
kiki meggyőződhetik arról, hogy megjele
nése nagyszerű eseménye szakirodalmunk
nak s egyszersmind új, ígéretes, komoly 
nívó-kitűzése ennek a mi szép szakmabeli 
literatúránknak.

A  bankócsínálás 
művészete

A Grafikai Szemle legutóbbi füzetének 
„Nyomdászati Archívum" rovatában röviden 
megemlékeztünk a régi közösügyes világ 
legendás „kék pénz"-éről, s közben az 
előállításának technikájáról is ejtettünk né
hány szót. Közérdekűségénél fogva elmon
dunk még egyetmást ebből az érdekes és 
szinte kimeríthetetlen témakörből.

A bankjegyek megtervezése és nyomta
tása egyike a legszebb és legbonyoló- 
dottabb grafikai föladatoknak. Az utánzás 
megnehezítése a legfontosabb követel
mény, de emellett bő tere jut a művészi 
érvényesülésnek is, úgyhogy némely állam 
pénzjegyei valósággal apró remekei a 
grafikusművészetnek. Az amerikai dolláro
sok jórésze pompás kis rézkarc avagy réz
metszet, csakúgy, mint az amerikai levél
bélyegek is; a bölényes tízdolláros, az 
indiánusfővel díszített ötdolláros és a többi: 
mindmegannyi elsőrendű grafikai szépség. 
De igen szépek a mi Nemzeti Bankunknak 
a papírospénzei is. Figyeljük meg őket, már 
amennyire módunk van hozzá. Remek kis 
rézmetszeteket (Deák Ferenc, Kossuth Lajos

arcképe stb.) találunk rajtuk s azonfölül 
olyan változatos és agyafúrt technikák nyo
mát, amelyek együttvéve csaknem lehetet
lenné tennék az utánzást.

A hamisítók ellen való védekezés: ez volt 
a jegykíbocsátó bankoknak már elejétől 
fogva egyik fő-fő problémája. A 18. század 
derekán még beérték azzal, hogy akasztófák 
hosszú sorát nyomtatták a bankjegyekre, 
ilyen módon figyelmeztetve a közönséget 
a hamisítás kockázatos voltéra. Az efféle 
ijesztgetés azonban nem mindig használ. 
Ezért újabban az az elv, hogy a bankjegyek 
minél komplikáltabb eljárások igénybevé
telével készüljenek. Magas- és mélynyom
tatás, litográfia, offset-nyomtatás egymással 
váltakozva vagy együttesen is használandó. 
A nagy értéknek nemcsak a rajta lévő szám
ból, hanem az előállítására fordított tech
nikai és művészi munkából is ki kell tűnnie.

Az utánzások megnehezítésének fő-fő 
tényezőjét hatvan-hetven évvel ezelőtt az 
úgynevezett guilloche-munka alkalmazásá
ban látták. Oly rendkívül komplikált vonal- 
szövevényeket állítottak elő a guilloche-gép 
segedelmével, hogy egészen pontos utána- 
rajzolásuk a lehetetlenséggel volt határos. 
Mindamellett a hamisítók száma nemigen 
fogyatkozott meg, főképpen amióta a foto
gráfia is széleskörű lehetőséget biztosított 
az utánzásnak. Az óbudai Hermann István 
még fáradságos kézi rajzolással csinálta 
meg kliséinek a rajzát, a nevezetes ifjúsági 
vezér, dr Takách Zoltán* azonban már a 
fotografálást is segítségül hívta a maga 
tevékenységének rejtett és nem éppen 
hazafias feléhez.

A bankóhamisítások körüli tapasztalatok 
egy része pszichológiai hátterű: ilyen pél
dául az is, hogy az emberek óriási többsége 
teljesen érzéketlen a vonalszövevények 
rajzától való legdurvább eltérések ellené
ben is, de jól észreveszi a nagyobbacska 
emberfigurákon - különösen ezek arckife
jezésén - való kisebb változtatásokat. Ezért 
a pantográf- és guilloche-munka némely 
külföldi bankjegyen jelentőség dolgában 
hátrább szorult, de ennek fejében a bank
jegyen ott kell lennie valamely karakterisz
tikus arcú nagyobb figurának is.

Az utánozhatatlanságnak egyik biztosítéka 
az is, hogyha az egyértékű címletek a leg
kisebb pontig egyformák. Sem színben, 
sem az anyag minőségében, terjedelmében 
egyik példánynak a másiktól eltérnie nem

• öróla énekelte a főváros különböző rendű és 
rangú csőcseléke az egyházpolitikai harcok idején: 

Abcug Tisza, abcug Cséky,
Abcug báró Fejérváry,
Abcug Török főkapitány.
Éljen doktor Takách Zoltán.



szabad. Az eredeti értéknyomtatványok leg
csekélyebb árnyalatbeli eltérése fölbátorítja 
a pénzjegyhamisítókat, s a közönséget is 
közömbössé teszi a szükséges óvatosság és 
körültekintés dolgában. Az egyértékű ere
deti értékpapirosoknak annyira megkülön
böztethetetleneknek kell lenniök egymástól, 
hogy a vastag vagy vékonyabb papiros, a 
világosabb vagy sötétebb színezés fölkeltse 
az értékpapiros átvevőjének figyelmét. De 
ha tudjuk, hogy az értékjegy elkészítésekor 
nem fordítottak kellő gondosságot az egyes 
példányok pontos egyformaságára, hogy 
például az egyik ezerpengős a másiktól 
szín és papíros dolgában eltér és mégsem 
hamisítvány, bizony akkor nehéz az ügyesen 
elkészített hamisítványt is megkülönböztetni 
a valóditól.

A régimódi rengeteg cifraság helyett 
most némely államban inkább a színek 
megválogatására és a papírosnak különle
ges voltára fekteti a bankjegytechnikus a 
fősúlyt. A színeket olyanformán kombinálja 
össze, hogy a bankó a lehetőséghez képest 
fotografálhatatlan legyen, különböző színű 
többszörös alapnyomatot alkalmaz, a papi
rost pedig különösen e célra, szembetűnő 
figurás vízjeggyel s esetleg egyéb föltűnő 
ismertetőjelekkel (például beszőtt avagy 
beragasztott selyemszálakkal) ellátva készít
teti. A bankótervezés fő-fő elve manapság, 
hogy úgy a művészi rajz, mint a kivitel, az 
anyag: a papíros és a festék különleges, 
kizárólag az illető célra készített legyen. 
Mindezeket az egyes üzemek olyan titokban 
készíthetik, hogy még azok sincsenek be
avatva, akik a munkálatokban résztvesznek. 
Mindenki csak egy-egy kis részt csinál az 
egészből, míg az egésznek a szálai csupán 
egy-két vezetőember kezében futnak össze.

A hamis papírospénzt a papíros, a rajz és 
a színezés eltéréseiből lehet megismerni. 
A valódi bankjegy papirosa rendszerint 
lenből készült s erősebb fogású; a hami- 
sítottnak fogása ellenben süppedékesen 
puhább. A bankjegy nagysága, mely valódi 
papírospénznél még fél milliméterre is 
egyezik, a hamis papirospénznél mindig 
kisebb, mert a papiros különböző vegyi 
szerek hatása alatt összezsugorodik. Hiány
zik aztán mindig a valódi vízjegy, amely 
a papiros gyártásával egyidőben készül. 
A hamisító ezt nagyon gyakran mestersé
gesen, olajnyomtatással igyekszik pótolni, 
de akkor föltűnően látható is, míg a valódi 
papirospénznél a vízjegy csak a világosság 
felé tartva vehető észre. A nyomtatásban 
és a rajzban a következő eltérések szoktak 
lenni: A valódi papirospénznél az egyes 
betűk és számjegyek formája, nagysága' és 
vastagsága teljesen egyenletes. A szabad

kézzel mintázott betűk és számok formában, 
nagyságban és vastagságban nemcsak az 
eredetitől, hanem egymás között is eltér
nek, azonkívül a betűk és számok között 
lévő hézag sem egyenlő. A betűk és a rajz 
színe a valódi papirospénznél erős és telt, 
az utánzatnál többnyire elmosódó. Külö
nösen a fényképezéssel előállított utánzat 
kékesvörös vagy ibolyaszín játszódásai után 
könnyűszerrel fölismerhető. Az úgynevezett 
guillochozás (a szabályosan egymásba 
fonódó vonalak által alkotott alap) szintén 
majdnem mindig tökéletlen.

Pengős bankjegyeink többszörös alap
nyomatú guílloche-munkája pedig mind 
fotográfiai úton, mind pedig kézi rajzolással 
utánozhatatlan, nem is szólva arról, hogy a 
réznyomtatásos festékréteg szemmel látha
tóan itt is, ott is kidomborodik a papiros 
síkjából.

Változások a nyom
tatótechnikában

Ha végignézünk a nyomdaipar mai mun
kálkodásán, láthatjuk, hogy az újszerű tech
nika bevonulása következtében mily nagy 
változásokon ment keresztül iparunk. Áll ez 
különösképpen a nyomtatótechnikára.

A mélynyomtató- és offset-technika roha
mos fejlődése a magasnyomtatás fejlődését 
megállította, mivel a magasnyomtatásnak 
az üzemek harmadrendű szerepet juttattak. 
Csak az esetben veszik mér igénybe, ha 
mélynyomtató- és offset-technikéjuk egy

részt nem győzi elvégezni a felgyülemlett 
munkát, másrészt a példányszámok kicsi
sége és az előforduló mutációk miatt gaz
daságosabb a magasnyomtatást igénybe 
venni. Ritkább esetben előfordul az is, hogy 
a rendelő kívánságára kell egyes munkákat 
magasnyomtatással készíteni. A nagyobb 
üzemekben ez a helyzet. A kisebb üzemek, 
amelyek csak magasnyomtatásos technikára 
vannak berendezve, már nem is igen jut
hatnak olyan munkákhoz, amelyek a magas- 
nyomtatást fejlődésre ösztökélnék, mivel 
a nagyobb üzemek előnyös kalkulációs hely
zetüknél fogva - mélynyomtató és offset- 
gépek birtokában - elhalásszák előlük eze
ket a munkákat.

Hogy mindez, így ahogy van, helyes-e, 
jó-e a jövőt illetően: nem kívánok bőveb
ben véleményt nyilvánítani ezen a helyen. 
Annyit azonban meg kell állapítanom, hogy 
habár a mai még mindig súlyos gazdasági 
helyzet sokszor kalkulációs lehetetlensé
gekre Is rákényszeríti az üzemeket: helyte
lenül, jövőbeni érdekeik ellen cselekszenek 
akkor, amikor nem becsülik meg a nyom
dászatnak azt az ágát, amellyel eddig a 
kenyerüket keresték. Állítom, hogyha a meg
rendelő közönség szépérzéke a jogosan 
várható gazdasági helyzet enyhülésekor 
ismét visszatér, az üzemek kénytelenek lesz
nek újra visszatérni nagyrészben a magas- 
nyomtatáshoz, mert valljuk meg őszintén, 
nem minden ízlés kielégítésére alkalmas az 
offset- és mélynyomtatótechnika.

Különösképpen szomorú a helyzet a jövőt 
illetően - az üzemek nagy részében - a 
berendezések tekintetében: a gépeket és 
a szedési anyagokat illetően. Egynéhány

Angol bankjegy a 18. századból. Amint látható: halélfővel, kötéllel, a fölakasztott férfiak és nők hosszú sorával 
ijesztgették rajta azokat, akiknek netalán kedvük szottyant volna a hamisításhoz.



gyorsjáratú gépet leszámítva, gépekben való 
ínvesztálás nem történt régóta sehol sem. 
Már pedig, jól tudjuk, hogy a gyorsjáratú 
gépek csak mennyiség szempontjából jelen
tenek fejlődést; minőségi munkára csak 
lassú járattal tudjuk őket használni, akkor 
sem teljes épülésünkre. Ami a szedésí anya
gokat illeti, szinte katasztrofális a helyzet. 
A legtöbb üzemben már-már az a helyzet, 
hogy a leltárban a betűk anyaga csak mint 
nyersanyag jöhet számításba. A néha-néha 
bekerülő új anyag csak rontja az egyébként 
is százféle magasságról és sokszínű betűk
kel nyomtatott nyomtatvány képét.

Itt jutok el olda, ahonnét tulajdonképpen 
ki akarok indulni. Általános panasz nyomdász
körökben, hogy a magyar gépmesterek túl
ságosan erős nyomással - „sattírunggal" - 
dolgoznak. Ez a megállapítás, sajnos, igaz. 
Különösen észrevehető a nyomás túlsá
gosan erős volta a krétázott papirosokra 
történő nyomtatáskor. Bármennyire is szeret
nék ennek meggátlására gépmester kolle
gáimnak jó tanáccsal szolgálni, nem vagyok 
ebben a szerencsés helyzetben, mégpedig 
azért nem, mert itt is a dolog mélyén rejlik 
a baj. Hibás, kopott öntésű gépszedésekről 
nyomtatnak ma mindent. Szinte képtelenség 
a magasabb és alacsonyabb öntésű betű
ket akár csere, akár hozzácsiszolás útján 
egyenlő magasságra hozni, még akkor sem, 
ha erre a munkálatra egyébként megfelelő 
idő állana rendelkezésre. Mégis, az elkép
zelhető siker érdekében az utóbbi eljárást 
ajánlhatom, mível a nyomás túlzásba vitt 
erősítése a nyomóhengernek úgynevezett 
túlborítását eredményezi a legtöbb eset
ben. A túlborítás káros következményekkel 
jár. Bizonytalanná teszi a soregyent (a 
„regiszter"-t) és maszatolódást idéz elő 
(„smícc" és „spísz"). Ama körülménynél 
fogva, hogy a nyomóhenger nem képes 
a vezetőlécekre („smícclelsztni") feküdni a 
nyomtatás tartama alatt, mivel ennek lehe
tősége megszűnik azáltal, hogy formánkat 
túlságosan erősen nyomtatjuk: elzárjuk a 
vezetőlécek szükséges érintkezési lehető
ségét. Utóbbi bajok hatványozódnak még 
azáltal is, ha a gép „kiszaladt" állapotban 
van. Ha a nyomóalapot vezető szerkezet és 
a nyomóhenger csapágyaiban kopásból 
előálló fölösleges hézag keletkezik, önma
gától előálló túlborítás következik be, mivel 
a nyomóhenger teljes kinyomást csak azon 
esetben képes kifejteni, ha géptechnikai 
értelemben zárt csapágyban nem emelked
het tovább; így a nyomóalap is csak akkor 
szolgálja célját, ha meghatározott útját 
kilengések nélkül tudja a nyomóhenger 
mozgásába kapcsolni.

Tehát szemben a régi idők gépmesteré

z
vei, napjainkban sokkal többet kell tudniok 
a gépmestereknek. Nap-nap után újabb 
problémák jelentkeznek előbb említett okok, 
továbbá az újszerűen gyártott papirosok és 
festékanyagok miatt, nem is szólva arról az 
idegességről, ami mind a rendelő közön
ségnél, mind pedig a munkaadóknál általá
nosan jelentkezik.

Vannak már újabban olyan papirosok, 
amelyekre nem is lehet nyomtatni. Hogy 
valahogy mégis föl tudjuk az ilyet dolgozni, 
fokozottabban kell a hengereinkre ügyelni, 
különösen akkor, ha a hengeranyag nem 
kifogástalan. Már pedig a legtöbb helyen 
agyonhasznált a hengeranyag; fölfrissíteni 
nemigen frissítik föl az újraolvasztás alkal
mával és az így öntött hengerek csomósak, 
melegebb időben kevésbé, de hűvösebb 
időjáráskor - különösen télen, rosszul fűtött 
helyiségben - nap-nap után veszítenek ter
jedelmükből s így feltétlen szükséges, hogy 
naponként türelmesen és „érzékkel" újra
állítsuk azokat.

A festékekkel maholnap sehogyan sem 
leszünk. Festékgyáraink a leszorított árak 
mellett, bármennyire is igyekeznek, nem 
tudják azt szállítani, amire a sikeres nyom
tatás szempontjából szükség volna. Hogy 
fekete illusztrációs nyomtatványaink zártak 
és mégis erőtlenek, hogy színes nyomtat
ványaink színtelenek, nem kontrasztosak és 
nem karakteres színűek: mind ebben leli a 
magyarázatát. Hogy mégis valahogy dol
goznak velük, annak csak a gépmesterek a 
megmondhatói. Még az a szerencsénk, hogy 
a legtöbb esetben a nagy sürgősség köze
pette nem keresik a szigorú kvalitást.

A fekete festéknél az a helyzet, hogy 
amikor annyira ki van készítve, hogy ne is 
szakítson, de másnapra okvetlen száraz is 
legyen a nyomtatvány: már mindennek 
mondható, csak nyomdafestéknek nem. 
Arról nem is szólva, hogyan és miből lett 
díszműnyomtató f e k e t e festékké kikészítve, 
elkeresztelve szükségképpen.

A színes festékek hígításuk után elvesztik 
világító erejüket, különösen akkor, ha a 
gépmester nem ismeri ki magát a keverhe- 
tőségüket illetően. Az autotípiaí három
vagy négyszínnyomtatásoknál mindig nagy 
figyelmet kellett szentelni a festékek nyom
tatóképessé tételére, de ma már erre a 
műveletre százszorta nagyobb figyelmet 
kell fordítani. Keserű csalódások érhetik a 
gépmestert másnapra, ha a skálanyomat 
színezését esetleg - a helyzet téves felis
merése folytán - nem a szín intenzivebbé 
tételével, hanem több festék adagolásával 
akarja elérni. A gyárilag száradó képessé 
kikészített festék ilymódon adagolva, magá
hoz szippantja a belövőt és a gépmester a

másik színt képtelen rendesen nyomtatni, 
mivel a nyomatra tapadt szálak helyén fol
tok keletkeznek.

Mindezek a jelenségek, amelyekre rámu
tattam, mindennapi munkánk végzése köz
ben jelentkeznek. Régebben, amikor - ren
des körülmények között - jó anyagokkal 
dolgoztunk, csak akkor fajulhattak bajjá, ha 
a gépmester nem értett hozzájuk vagy pedig 
hanyag volt. Ma meglepetésszerűen állanak 
elő, aszerint hogy a gépmesternek van-e 
ideje gondolkozni, vagy a papíros árát 
hány fillérrel kell leszállítani kilónként, avagy 
a festékek kilogrammját hány pengővel 
kénytelen a festékgyár olcsóbban szállítani.

Tehát változások közepette, fokozot
tabb és kiélezettebb kenyérgondokkal kell 
nap-nap után megküzdenünk. Mindezek 
figyelembevételével a gépmestereknek, 
hogy mégis ét tudják menteni szakmánkat 
és önmagukat: minden lehetőséget meg 
kell ragadníok szakmai fejlődésük érdeké
ben. Ennek a célnak érdekében vetettem 
föl oly kérdéseket, amelyek mindegyike 
alkalmas arra, hogy szeretettel és kellő 
hozzáértéssel kezelve, serkentse tollforgató 
kollégáinkat e kérdések egyenként való 
bővebb megírására is. H. K.

Nagytörzsökű betűk 
a szedőgépen

Szedőgépeinket az eredetileg nekik szánt 
újság- és könyvszedésen túl már jóideje 
próbálják egyéb, jóformán az összes szedési 
ágazatokat felölelő munkák végzésére is 
alkalmassá tenni. E célból megfelelő szerke
zeti változtatásokat is kellett eszközölni a 
gépeken. A háború előtti időkben 12 pont 
volt a szedőgépeken szedhető legnagyobb 
törzsöknagyság. Az ennél nagyobb betű
fajták matricáit kézzel kellett beakasztani; 
a kiöntés gyakran csak különleges öntő
formák alkalmazásával történhetett. Érthető 
tehát, hogy a napilapok szedőgépes üze
meiben, amelyek a hirdetések szedésének 
az előteremtésével is meg voltak bízva: 
mindinkább szükségét érezték a nagytör
zsökű sorok (tercia, textus és följebb) 
szedését lehetővé tevő speciális szedő
gépeknek.

A berlini Mergenthaler-féle szedőgép
gyér a közóhajtásnak a L u d lo w - g é p  
megalkotásával próbált eleget tenni. Ez az 
egyszerű gép kicsiny matrícakészlet alkal
mazása mellett lehetővé tette 6-84 pontnyi 
törzsökű betűsorok előállítását. Nagyobb 
törzsökű- 144 pontig terjedő - betűk elő
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állítása a matricáknak a Ludlow-sorjázóban 
való keresztben-állításával volt lehetséges; 
az öntés azonban ilyenkor már csak egyes 
betűnként történhetett. A formátum széles
sége 63 ciceróig terjedhetett. A Ludlow-gép 
kis matrica-készletével tehát olyan nagy
betűs szedési munkákat lehet előállítani, 
amelyekhez kézi szedés esetében több 
métermázsányi betűtípus kellene. Amellett 
még reglettákat, léniákat stb. is lehet a 
Ludlowon önteni.

A Línotype-gépeket csakhamar olyan ol
dalsó magazinokkal is fölszerelték, amelyek
ben a nagyobb törzsökű betűk matricái 
voltak elhelyezve. Majd pedig „Z w e i - i n - 
E i n e r" (kettő az egyben) elnevezéssel 
megjelent a piacon a 4b modellű Linotype- 
Ideal-gép is a maga három kiszélesbített 
magazinjával. Mindenik magazin egy-egy 
alapbetűtípust és egy-egy nagytörzsökű 
betűfajtát tartalmaz. A három magazin 
mindenikének 124 csatornácskája van, tehát 
34 csatornácskával több, mint amennyit a 
közönséges Línotype-ben találunk. 00 csa- 
tornácskát tehát az alapbetű matricáihoz, 
a további 34-et pedig 36 pontig terjedő 
címbetűkhöz használhatunk.

A Mergenthaler-gyárnak nagytörzsökű 
betűk öntésére való legújabb gépe a 
L íno type-U n iverse ll. Óntőszerkezete 
hasonlít a közönséges Línotype-éhez. Két 
öntőformát adnak a géphez: egy kéttörzsö- 
kös öntőformát (nonpareílletől ciceróig) 
és egy négycicerós törzsökű öntőformát. 
A matricasort kézzel szedik bele egy 31 
ciceró hosszúságú rámába; a rámát aztán 
a gépbe téve, működésbejön az öntőkerék 
meg a kazán. Az utóbbinak ürtalma még 
egyszer akkora, minta közönséges Linotype- 
nél. A pumpa is nagyobb. Négy ciceróig 
terjedően cicerós törzsökre önti sorait a 
gép - kiálló párkányzattal fölfelé és lefelé-; 
a négycícerósnál nagyobb törzsökök a 
négycicerós öntőformán készülnek, amely 
az ürtöltők öntésére használt öntőformákhoz 
hasonlít. A Linotype-Universellen önthető 
legnagyobb törzsökű betű 96 cicerós lehet.

A Typograph-gépnél sem akartak el
maradni a Linotype mögött s szintén meg
csinálták a maguk nagy törzsökre való 
berendezkedését. Most 36 pontnyi nagy
ságig terjedő betűket is önthetünk ezen a 
gépen, stégeket pedig 48 pontnyi törzsö
tökig.

Azlntertype a maga oldalsó magazi
nokkal ellátott modelljein szintén lehetővé 
tette a nagytörzsökű betűk öntését. Az ol
dalsó magazinoknak 34-34 csatornájuk van 
és normális szélességű kövér betűkből 
5-36 pont nagyságú matricasorozatok fér
nek beléjük (keskenyebb betűkből 60 cice

rós nagyságig terjedők). Az öntés 46 pontig 
terjedően magán az Intertype-en történik.

Az egyes betűket szedő és öntő Mono- 
type-gép a szedés és öntés munkameneté
nek különválasztottsága révén kiváltképpen 
alkalmas a nagytörzsökű betűk előállítására. 
AMonotype-nek mára normális öntőgépé
vel is lehet 5-24 pontnyi törzsökű betűket 
önteni egészen 56 cicerós formátumszéles
ségig. Minden Monotype-gépre rászerel
hető egy nagytörzsökös apparátus is, amely 
48 pontig teszi lehetővé a betűk öntését; 
ennek az apparátusnak a segedelmével 
aztán sorzáró anyag, díszítmény és kvad- 
rátum is önthető 5-48 pontnyi nagyságig. 
Éppen úgy rászerelhető minden Monotype- 
öntőgépre az a szerkezet is, amely 1 '5— 12 
pontnyi léniák és regletták öntését teszi 
lehetővé sínekben avagy fölvágva 6-140 
ciceróig. A nagytörzsökű betűk öntésének 
céljára szolgál az „univerzális komplett 
öntőgép" is, amely 48 pontnyi nagyságig 
önti a betűt, de önt léniát, reglettát és 
kvadrátumot is. A „szuprakomplett öntőgép" 
pedig minden a szedőosztályban szükséges 
ólomanyag előállítására alkalmas; betűt 
5-72 pont nagyságig önt; a Monotype 
összes normális és nagytörzsökös öntő
formái használhatók a „szuprán".

Amint az eddigiekből láttuk: az eredetileg 
csupán a szedés gyorsítására föltalált szedő
gépekből immár - a szó legtágabb értel
mében véve is - betűőntőgépek lettek. 
Ha mér a régi szedőgépek is jelentékeny 
munkamennyiséget vontak el a betűöntö- 
déktői, a legújabb nagytörzsökös szedő
gépekkel rendelkező nyomdász úgylétszik 
már-már majdnem egészen függetlenítheti 
magát tőlük. Höhne Ottó.

Gépmesteri szak
oktatás

Szedő kollégáink immár a tizenkettedik 
évzáró kiállításukon tettek tanúságot a fej
lődésre való törekvésükről, nagy tisztessé
gére a magyar nyomdászatnak, az Anya
egyesületnek és önmaguknak. Azt hisszük, 
nem kell külön dicsérni a szorgalmukat, 
hiszen kiállított munkáik mindennél jobban 
dicsérik önmagukat, gyártójukat és fejlődé
süket. Ok bizony már fölismerték a kor 
szavát; rájöttek, hogy az élet mai rohaná
sában csak az tud érvényesülni, aki együtt 
rohan az élettel. Meglátták, hogy a tétová
zókat, halogatókat és akik nem bírják az 
iramot: könyörtelenül eltapossa a rohanás. 
Ez gépmester kollégáinkra Is vonatkozik;

z
az ő kedvükért nem fog majd az élet egy 
olyan szigetecskét érintetlenül hagyni, ahol 
nyugodtan malmozhatnak az idők végtelen
ségéig. Míg a szedők tizenkét esztendeje 
dolgoznak, haladnak, addig a gépmesterek
- kétévi elismerésre méltó tanfolyami mun
kát leszámítva - állnak és várnak, nem véve 
észre, hogy a rohanó élet itt felejti őket. 
Ragaszkodnak egy igen régi hitükhöz, amely 
azonban a technika haladásával már régen 
megdőlt: azt hiszik, hogy a gépmesternek 
még ma is annak a barkácsoló mesterember- 
félének kell lennie, mint ami volt mondjuk 
a kilencvenes években. Lekicsinyelik a 
munkakörüket, azt állítva, hogy ahhoz alig 
is kell valamicske elmélet, hanem csupán jó 
adag gyakorlat. Nem mondom, valaha úgy 
volt: kevéske elmélet, sok gyakorlat és 
készen volt a gépmester, akinek alig pár 
típusú géppel volt dolga. Ha valami jobb 
munkája akadt: ráért napokig próbálkozni, 
egyengetni. Idő volt hozzá rengeteg. Annyi, 
hogy ráért olyan egyszerű kérdésekről is 
rendezni a szakvitáit, mint például az évekig 
húzódó vita a legelemibb kérdések egyiké
ről: a borításról. És amellett - tisztelet a 
kivételnek - munkáját dugva, titokban csi
nálta, nehogy a kollégája valahogyan el ta
lálja tanulni a gyakorlati fogásait.

Hát bizony, tisztelt gépmester kollégáim, 
ez az idő elmúlt. Ébredjünk föl Rip van 
Winkle-i álmunkból és nézzünk csak körül 
a mában; nézzünk körül, hogy mit is kíván
nak a ma gépmesterétől. Láthatjuk a több 
száz, egymástól teljesen eltérő típusú gépet; 
a munkák különbözőségét, a papirosok és 
egyéb anyagok rengeteg fajtáját, mikről a 
harminc-negyven évvel ezelőtti gépmester 
még álmodni sem mert volna; a hatalmas 
iramot, hajszát, ami mellett a mai gépmes
ternek nincs ideje próbálkoznia. És látha
tunk még valamit, ami igen nagy veszedel
met rejt magában a gépmestertársadalomra: 
a főleg elméleti képzettségű mérnök-üzem
vezetőt, sőt mérnök-gépmestert.

A mai gépmesternek sokszorosan több 
elméleti tudásra van szüksége, mint a régi
nek. Mindent egy kártyára: a tanműhelyre 
teszünk föl, s addig, míg a tanműhely nincs 
fölállítva, nem vagyunk hajlandók semmit 
sem tenni a továbbképző szakoktatás érde
kében. Pedig mily sok tennivaló volna addig 
is és mennyi marad azutánra is olyan anyag, 
amit a tanműhelyben nem lehet kizáróan a 
gyakorlati munkálkodás alapján tanítani I 
Ha a tanműhely meglesz: ott is domináló 
szerepe lesz az elméleti és szemléltető okta
tásnak. Hogy mást ne említsünk: a nyomda
iparban körülbelül háromszáz egymástól 
többé-kevésbé különböző típusú nyomtató 
sajtó van. Már pedig ennyiféle gépet aligha
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fogunk a majdani tanműhelybe beállíthatni. 
Mindamellett foglalkoznunk kell velük, meg 
kell Ismertetnünk őket a részleteikben is. 
Tisztán a gyakorlat útján lehet nevelni egy
szerű werk-munkásokat és esetleg ítt-ott 
talán olyant is, aki színes munkákhoz is ért, 
de oly gépmestert, amilyenre a jövőben 
szükség lesz, az óriás terjedelmű elméleti 
oktatás kikapcsolásával nem lehet nevelni. 
A mérnökinváziót csak olyan gépmesterek
kel lehet megállítani, akik gyakorlatilag is, 
elméletileg is többet tudnak, mint a mérnök
ember.

Széles látókörű gépmesterekre van szük
ség, olyanokra, akik jól tájékozódottak a 
nyomdászi művészet és a hozzátartozó 
rokon iparok valamennyi ágában. Ezt pedig 
csakis elméleti továbbképzéssel lehetséges 
elérni. Rendes tanfolyamok keretében, jól 
kidolgozott tanrend mellett lehet például 
anyagtant, géptechnikát, különböző nyom
tató eljárásokat és még sok minden olyat 
tanítani, aminek tudása fölemeli a gépmes
tert az átlagon fölül, széles látókörűvé teszi, 
kiemeli - legalább szellemileg - a bérrab- 
szolgai sorsból és ellentállóbbá teszi az ide
genek inváziója ellenében. Rajtunk áll a 
választás, még nincs késő, hogy fölemeljük 
a foglalkozásunkat nemes hivatássá és ne 
hagyjuk lezülleni egyszerű gépmunkává, a 
vezető pozíciókat átengedve idegeneknek. 
Tanulva tanítsunk és hogy semmi alkalmat 
se szalasszunk el: addig is, míg a tanműhely 
felállításra kerül, az elméleti részt vegyük 
programba, s a nyomdákban űzött gyakor
latot kössük össze a tanfolyamok adta 
elmélettel. Kérjünk tanfolyamokat a gép
mesterek számára is, megfelelő vezetőkkel, 
akik idejüket és tudásukat nem sajnálva •’ 
valóban a gép és nyomtatás mestereivé 
nevelik a hozzájuk bizalommal közeledő 
ifjúságot. Ifj. Novák L.

/

u j szedőgép-ídeák
A fotomechanikai fölfedezések és az 

újabbkor! eletrotechnikai eljárások bevonu
lása a szedőgépgyártásba: beláthatatlan 
perspektívák meghódításéra törekszik. A föl
találok alkotó munkája már nem elégszik 
meg pusztán a szedőgépek racionális ki
használásával és olyirányú átépítésével, 
hogy egyszerűsítse a meglévő eredménye
ket, hanem újabban a nyomdászat vala
mennyi ágazatainak teljes átalakításán, illetve 
a meglévő gépi berendezések és eljárások 
kiküszöbölésén fáradozik. Ennek az elgon
dolásnak szolgálatába szegődött az elmúlt 
évben Gál András hazánkfia, aki Berlín-

Wilmersdorfban lakik és ott kapott szaba
dalmat DRP 567.547. sz. alatt arra az újszerű 
találmányra, amely a betű- és léniaöntést, 
a kefelevonatok készítését teljesen fölös
legessé teszi, továbbá a tördelést auto
matizálja; a nyomtatást pedig egyszerű 
festékspriccelő eljárással kívánja fölcserélni. 
Miután azonban a találmány gyártására 
ezideig nem akadt vállalkozó, gyakorlati 
értékéről egyelőre nem is beszélhetünk.

A konstrukció négy részből áll, úgymint: 
kopogtatóból, tördelő, gyorspréselő auto
matából és nyomtatóműből. A kézirat lebíl- 
lentyűzésí módja hasonlít aMonotype-éhoz, 
azzal a különbséggel, hogy a kontaktus
szalagnak nevezett papírostekercsen nem
csak a betűk lyukasztása megy végbe, 
hanem egyidejűleg a kiválasztott betűnek 
típusa és nagysága is leolvasható. A leko
pogtatott papírostekercs a tördelő automa
tába kerül, amely íróasztalszerű bútordarab 
és bárhol elhelyezhető. Itt történik azután 
a különböző kontaktus-szalagok összeállí
tása, ragasztása, ami után egy áramtaszteren 
vezetődik át, amely előtt ujságoldal-nagy- 
ságú homályos üvegen keresztül a betű
testnek és a sor hosszúságának megfelelő 
üvegkeretben történik a papiros-szalagnak 
elektromágnes segélyével való leszakítása 
a kívánt sorhosszúságra. A megvilágított 
homályos üvegen a betördelt szöveg ké
nyelmesen leolvasható és az esetleges 
korrektúrák olymódon végezhetők el, hogy 
a hibás lyukat gömbölyű papirossal ragaszt
ják be és erre préselődik a helyes betű. 
Nagyobb korrektúráknál vagy temetéseknél 
az újraszedett kontaktus-tekercs a fenti mó
don helyeződik el a tördelő automatán.

A megtördelt papiros-szalag - most már 
mint kész ujságoldal negatívja - a gyors- 
stancoló automatába kerül, mely a kontak
tus-szalag megtördelt betűit, illetve sorait 
egy fémlemezen teljesen keresztüllyukasztja, 
ami után elkészült a sokszorosításra alkal
mas nyomtatóelem. Azonban nemcsak betű
ket, hanem léniákat és egyéb tipográfiai 
jeleket is lehet ílymódon előállítani, de 
ezekhez nem sablónlapot használnak, ha
nem keményebb fölületű anyagot, amit 
azonban már nem stancolnak, csak benyom
ják a lénia- vagy egyéb anyagot és az így 
elkészült matricát a stereotípiában öntik ki.

A nyomtatómű dobalakú konstrukció, 
melynek nyitott fölületére ráfeszítik a nyolc 
ujságoldalnyi nagyságú kistancolt sablont. 
A dob belsejében festékszóró pisztolyok 
vannak fölszerelve, melyek a festéket a 
sablonon keresztül a dob elejére tapadó és 
azon keresztülfutó ujságpapirosra fecsken
dezik. A festékfecskendezés gyorsasága 
több festékszóró pisztoly beiktatásával fo

kozható. Illusztrációk nyomtatását a festé- 
kező mű dobja és a hajtogató készülék közé 
szerelt egyszerű nyomtató-, illetve festé- 
kező-dobok teszik lehetővé.

Eddig szól a szabadalom leírása és azt 
hisszük, hogy ennél többet Igazán nem 
kívánhatunk egyetlen föltalálótói sem.

A fantasztikum határán mozognak azok a 
kísérletek és megvalósításra váró elgondo
lások, melyek jelenleg még bölcsőben 
szunnyadnak ugyan, de hírük máris eljutott 
a köztudatba. Nem mondunk újat, ha e 
nyomdai csodabogarak szülőhelyéül Ameri
kát jelöljük meg, mint a korlátlan technikai 
lehetőségek hazáját. Nem kisebb dologról 
van itt szó, mint a leromlott gazdasági 
viszonyok folytán leapadt könyvvásárlás 
fokozásáról, az olvasástól, tanulástól és 
művelődéstől való tartózkodás megszünte
téséről, s az érdeklődés fölkeltéséről sokszor 
oly könyvek iránt is, amelyeket egyébként 
csak ritkán szoktak végigolvasni. Ezt egy 
amerikai föltaláló szerint csak a beszélő 
könyv megteremtésével lehet megoldani. 
A beszélő könyv volna hivatva tehát a 
nyomtatott könyvet helyettesíteni, amely 
hangosan felolvasná a könyv tartalmát és 
hogy a hallgató érdeklődését a könyv unal
masabb részeinél is ébrentartsa, ennek 
ellensúlyozására zene- és énekszámok be
iktatására gondolnak. Reméljük, hogy e szép 
gondolatoknak valóra váltása is csak az 
akarásig fog eljutni, mert máskülönben vala
mennyi nyomdaüzem arra kényszerülne, 
hogy végérvényesen bezárja kapuit.

Ami pedig az „Electrical Society" 1933. 
éveleji közgyűlésén emlegetett nyomdai 
„elektromos szemet" illeti, az minden 
elképzelhető elgondolást fölülmúl. Nem 
kevesebbről van itt szó, mint az újságnak
- a cikkek megírásától a lap bevégzéséig - 
a mai nyomdai felszerelés teljes elhagyá
sával, tehát mindennemű meglévő nyomdai 
berendezés és gépi erő igénybevétele 
nélkül történő előállításáról. Továbbá a 
klisé előállításánál is olyan fotoelektrikus 
megoldásról beszéltek, amely lehetővé 
tenné még a nem szakembernek is öt perc 
alatt a klisé elkészítését. Bér ismeretlenek 
a kivitelezés részletei, de az optimisztikus 
hangok arra engednek következtetni, hogy 
az amerikai szakkörök komolyan foglal
koznak a megvalósítás gondolatával. Ml 
őszintén szólva, nem bízunk az ílyirányú 
vállalkozások sikerében, annál is inkább, 
mert nem újkeletű a föltalálóknak az a vágya, 
hogy mint egy bűvös szóra kis ezermeste
rekké varázsolja a laikusokat, akik a 
szakemberek teljes kikapcsolásával tennék 
lehetővé a nyomtatványok, klisék stb. elő
állítását. Zíegler Gy.
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POSZTÓ- ÉS RUHAGYÁR RT
BUDAPEST IV, PROHÁSZKA OTTOKÁR UCCA 8

BUDAPEST,  193

117. oldal
Mutató az Egyesület továbbképző 
tancsoportjainak munkáiból. A le
vélfej tervezője és ólomba-met- 
szője Sas Lajos (Budapest) volt; 
az alsó cégjegy Miskolcon készült, 
az ottani továbbképző csoporton, 
Fencsel János munkavezető fel
ügyelete mellett. Különösen a le
vélfejen világosan észlelhető az 
aranymetszés arányainak betartá
sára való törekvés.



ARANY. E Z Ü S T  ÉKSZEREK  
ÉS D ÍSZMŰTÁRGYAK DÚS  
V Á L A S Z T É K B A N .  Ó R Á K  
JAVÍTÁSÁT E S Z  K Ö Z  LÖ M

MISKOLC, VASÚTI 
UCCA 134. SZÁM

118. oldal
Mutató a Könyvnyomdái Munkások 
Egyesülete miskolci továbbképző 
csoportjainak munkáiból. A felső 
cégjegy stilizált óralapja ólommet
szet.



V ezérfonal a tipo
gráfiai tervezéshez

(V.) Zeisíng dr teljes határozottsággal 
állítja, hogy a természet minden alkotásában 
megtalálhatók az aranymetszet adta arányok, 
ami azonban már túlzásszámba megy, mert 
abnormitás a természetben is csakúgy elő
fordul, mint az emberi kéz alkotásaiban.

Utalva az előbbi számban elmondottakra, 
miszerint a régi művészet ismerte és alkal
mazta az aranymetszetet, felvetődik a kér
dés, vájjon ismerték-e a régi könyvnyom
tatók? Fontos ez a kérdés azért, mert azok 
a nyomdászok, akik ma tagadják az arany- 
metszetnek a könyvnyomtatásban való szük
ségét, állítják,-hogy a régiek nem ismerték 
és ennek dacára munkáik, azok a gyönyörű 
ősnyomtatványok, kifogástalanok.

Ilyen állítások csak azt bizonyítják, hogy 
terjesztőik nem ismerik az aranymetszetnek 
a lényegét, fogalmuk sincs róla, mi az arany
metszet és az ezen alapuló arányosság.

Le kell szögeznünk a tényt, hogy Guten
berg és társai nagyon jól ismerték az arany
metszet nyújtotta arányokat. A 36 és a 42 
soros bibliák betűinek konstrukciója, illetve 
a kis betűknek a nagy betűkhöz való aránya 
8:5, illetve 8:3. Hasonlóan pontos arányo
kat fedezhetünk fel a Miksa császár ima
könyvéhez használt kanzleibetűkben, Aldus 
Manutius kurzív betűiben és sok más ős- 
nyomdász és betűöntő alkotásaiban.

Az ősnyomtatványok papirosa mére
teiben az aranymetszet arányait csak ritkáb
ban találjuk meg, de már teljes egészében 
föllelhetjük az oldaltükör méretezésénél. 
A híres 36 soros biblia oldalainak mérete 
alig 1 centiméterrel szélesebb a magasság
hoz arányosított aranymetszet szerinti szé
lességnél, de a 42 soros biblia 31 centiméter 
magas és 19'5 centiméter széles oldalai már 
csaknem fedik a pontos arányszámokat (ez 
esetben 31:19'2 volna a helyes arányszám). 
Hasonlóan megközelítő arányokat fedezhe
tünk fel más ősnyomtatványokon is.

Az aranymetszetet azonban nemcsak a 
régi könyvek szedett oldalainál érvényesí
tették, hanem az illusztrációknál, nyomda
jelvényeknél, amelyeknek rajzbeli konstruk
ciója a lehető legarányosabb szokott lenni.

De messzebb is mehetünk. Ha a könyv- 
nyomtatást megelőzőleg élt könyvíró bará
tok munkáit vizsgálgatjuk, akkor megállapít
hatjuk, hogy ezek is ismerték az aranymet
szetet, mert noha eltérések e műveken is 
észlelhetők, amiket azonban nem lehet kifo
gásolni, annyira lényegtelenek.

A régi könyvnyomtatók tehát ismerték az 
aranymetszetet és ha szabályokba nem fog

lalták, ez nem jelent mást, mint hogy szép
érzékük igen fejlett volt. A fejlett szépérzék 
önmagától irányítja munkálkodásunkat az 
aranymetszet arányai felé.

Újabban azonban mégis úgy találták egye
sek, hogy az aranymetszet teóriáját sza
bályokba kell foglalni, mely szabályok azon
ban elasztikus tulajdonságokkal kell hogy 
bírjanak és céljuk inkább az legyen, hogy 
az a nyomdász, aki ma természetes arány
érzékénél és szépérzékénél fogva kifogás
talan munkákat is tudott alkotni, az tudja is 
meg az okát, ismerje meg az alapját mun
kája helyes voltának. A nyomdászok igen 
nagy részének megvan az eléggé kifejlett 
érzéke ahhoz, hogy öntudatlanul is megta
lálja a helyes arányokat és ezt nevezik egye
sek egyéni iskolázottságnak.

Az aranymetszetnek a tipográfiai szakok
tatásban való tanítását is ilyen szépérzék
fejlesztő irányításként kell felfogni.

Ennek szem előtt tartásával vettük alapul 
az arányosítási gyakorlatokat a budapesti 
szaktanfolyamokon is, ahol az első évfolyam
ban oktatjuk, mint alapját a könyvművészet
nek és amelyből azután önként adódnak a 
mesterszedésben is érvényesíthető kon
strukciós alapelvek.

Arányosítási gyakorlatok. Hogy az 
aranymetszet lényegével most már teljesen 
tisztában legyünk, vegyünk egy egyenest, 
amelynek meg kell keresnünk az aranymet
szet szerinti metszetpontját, másként: osz- 
szuk két részre ezt az egyenest olyképpen, 
hogy a kisebbik rész a nagyobbikhoz olyan 
arányú legyen, mint ahogy a nagyobbik 
az egész egyeneshez arányilk. (L. az ábrát.) 
A kettéosztást a következő geométriai műve
lettel végezzük. Az AB egyenes B végére 
derékszögben vonalat húzzunk és erre rá
mérjük az AB egyenes felét s így megkapjuk 
a C pontot, amelyet az A ponttal egyenes 
átlószerű vonal segélyével összekötünk. 
Már most az AC egyenesre is rámérjük az 
AB felét és pedig a C pontból és megkap
juk a D pontot, amelyen át az A pontból az 
AD távolságnak megfelelő körzőnyílással 
körívet húzzunk az AB egyenesre. Azon a 
ponton, melyet ezzel az utolsó körívvel 
érintünk, találjuk meg a metszetpontot, mely 
az AB egyenest úgy osztja kétfelé, hogy az 
AM és MB egymásközti aránya egyezik az 
AM és az AB egymásközötti arányával. Az 
AM vonalrészt majornak, az MB vonalrészt 
pedig minornak nevezzük. Ha már most az 
AB egyenest nyolc egyenlő részre osztjuk, 
úgy azt találjuk, miszerint a major 4'9 rész, 
a minor pedig 3'1 rész. így kapjuk meg
- kikerekítve - a 3:5=5:8 viszonylatot. Ha 
az AB egyenest 13 részre osztjuk, úgy a 
major 8, a minor pedig 5 részt foglal el s ez

esetben a viszonylat: 5:8 =  8:13-hoz. Ezt 
az egyszerű műveletet nevezzük aranymet
szetnek és ez az alapja a további mun
kánknak.

Természetes dolog azonban, hogy a gya
korlati életben nem így keressük ki a tipo
gráfiai méreteknek a metszetpontjait, hanem 
egyszerűen elosztjuk azt 8 részre vagy 13 
részre, avagy az itt közölt segédtáblán keres
sük meg a helyes arányok megállapításához 
szükséges arányszámokat. Pl. 39 ciceró 
magas oldalnak a metszetpontiát keresvén, 
megnézzük a segédtáblát és ott találhatjuk, 
hogy 39-nek a majorja 24.1, amiből önként 
következik, hogy a minor 14.9, kikerekítve 
24 és 15. Vagy ha egy arányos oldalt aka
runk alakítani, melynek szélessége 28ciceró, 
úgy az oldal magasságát könnyen megtud
juk, ha a segédtábla második számoszlop
sorában - mert ez a minor-számsor és az 
oldal szélessége is minorként tekintendő - 
a 28-hoz legközelebbi számot, vagyis a 
27'7-et, amelynek majorja 45 és így olda
lunkat is ilyen magasra kell alakítanunk:

1 : 06 26: 161 51: 31 '5 76: 470
2 : 17 27: 167 52: 32 1 77: 47'6
3: 1'9 28: 173 53: 32'8 78: 48'2
4: 25 29: 179 54: 334 79: 48'8
5: 3’1 30: 185 55: 340 80: 49'4
6 : 3’7 31 : 192 56:: 34'6 81: 501
7: 4'3 32: 198 57: 352 82: 507
8: 49 33: 20'4 58: 35'8 83: 513
9: 56 34: 210 59:: 36'5 84: 51 '9

10: 62 35: 216 60 : 37'1 85: 52'5
1 1 : 68 36: 222 61 : 377 86:53'2
12 : 7'4 37: 22 9 62 : 38'3 87: 53'8
13: 80 38: 235 63: 38'9 88: 54'4
14: 87 39: 24'1 64: 39'6 89: 55'0
15: 9'3 40: 247 65:: 40'2 90: 55'6
16: 99 41: 25'3 66:40'8 91 : 56'2
17: 10'5 42: 260 67 414 92: 56'9
18: i n 43: 266 68 : 42 0 93 : 57 5
19: 117 44: 272 69 : 42'6 94 : 58 1
20: 124 45: 277 70 : 43'3 95 : 587
2 1 : 130 46:: 28 4 71 : 43'9 96 : 59'3
22: 136 47:: 290 72 : 44'5 97 . 59'9
23: 14 2 48 : 297 73 : 45 1 98 : 606
24 149 49 : 30 3 74 : 457 99 : 61 2
25 : 155 50 : 30'9 75 : 46'4 100 : 618

Wanko Vilmos.



Az újkori nyomdászművészetnek sokat 
firtatott, nehéz kérdése: a szövegbetűk 
könnyű olvashatósága. Foglalkoztak véle 
elméletileg és gyakorlatilag is, jelesnevű 
művészek, esztétikusok, nyomdászok és 
fiziológusok egyaránt. A kérdés irodalma 
már valóságos könyvtárrá dagadt, de még 
a fő-fő elvekben sincs teljes megegyezés, 
nem is szólva a részletkérdésekről.

Komplikálja az ügyet a cél kérdése: vagyis 
hogy milyen nyomtatványon és milyen célt 
kell szolgálnia az illető betűkompozíciónak. 
A reklámos föliratoknál például - bizonyos 
általános esztétikai elveken belül - szinte 
szabadon csaponghat a tervező fantáziája; 
könyv- és ujságbetűknél annál nagyobb a 
megkötöttség.

A reklámos betűk tervezése sem könnyű 
dolog; aki kellő előtanulmányok nélkül fog 
hozzá: annak betűi rendesen vagy víbrálóak 
lesznek, vagy pedig túlságosan szárazak. 
A betűkre nézve is áll, ami a többi ipar
művészeti termékre nézve érvényes, hogy 
a célszerűség és formaszépség kifejezésre 
jusson bennük, s kiegészítsék egymást. Ha a 
művész tervezés közben túlságosan hajlik 
az ornamentika felé, okvetlenül hibát követ 
el a használhatóság ellen. A művésziesség 
és olvashatóság egyensúlya vezet csak 
sikerre. A betűk külön-külön való szépsége 
és olvashatósága mellett tekintetbe kell 
vennie a tervezőnek azt a tért is, amely

két-két betű közé esik. E közök formáinak 
változatosaknak, de kiterjedés dolgában 
mindamellett megközelítően egyenletesek
nek kell lenniök, mert különben nyugtalan 
hatású és nehezen olvasható lesz a fölírás.

Plakátjainkon gyakran látunk talányosabb 
olvasású betűket. Tervezőiknek rendesen 
az az argumentumuk, hogy az e betűk 
olvasása okozta fejtörés révén a szöveg 
alaposan belevésődik az olvasó emlékeze
tébe, s így a talányos betűk segítségére 
vannak a reklámnak.

A reklámos célokra készült nyomtatvány 
elbírja a legmértanibb szerkesztéssel csinált 
groteszket is (a szónak mind nyomdászi, 
mind pedig általános értelmezésében); 
elbírja az egyéni kézírásból fakadó sajátos
ságokat is. De csak módjával. Egy-egy jól 
kiemelkedő cifra sor például pompásan 
dekorálhatja a papír síkját és egyszersmind 
az olvashatóság követelményeinek is meg
felelhet; húsz sornyi ilyenbetűs szöveggel 
azonban már bosszantó föladatot rónánk 
az olvasó anélkül is erősen igénybe vett 
szemidegeire.

A könyv- és ujságbetű megtervezése már 
ezerszerte nehezebb föladat. Az ilyen betű 
fő-főcélja: a szerző gondolatainak gyors 
közvetítése mellett minden más célnak hát
térbe kell szorulnia. Ha a könyvet olvassuk: 
egyesegyedül az olvasásra kell irányulnia a 
figyelmünknek; külső behatásoknak nem 
szabad e közben zavaróan megnyilvánul- 
niok. De hogyan mélyedhetnénk el az

olvasásban, ha a betűk elütnek az iskolában 
és életben megszokott formáktól? Szemünk 
elfárad ilyenkor, s legyen bár a szöveg 
tárgya még olyan érdekes is: a dekoratív 
hatású, de nehéz olvasású betű kedvünket 
veszi a továbbolvasástól.

A betű jó olvashatósága e téren a leg- 
eminensebb követelmény tehát. Már igen 
sokszor hangoztatták ugyan, hogy a betűnek 
kész ornamensnek kell lennie, s az egyes 
betűknek egymásba olvadóan dekoratív 
síkot kell képezniök, de a betűnek a deko
rációnál jóval magasabb hivatást kell be
töltenie: a gondolat közvetítését. Már pedig 
a dekoratív hatás és jó olvashatóság nem
igen szokott együtt járni.

A betű maga egyén. Más és más össze
állításban más és más gondolatokat rögzít 
meg, s ezért az egyes betűknek világosan 
kell különbözniük egymástól. A betűnek 
művészi értéke a célszerű formában rejlik, 
nem pedig a vonalak cikornyás voltában. 
Az egyszerű, jól olvasható betűfajta hason
líthatatlanul művészibb a nehezen olvasható 
cikornyás betűnél. Néhány éves tévelygés 
után ma már szinte általánossá lett a könyv
nyomtatók körében ez a meggyőződés, s 
a bár dekoratív, de nehezen olvasható 
betűknek újabban egészen befellegzett.

A könyvbetű tervezésének százszoros 
föladatai között legnehezebb az optikai 
csalódások lehetőségének elkerülése és a 
megszokott ritmikához való bizonyosfokú 
alkalmazkodás. Mert hiszen az egymás mellé 
sorakozó betűkben csakúgy megvan, s meg 
is kell lennie a ritmikának, akár a zenében, 
avagy a dekoratív művészet termékeiben, 
szőnyegekben stb.-ben.

A könyvbetű tervezőjének ezekkel a rit
mikai hatótényezőkkel és sok más egyébbel 
is tisztában kell lennie, mert enélkül könnyen 
elhibázott dolgot csinál. A betűöntőnek is, 
mielőtt valamely ilyen betűtípus sokszoro
sítására vállalkoznék: igen alaposan meg 
kell azt tanulmányoznia, vizsgálnia és pró
bálnia, hogy konstrukció, logikusság, rítmíka 
és anyagesztétika szempontjából megüti-e 
az kellőkép a mértéket. Még így is súlyos 
tévedések eshetnek meg. Az optikai csaló
dások tanulmányozhatóságának bőséges 
anyagát adják különösen az újabbkori betű
típusok. Számos olyan modern betűfajtát 
ismerünk, amely kompresszen szedve - ősi 
tipográfus-szóval - mintha „kráccsolva" 
volna.

A betű fölhasználásának vannak termé
szetesen olyan nyomdászi szabályai is, 
amelyek szintén az olvashatóság meg
könnyítését szolgálják. Ilyenek például a 
sorok ritkításának a gyakorlat és a formátum 
megkövetelte törvényei. Ilyen az a szabály
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Zsinórvonalas, nyomdászi nyelven .groteszk' betű. Nagyobb formátumban egy-egy sora igen jó dekoratív hatást 
kelthet, de tíz-tizenöt sor belőle: már szemkínzást jelentene. Könyvbetűnek lekicsinyíteni sem lehetne: a mértanias 
formák monotonná tennék, s emellett valószínűen még vibrálna is az egész. Súlyos föladat volna ezenfölül 

a betűközöknek a betűk belső világosságéval való egyensúlyba hozása.
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is, hogy amikor a könyv alakja nagyobb: 
nagyobbnak kell lennie a szövegbetűnek 
is. Ha azonban a papiros formátumához 
képest mégis csak igen kicsiny betűt kell 
vennünk a szöveghez: szedjük ezt két- vagy 
többhasébosan.

Fontos szabály még az is, hogy az olvasás 
könnyűsége és gyorsasága okáért átlag 60 
betűnél több ne legyen egy-egy sorban. 
Soronkint 80-00 betűt már nem bír el az 
olvasó szeme. Az amerikai nyomdászok 
szerint nem szabad hosszabb sorokat szedni, 
mint amilyen a két szem egymástól való 
távolsága (egyik pupillától a másikig mérve).

Nyomdászatí 
mesterszók

Megint egy kis kísérlet néhány mester
szavunk megmagyarítására:

Lemintázní. Valamit lemintázní úgy szo
kunk, ha valamilyen, előzően már kész alko
tásról bárminő módon, bármilyen anyagra 
megcsináljuk a mását. Miért ne használnók 
tehát mi is ezt a szót arra a könyvnyomtatóí 
munkára, amikor a szedést a papirosra le
mintázzuk. Igaz ugyan, hogy a lemintázni 
szó ellen sokan ellene vethetnék, hogy a 
lemintázás főként rajzolással van összefüg
gésben. Én azonban még így is magyaro
sabbnak, a munka célját határozottan érthe
tőbben kifejező szónak tartom a német 
eredetű „lehúzni" igénél. Bőrt lehúzni, köte
let (vagy egyebet) lehúzni valahonnan: ez 
közérthető magyar beszéd; de oldalt le
húzni abból a célból, hogy a papíroson 
olvasható legyen: zagyva beszéd. Beszél
jünk tehát így: mintázd le ezt a szedést, 
csinálj róla mintázatot (nem levonatot). 
A kefével való lemíntázásra vonatkozóan 
pedig ajánlom a kefepacskolat szót, 
mely a leghívebben fejezi ki a munka mód
ját, noha annak célját: a lemintázást nem 
hangsúlyozza ki eléggé. Mindenesetre azon
ban jobb a „kefelevonat"-nál, mert nem 
vonunk le semmit, amikor a kefével a papí
roson át a szedésre pacskolunk, sőt inkább 
ráadunk valamit: a szedés képét.

Oldalazni. A kőművesnek azt a mun
káját, amellyel téglát téglára rakva a falat 
létrehozza, falazásnak mondja a magyar 
ember. (A pesti argót ugyan mást ért alatta, 
de ez nem számít.) Ehhez a munkához esz
meileg hasonlatos a metőr munkája, aki 
egész markolásnyi sormennyíségeket rak 
egymásra, míg az oldalakat megtölti velük. 
Ennélfogva a mai, szerintem helytelenül 
»tördelés"-nek elnevezett munkamenetet

magyarosabban, közérthetőbben és kifeje
zőbben „oldalazás"-nak kellene neveznünk.
A „tördelni' ige alól amúgy is a német 
„umbrechen" szónak lólába lóg ki. Tör
delni egyébként a magyar ember csak a 
kezeit szokja nagy kétségbeesésében, vagy 
valamely tárgyról apránként részeket letör
delni (vagy törögetni). Az „oldalazás" szó 
azért is célszerűbb, mert a munkamenet 
célját is érzékelteti. Közbeszédben tehát így 
kellene beszélnünk: oldalazom ezt és ezt 
a művet, ívet, lapot stb., megoldalaztam ezt 
és ezt. A metőrnek eszerint oldalazó 
volna a helyes magyar neve. Nem baj, hogy 
a metteur-en-pages („oldalakba tevő") fran
cia kifejezéshez igen közelálló;fontos, hogy 
megfelel a magyar nyelv szellemének.

Összeszorítani.Haa szedéssel a lehető 
legkeskenyebb szóközök, a címek előtt és 
után való minél kevesebb üres tér alkalma
zásával a lehető legkisebb teret foglaltatjuk 
el: tulajdonkép összeszorítunk. A min
dennapi beszédben tehát ne húzzuk össze_ 
hanem szorítsuk össze egy sorba, egy (vagy 
több) oldalra, ívre; összeszorítom (avagy 
beleszorítom) egy sorba, egy (vagy több) 
oldalra, ívre stb.

Rekeszteni. „Annyi van belőle, hogy 
Dunát lehetne vele rekeszteni." Ez a szólás
mondás indított arra, hogy megkíséreljem: 
jó magyar kifejezést találni a betűszedés 
ama mozzanatára, amikor a betűkkel meg
töltött sort berekesztjük. Ha ezt elfogadnék, 
akkor nem kellene a sort „kizárnunk", mert 
hiszen e művelet alkalmával nem csináljuk 
azt, amit a „kizárás" szó magyar agyban föl
idéz. Kizárni valakit annyit jelent magyarul, 
hogy körünkből, közösségünkből száműz
zük őt. Valamit zárni (vagy ki, vagy be) 
pedig csak úgy lehet, ha ahhoz szerszámot 
(kulcsot) használunk. Már pedig a sor bere
kesztéséhez nem használunk semminemű 
szerszámot. (Nem is szólva arról, hogy a 
„kizárni" ige betűszedői vonatkozásban nem 
egyéb, mint a német „ausschliessen"-nek 
szolgai fordítása.) Ezért tartom helyesnek és 
magyarosnak ebben a vonatkozásban a 
„rekeszteni" szót. Beszéljünk tehát így egy
más között: berekesztem a sort; rekesszed 
a címet középre; baloldalra rekeszteni, 
jobboldalra rekeszteni; hátrarekeszteni (pél
dául az aláírást). Az anyagot pedig, amely
nek segítségével a rekesztést végezzük, ne 
nevezzük „kizárásinak; erről bővebben a 
„tágítani" vezérszónál írok (lásd a követ
kező hasábon).

Szétvetni. Amikor a kézi betűszedő a 
már kinyomtatott szedést betűnként vissza
rakja a helyére, úgy érzem, nem osztja, ha
nem szétveti a betűket. Habár a „szétvetni" 
ige nem érzékelteti a betűszedői munka e

részének célját, mégis: legalább a módjára, 
a technikájára enged következtetni. Vissza
rakni volna ugyan a legkifejezőbb szó, de 
szerfölött egyszerű is. Visszarakni napjában 
ezerfélét szokunk és így folytonos félreér-
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A betűanatómia tanítésa a darmstadti szakiskolában.
A groteszk-kultusz hatására született meg ez a módszer. 
Valójában nem sok értelme van, mert betűtervezéskor 
nem a mértani alapformák Prokrusztesz-ágyába való 
beszoritás, hanem a ritmika a fontos. Ezt pedig jobban 
elsajátíthatjuk az úgynevezett betűvetés segedelmével, 
amelyet mi is gyakoroltunk a budapesti szakkurzusokon.

tések származnának abból, ha a betűknek 
helyükre való visszarakását is ezzel a szóval 
jeleznők. Ha a betűfiókot (a szekrényt) tele
raktuk a beléje szétvetett betűkkel, akkor 
pedig így kellene szólnunk: jól megraktam 
a betűfiókot (a ma használatos eme mondás 
helyett: jól teleosztottam ezt a szekrényt), 
mint ahogyan a szénás szekérről mondja a 
magyar földmíves-ember. Egyébként így 
beszélnénk ebben a vonatkozásban: vesd 
szét ezt a körlevelet; ez még nem szétvetni 
való szedés; ez a cikk már szét van vetve 
stb. Olyan munkánk után, amelynek elvég
zéséhez mindenféle anyagokat összehord- 
tunk, hogy azok a szedés alkalmával kezünk 
ügyében legyenek: elrakosgatunk, nem 
pedig fölrámolunk; a fölrámolót is nevez
zük inkább elrakosgatónak, még ha ez 
érthetőbb is a színmagyarajkú nemkönyv- 
nyomtató előtt, mint ha fölrámolónak ne- 
veznők.

Tágítani. Ez a színmagyar ige a legkife
jezőbbek egyike, amely a betűszedői mes
terségben előforduló többféle műveletre is 
alkalmas elnevezésül szolgálhatna. Valóban 
csodálni való dolog, hogy mindeddig soha
sem használták magyar könyvnyomtatók. 
Mert vájjon mi egyebet csinál a betűszedő, 
mikor a sorszedés után fönnmaradó üres
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G rafika—tipográfiaséget a szóközök közt felosztja? Tágítja a 
szóközöket. (Ha pedig ö s s z e s z o r í t j a azo
kat, azért teszi, mert még egy vagy több 
betű beleszorítani valója maradt.) Ami
kor is a sorok közé ólomlemezkéket 
(durchschuss) rakosgat, hogy a szedés minél 
nagyobb területet foglaljon el, vájjon ez 
egyébnek nevezhető-e, mint tágításnak? 
A címek, föltűnőbb szedésrészletek közé mi 
még mindig „beosztunk" (szószerint a német 
„einteilen" nyomán), holott a magyar ember 
a beosztás szón valamely tömegnek részekre 
való, gazdaságos bontásét érti, és nem azt, 
amit a magyar betűszedő a címek és föltű
nőbb szedésrészletek körül végez, mert 
ebben az esetben is tágít (illetve összeszo
rít). A bekezdésvégek után sem kellene 
akkor „beosztani egy-két durchschusst", ha
nem: tágítólemezkét tenni, hogy az 
oldal- vagy hasábmagasságot tökéletessé 
tegyük. Még a betűk spacionálását is bátran 
nevezhetnők tágításnak, mert valóban tágít
juk vele a betűközöket. Az ürességet létre
hozó anyagokat pedig szerintem csakis 
tágítóanyagoknak kellene neveznünk, 
és nem „kizárásinak; mert nem „kizárás 
a célunk, amikor használjuk őket, hanem 
legfőként a tágítás. így a „durchschuss"-t 
elnevezhetnők: tágítólemezkének (éspedig 
szabatosan tipográfiai pontok szerint: egy-, 
két-, három-, négy-, hat-, egészen a tizenkét- 
pontos cíceró-„stég"-ig: ez mind lemeznek 
volna mondható), mert valóban lemezalakú 
és valóban tágítunk vele. A stégeknek pedig 
tágítórudak lehetne a kifejező elneve
zése, ha nem is mindig tágításra használjuk 
őket, hanem nagyon gyakran az üresség 
előidézésére. Máskülönben a mindennapos 
beszédben a rövidség okáért elhagyhatnók 
a „tágító" jelzőt és az eddig „térző"-nek 
csúfolt anyagot négycicerós szélességig 
egyszerűen „lemezké"-nek, a szélesebbe
ket pedig „lemez"-nek mondhatnók. Az 
„ürpótló"-nak elkeresztelt ólomdarabot is 
ennek az okoskodásnak nyomán leegysze
rűsíthetnék „rúd"-dá. (A csúfolkodó hajla- 
múaknak ez alkalommal nem kell a kocsi
nkká gondolniok, mint ahogyan nem teszik 
azt, amikor szalámi- vagy csokoládérudat 
emlegetnek előttük.) Ami pedig a „spácium" 
szót illeti, az megmaradhatna, már a régies
sége miatt is, kifejező volta miatt is: latinul 
ugyanis „köz"(ez esetben: „térköz"). Ugyan
ilyen okból a „kvadrát" szót is meghagyha- 
tónak vélem, annál is inkább, mert az immár 
közszájon forgó „négyzet" szó szerintem 
helytelen, amikor a két- vagy háromcicerós 
kvadrátot „négyzetének nevezzük. A latin 
quadratum szó bő subája alatt ez a helyte- 
lenség-érzet elenyészik, mert ez nem hat 
annyira az értelmünkre, mint a magyar

„négyzet" szó, amikor két- és háromcicerós 
űrök helyét foglaltatjuk el vele. Ellenben 
a „geviert" (mai elrontottságában: kvirt) 
szó helyett föltétlenül „négyzet" volna a 
leghelyesebb és legmagyarosabb, mert hát 
valóban az illető betűnagyságnak négyzete. 
A többi tágítóanyagot, amire a sor szedése
kor és berekesztésekor szükségünk van, a 
következőképpen nevezhetnők: félnégyzet 
(félkvirt helyett), egyharmad (a „schlíess" 
helyében), negyed (az illető betűnagyság 
négyzetének egynegyede). A „hajszálspá- 
cium" a magyarban is eléggé kifejező és 
ebben az esetben nem baj, hogy a német 
„haarspatium"-ból ered. Az eddig elmon
dottakból önként folyik, hogy az eddig hasz
nált „beosztás" szó helyett adott esetben 
így beszélnénk: tágítsd ezt a címet ennyi és 
ennyi ponttal; nem jó vagy helytelen a tá
gítás aránya (ma ezt így mondjuk: rossz a 
beosztás) stb.

Tintaálló papíros. Valahányszor ezt 
olvasom vagy hallom: íróképes papíros, 
mindig elmosolyodom. A „schreibfahig" 
rossz német szónak még rosszabb magyar 
fordítása. Akármelyik magyar ember, akinek 
a papírossal vagy az azt földolgozó iparok
kal nincs kapcsolata, az „íróképes" szó hal
latára azt képzelné, hogy az így jelzett 
papíroson írott képek vannak. Pedig olyan 
mindennapos dolog a vihart álló tetőzet, a 
tűzálló pénzszekrény (de persze csak kinél- 
kinél), hogy szinte beleordítja a könyvnyom
tató (és egyéb papirosfogyasztó) fülébe: 
nem íróképes az a papiros, amely a tintát 
elbírja anélkül, hogy szétfolyjon rajta, hanem 
tíntaálló.

Zagyvalék. Ezt a szót ajánlom az össze
omlott szedés, vagy a helyére vissza nem 
tett vagy helytelenül visszatett betűanyag 
magyaros megjelölésére, miáltal megszaba
dulnánk a német „fisch" szótól. A minden
napos beszédben valahogyan így festene: 
X. Y., zagyvalékosan vet szét (=  oszt), ez 
a szekrény merő zagyvalék (físes szekrény); 
szedd föl azt a zagyvalékot stb.

Letolni. A kész, körülkötött szedést, ami
kor deszkára vagy a gép zérólemezére tol
juk, nem „lőjjük le", mert a lövés nagyot 
durraník, no meg valahová bele is furakodik 
a kilőtt lövedék. Ha pedig korrigálás végett 
a szedéstartóra húzzuk a szedést, akkor 
sem kell a „hajóra lelőni". Amikor pedig 
pénzt vagy más tárgyat akarunk valakitől 
kölcsönkérni, akkor meg eo ipso ne 
„lőjjük meg" az illetőt. Maradjunk a kölcsö
nözni szónál; ha pedig mindenáron élcelő
déssel akarjuk élét venni a kölcsönkérés 
okozta elszontyolodásnak, mondjuk csak 
így magyarosan-tréfásan: adjál hozomra 
egy pengőt. Rasofszky A.

A szedés évtizedes, sőt évszázados szabá
lyait a modern szedési irányzatok jórészt 
kiszorították. Olyan tipográfiai szabályok, 
melyeket a régi szedők végtelen tisztelet
ben tartottak, ma már úgyszólván senkit 
sem köteleznek. A jó tipográfus azonban 
minden időkben a betű kultuszát szolgálta. 
Ez ma is igaznak számít és amíg nyomdászat 
lesz, addig a nyomdász a betű étérzésével, 
a betű kifejezőképességével fogja kultúr- 
szerepét betölteni. Ezért örök szabálya ma
rad a tipográfusművészetnek, hogy a nyom
dász a betű szépségével és a szép betűvel 
elérendő esztétikai hatással dolgozzon. Bo
torság volna elvitatni a grafikusoktól azt, 
hogy a modern üzleti grafikában érvénye
süljenek. Mégis meg kell állapítani, hogy 
tevékenységük nem mindig válik a munka 
sikerének javára. Nem ritkán kerül szemünk 
elé olyan nyomtatvány, amely grafikustól 
ered és amelyről megállapítható, hogy az 
tiszta tipográfiai eszközökkel hasonlíthatat
lanul sikerültebb lett volna. Ilyenkor káros 
volt a grafikus beavatkozása. Hogy ez elő
fordul, nem is érthetetlen. Mert a betűk 
világában csak a nyomdász otthonos, aki az 
egész életét a betű kultuszának szenteli és 
ha nincsenek is ma már szigorúan előírt 
szabályok, van egy megdönthetetlen tipo
gráfus-szabály, amely a folytonosan változó 
stílusokon és fölfogásokon keresztül is irá
nyító nyomdászídeál marad és ez: harmo
nikusan szép betű, ízléses és logikus sze
dés, pontos és jó nyomtatás. A betűmű
vész, a betűöntő, a szedő művét a grafikus 
egyszemélyben akarja egyesíteni, de az, 
ami évszázados tradíción alapszik: hánya
veti módon el nem érhető. Szüksége van 
azért a nyomdászatnak grafikusokra.de csak 
a maga helyén. Egy nagyon értékes tanul
sággal mindenesetre gazdagabbak vagyunk: 
a nyomdásznak magának is grafikusnak kell 
lennie.

Ennek a tanulságnak következtében már 
is tapasztalhatjuk, hogy sok nyomdász grafi
kailag is megfelelő képzettségre törekszik. 
A kiváló nyomdász-grafikus nem egy eset
ben jól megállja a helyét, ha kell a grafikus- 
művészekkel szemben is. A grafikával fog
lalkozó nyomdásznak rendkívüli előnye, 
hogy ismeri a tipográfia törvényeit és azokat 
ő tudja a legjobban harmóniába hozni a 
szabadabb grafikai elgondolásokkal. Az 
úgynevezett „merkantilszedő" fejlődöttebb, 
korszerű típusa a modern üzleti grafikát szol
gáló nyomdász vagy nyomdász-grafikus, aki 
azonban mindig meg fogja becsülni a nyom
dászat alapelemét: a betűt és ennek kellő 
érvényesülést biztosít. (Sz. A. II.)
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Mutató Egyesületünk továbbképző csoportjainak munkáiból. A ter
vezetet a miskolci tancsoport készítette, a sakktábla meg figura 
ólomba-metszése Stanczel Ferenc (Budapest) munkája.
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A z  ólomötvözet
AGrafikaiSzemle első számában Schreiber 

Ede szaktársamnak a cikkéhez volna néhány 
kiegészíteni való adatom. A fémötvözésnek 
ugyanis gépszedők, öntők, sőt a gépmes
terek munkájában is igen nagy a szerepe. 
Hiszen nem lehet vitás, hogy a puhább 
anyagból készült öntvény vagy gépszedés 
nem bír ki annyi nyomást - erős nyomásról 
nem is beszélve -, mint a keményebb ötvö
zetű anyagból levő öntvény.

Ha az ötvözést - és különösen ha az ú. n. 
pogácsázást - a nyomdákban végeznék, úgy 
nagyon sokkal javulnának az ötvözetek.

Vegyük sorban a különböző ötvözeteket, 
amelyek mindenkor a kívánt cél után iga
zodnak:

Angol ón °/o Antimon °/o

Linotype és Intertype....  4-5 10-11
Typograph................... 2-3 10-11
Monotype ................... 3-7 15-18
Stereotípía................... 3-8 13-16
Vomag-öntőkészülék....  6 14
Winkler-öntőkészülék....  8 13
König & Bauer (Koebau) 5 15
Betűöntőgép...............  5-6 28-30
Galvanónak való anyag 2-8 3-8

A többi lágy ólom.
A nyomdai fémek csak akkor érik el cél

jukat,ha lehetőleg homogénen(egyneműen) 
vannak földolgozva. Nem akármilyen meny- 
nyiségű ólmot, ónt, antimont köt össze szo
rosan egy tetszés szerint való hőfok.

Az ötvözendő fém súlyrészeit bizonyos 
arányban kell az ú. n. „eutektikai" pont sze
rint megválogatni. Angol ón és antimon 
csak akkor érik el a kívánt eredményt, ha 
kellő arányban vannak egymáshoz hangolva. 
Amint az antimontartalom a 10%-ot túllépi, 
a fémnek megfelelően ónt kell keverni, 
hogy könnyű folyékonyságát megtartsa. 
Más esetben az öntőhőfokot kell lényege
sen emelni. Nagyobb ónmennyiséggel való

IS
keverés hatás nélkül marad az esetben, ha 
az ónőntvény rendellenesen magas anti- 
montartalommal és egyúttal fokozott hőma
gassággal bír, miután az angol ón a hőfok 
emelésével elillan, úgyhogy a fém merev
sége nem változik.

A fém olvadáspontja. A helyes, ú. n. 
„eutektikus" ötvözet stereotípiaí célokra: 
10%  antimon, 10%> angol ón és 80% ólom. 
Ez ötvözet olvadási pontja 240 Celsius-fok. 
Minden százaléknyi antímontöbblet30%-ig 
fokozza az olvadáspontot 6 fokkal, így 30% 
antímonnál az olvadási hőfok 350 fok és 
ebből kifolyólag az olvadási fok 400 lesz.

Ez a hőfok természetesen már nem enged 
meg racionális munkát. A túlságosan magas 
antimontartalmú fém szintén nem képez már 
ötvözetet, hanem a fém rétegekben marad 
a kazánban. Ezek a rétegek legtöbbször a 
legerősebb keverés mellett sem mozdulnak. 
A nyitott kazánban való keverésnek még az 
a hátránya is megvan, hogy az oxidképző- 
dés jelentősen erősbödík és ezáltal a fém
veszteség a természetes kopáson (schwund) 
túlnő. Réteges fémből csak képletesen lehet 
porózus és lágy öntvényt nyerni. Tulajdon
képpen az eutektikus fémhez 10%  angol ón, 
10%  antimon és 80% ólom volna a legal
kalmasabb és ezzel az ötvözettel jó nyoma
tokat is érhetünk el. Kényelmes az eldolgo- 
zása alacsony hőfoka miatt (242 fok) és 
végtelenül finom szemcséjű minősége által, 
de nagy példányszámnál túlságosan lágy. 
Ezért nagyobb mennyiségű antimont kell 
hozzáadni. Az öntési hőfok a fém minősé
gétől függ és az eldolgozás gyorsaságától. 
Ez ne nagyon lépje túl a hőfokot s 265-310 
fok között álljon. Már 250 foknál kezdenek 
az ötvözetek egyes alkatrészei tömör alak
ban kiválni. Ezért 265 fok mellett, mikor a 
fém nyúlóssá válik, az öntésnél a legnagyobb 
gyorsaságra van szükség. Egyes szövegek 
vagy klisék öntésbeli reprodukciójánál ter
mészetesen sima, zárt fölületre van szükség.

Ilii
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Léniékból és pontokból össze
szedett figura az amerikai újságok
ból. Szórványosan a tengeren túl 
is megcsinálják az ilyesmit, pedig 
ott - a mieinkhez képest roppant 
nagy példányszámok mellett - a 
klisé-csinálás is kifizetődnék. Hi
szen a nálunk oly gazdaságosnak 
mutatkozó ólom- és linoleummet- 
szés sem igen divatozik Ameriká
ban, ami a százezres, sőt milliós 
nyomtatványtömegek tekintetbe
vételével : nem is igen vehető zo
kon. Már a kisebb - bár a mieinknél 
hasonlíthatatlanul nagyobb - pél
dányszámú német nyomtatványo
kon bőven találunk összeszedett 
figurákat, szigneteket, sőt betű
ket is. S ha ott megvan a jogo

sultsága az ilyesminek, meg kell hogy legyen minálunk 
is ; a fő, hogy frappáns legyen és rajzilag kifogástalan.

A fémötvözetek tömör állapotban meg
számlálhatatlan krístályocskákból állanak. 
Az erős fölületi lehűtés ezeket az apró kris
tályokat különleges finomságúakká teszi.

Leégés, olvadási veszteség és oxi
dáció. Két tény befolyásolja a betűfém 
olvadását nem kívánt módon és pediglen 
egyes alkatrészek olvadási vesztesége vagy 
leégése és az oxidáció.

Az oxídok által történő tisztátlanság az 
olvadási stb. veszteséghez arányosítva a 
nagyobbik baj.

Az oxidáció a légbeli oxigén által törté
nik, melynek káros hatása az angol ónnál 
mutatkozik igen föltűnően, mert az összes 
nyomdai fémek között az ónnak van a leg
nagyobb vonzóereje az oxigénre. Az olva
dásnál először ónoxidok képződnek, azután 
antimon- és végül ólomoxid. Túlzott keve
rés által emelkedik az oxidképződés. Miután 
az oxidok specifikusan könnyebbek, mint az 
egyes ötvözeti alkatrészek, a teória szerint 
ezeknek kellene a fölületen úszniok. Ez tény
leg így is van. Tehát az öntés előtt a fém
fürdő fölött úszkáló salakot le kell fölözni.

De a különbségek a fémek specifikus

A U T O L A N G  A U T O M A T I K U S  GYORSSAJTÓK.  
SPECIÁLIS SAJTÓK ÉS NYOMDAGÉPEK.  
V E L O X - G Y O R S S A J T Ó K .

ANI Ll N-GU M I N Y O M Ó 
ROTÁCIÓS GÉPEK

LÁNG L. G É P G Y Á R  RT.  
B U D A P E S T

V E Z É R K É PV IS E L Ó  LÁNCZI LÁSZLÓ OKL. G ÉPÉSZ M ÉR N Ö K
BUD APEST  V. KÉR., V ILM OS CSÁSZÁR ÚT 60. SZÁM. T ELEFÓ N : 22-3-67
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súlya folytán és oxídjuk által nem oly nagyok, 
hogy az oxidszennyeződés rögtön a fölü- 
letre kerüljön. Ezek az oxidbőröcskék a 
vékonyfolyású olvadásban úsznak. A bőröcs- 
kék a nagy oxidkomplexumok szétesése, 
amelyek a fémfürdő keverése által képződ
nek. Mert jól ötvözött fémeket időközön
ként keverni kell, miközben ügyelni kell 
arra is, hogy a keverés által levegő vagy 
hab ne kerüljön a fémbe, különben erős- 
bödött salakképződés lép föl.

Öntéskor az oxidfoszlányok is bekerül
nek az öntőformákba és a matricákba. Ezen
kívül még úgy is előállnak tisztátlanságok, 
hogy a fémbe szilánk, festék, műhelyszemét, 
olaj stb. kerül.

Ezek az idegen testek olvaszthatatlanok 
és tömör részeket hagynak meg, melyek 
szintén az olvasztott anyagba kerülnek és 
az öntvényt károsan befolyásolják. Az így 
tisztátlanná vált fém következményei csak 
az öntési termék földolgozásakor, illetőleg 
nyomtatáskor mutatkoznak. Minden olyan 
piszkot, amely az összetételben mutatkozik, 
csekélyebb jelentőségűnek kell tekinteni.

A fém homogén egysége ezen a ponton 
megszakad, úgyhogy pórusok és szakadá
sok lépnek fel és az öntvények behor
padnak.

Anélkül, hogy a lemezeken észlelnék, 
bizonyos helyeken a nyomtatás halványabb. 
A rotációs gép lemezeinél például kimond
hatatlan nagy időveszteséget jelent, ha a 
lemez behorpad, mert vagy alárakní vagy 
újjáönteni kell. Szedőgépben pedig egyál
talán nem szabad tisztátlan fémet feldol
gozni, ha nem akarunk a komplikált szedő
gépszerkezetben és a túlságosan érzékeny 
matricákban előálló menthetetlen károkért 
felelősséget vállalni.

A betűfém finomítása és tisztítása. 
Azelőtt a fémek tisztításához krumplihéjat és 
nyárfadarabokat használtak. Ma már azon
ban kitűnő tisztítóporok vannak forgalom

ban, olyanok, amelyek a fém tísztátlanságát 
teljesen megszüntetik. Nagy figyelem for
dítandó azonban rájuk, mert általuk az ólom 
kissé merevebb lesz, amit egy kis lágy ólom 
hozzáadáséval lehet ellensúlyozni. Az is 
bizonyos, hogy az Ilyen módon megtisztí
tott ötvözet olvadási foka igen lényegesen 
csökken. Dénes S.

Autotípíák 
stereotípálása

Múlt füzetünk 88-89. oldalán négy olyan 
autotípiai klisét láthattunk, amelyet stereo- 
típíai szárazlemezről öntve galvanízáltattunk, 
s amelynek nyomtatásban való kíadódását
- mi tagadás benne - bizonyos szoron
gással lestük. Hála a szárazlemez struktúrá
jának meg a stereotipőr, galvanoplasztikus 
és gépmester rátermettségének: az ered
mény kitűnő volt.

Most, hogy túlvagyunk a nehéz föladat 
okozta szorongáson, nem árt fölvetnünk a 
kérdést: vájjon hasonló esetben lehet-e a 
szárazlemezről közvetlenül stereotipálnunk, 
avagy volna-e biztosabb módja a stereo- 
típiai lemez, illetőleg matrica készítésének? 
További kérdés: mennyi nyomást bír ki az 
így készült stereotípíai lemez?

Fölhányva az erre vonatkozó szakirodai
mat, egy német szakembernek következő 
sorai ragadták meg leginkább a figyel
münket:

„Az autotípíák stereotípálását számtalan
szor megkísérelték már, de - különösen a 
sűrűbb raszterűeknél - a legritkább esetben 
értek el valamelyes eredményt. Még leg
jobban sikerültek az olyan munkák, amikor 
grafitpaszta vagy stereotípíai csiriz volt az 
anyaminta képes felének az anyaga. Az 
utóbbit tudvalevőleg iszapolt kréta, rozsliszt

és dextrin keverékéből állítjuk elő, de jó, 
ha egy kevés pecsétföldet, úgynevezett 
boluszt is keverünk hozzá. A matricát közön
séges módon állítjuk elő, csakhogy a csirizt 
a matricának a képet fölvevő felére is rá 
kell kennünk. A klisét petróleummal igen 
alaposan megmossuk, hogy minden leg
csekélyebb piszok is kítakarodjék a hálózat
ból, s aztán a csirizes matricalapot ráterítve 
az autotípiára: kefével gyöngéden rávere
getjük, majd pedig egy kicsiny leverőfával 
könnyedén lesimogatjuk a matrica hátát. 
Ha ennyire jutottunk: a formát a matricával 
egyetemben kézi sajtóba tesszük, vagy tíz 
ív selyempapirost teszünk fölébe s erősen 
lenyomtatjuk. Majd a szárítósajtóba kerül a 
forma, hogy azután leönthessük. - A grafit
pasztával való munka nagyjából hasonlatos 
a most közölt eljáráshoz. A grafitnak igen 
finoman iszapoltnak kell lennie; ugyancsak 
jóminőségű gumi arabíkummal tésztaforma 
péppé keverjük s ezt aztán síma kartonra 
egyenletesen rákenjük. Egyebekben úgy 
járhatunk el, mint azt a csirizes munkát 
illetően fönnebb megírtuk. Azt meg talán 
mondanunk sem kell, hogy az autotípíák 
stereotipálásának fontos föltétele még a 
tiszta betűfém, valamint a gondos munka is."

Az itt leírt eljárás nemigen terjedhetett 
el, mert az eredmény nem minden esetben 
lehetett kielégítő. Sok olyan körülmény ját
szik közre, amelynek figyelembevételével 
lehet csak az autotípíák stereotípálását el
fogadhatóvá tenni. Hazai viszonylatban a 
fenti eljárást - legalább tudtunkkal - nem 
alkalmazták. Kefeleverés útján stereotipált 
autotípíák, ellentétben az erős sajtolással 
domborított autotípiákkal, ritkán voltak 
eredményesek. Ama közismert autotíp- 
matricák, amelyek legtöbbnyíre képes hír
anyagot adnak, domborított autotípklisékről 
készülnek. Az ilyen matricák hátulját aján
latos megfelelő vastagságú papirossal a 
világos részeken kiragasztaní, nehogy az

ONYX"
Gyárt mindennemű mélynyomó-, 
offset-, kő- és könyvnyomdái, vala
mint guminyomó-, rotációs-, sok
szorosító színes és fekete festékeket

NYOMDAFESTÉK ÉS VEGYIPARI K.F.T. 
BUDAPEST VI, FORGÁCH UCCA 19 
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ólom súlya a domborított mezőket vissza
nyomja.

A domborítandó autotípklisék vékonyak, 
miáltal a domborítás tökéletes. A domborí
tandó mezők vagy a klisé hátuljára vannak 
maratva, vagy külön lemezen, amely az 
eredeti alá téve nyomja ki a fekete részeket. 
A vékony klisé hátuljára ragasztott kivágás 
is nagyon jól domborít.

A klisé tisztítására nagy súlyt kell helyezni. 
A petróleummal vagy benzinnel lemosott 
klisét fűrészporon áthúzzuk, majd száraz ke
fével ledörzsöljük. A tisztításhoz rongyot 
ne használjunk. A rongy szálai a raszterek
ben maradnak. A jó szárazra kefélt klisét 
néhány percig nem túlságos meleg vasle
mezre helyezzük, hogy a kliséanyag eset
leges merevségét csökkentsük.

A matrica a szárítás folytén zsugorodik 
s ezért a sűrűbb raszterű autotípiák stereo- 
típálása nem igen fog sikerülni. Grafit- vagy 
síkpor használatát teljesen mellőzendőnek 
tartjuk, mert mindkét anyag teletömi a rasz
tereket. A klisét egy gondolattal tartsuk 
magasabbra, mint a szedést. A szedés és a 
klisé között az átmenet ne legyen közvet
len. Az autotípiákhoz használt matricák 
minősége is befolyásolja a munka eredmé
nyét. Durva felületű és túlságosan zsugo
rodó matricákról öntött autotípiák nyomása 
nem lesz megfelelő. A matricasajtolás puha, 
keveset használt kendővel történjék. A mat
rica előkészítésére fordítsunk igen nagy 
gondot és ügyeljünk arra, hogy az jól és 
tökéletesen ki legyen szárítva. A gépmester 
munkáját segíti elő a megszáritott autotíp- 
matrica hátulján alkalmazott kivágás. Csak 
a teljesen kifogástalan öntvényt adjuk át 
a gépmesternek, nehogy a nyomtatás mun
káját megnehezítsük.

Mennyi nyomást bír ki az autotípiáról 
készült stereotípia? Erre a kérdésre nem 
lehet pontos választ adni. A raszterek száma, 
a maratás mélysége, az ólom ötvözete, 
a nyomtatáshoz használt festék és papíros 
minősége és nem utolsó sorban a gép
mester tudása: döntik el a kérdést. A leg
utóbbi Grafikai Szemlében látható stereo- 
tipált autotípiákkal a teljes 5500 példány
számot nyomtatták ki, ami, tekintve a rasz
terek sűrűségét, szép teljesítmény.

Az autotípiák rotációs stereotipálására 
még külön visszatérünk. Schreiber Ede.

A gépszedő és a 
kézi ratol vasás

A gépszedés gyors munkamenetével 
együtt jár, hogy a gépszedőnek igen nagy 
kéziratanyagot kell olvasnia és szellemileg 
„megemésztenie". Rendkívüli fontosságú 
tehát a? a kérdés, könnyíthető-e vájjon a 
kéziratolvasás, és ha igen, hogyan érhető 
ez el. Az általános műveltség, olvasottság 
és a gépszedő intelligenciájának fokozása 
mindenesetre jelentékeny segítséget jelent 
a mindennapos niunkálkodásnél. Erre mér 
sokszor rámutattak és mégsem lehet fölös
leges ezt újból és újból hangoztatni.

De most nem is ebből a szempontból 
vizsgáljuk a kéziratolvasést, hanem csupán 
a látószerv és a billentyűző ujjak minél 
jobb összeegyeztetése végett. Meg kell 
határozni tehát a kéziratolvasás - technikáját. 
Ezzel a kérdéssel természetesen a külföldi 
szakirodalomban is sokat .foglalkoztak már. 
A Grafikai Szemlében jelentkező új magyar 
szakirodalom szintén szóba hozza ezt a 
témát, azzal a különbséggel, hogy külföldön 
ebben a kérdésben egységes a vélemény, 
míg nálunk ellentétesek a fölfogások.

Ziegler Gyula szaktárs egyébként értékes 
cikkében, mellyel sok más tekintetben egyet
értek, egész mondatok olvasását ajánlja a 
gépszedőnek, vagy ha ezek túlhosszúak, 
legalább félmondatonként tartja helyesnek 
a kéziratolvasást, Guttmann Árpád szaktárs 
közleménye ezt nem helyesli.

E sorok írója már Ziegler szaktárs cikke 
előtt érintette a kéziratolvasést. Az idevágó 
németnyelvű szakirodalom gondos áttanul
mányozása során sehol sem fordult elő 
Ziegler szaktárséhoz hasonló vélemény, 
hanem éppen ellenkezőleg: nem ajánlják 
sok szónak egyszerre való olvasását. Ez 
fölöslegesen megterheli a gépszedőt, aki
nek a billentyűzés, tehát a tulajdonképpeni 
szedés, a matricák esése és a szedőgép 
működése amúgy is nehéz és sokféle föl
adatot ad.

A gyakorlott gépszedő nem úgy szed, 
mint a kézi szedő, aki előbb egy mondatot 
elolvas, hanem már billentyűzés közben 
dolgozza föl a kéziratot, úgy is mondható, 
hogy olvasás közben is szed. Ezáltal a ko
pogtatás tempója nyugodtabb, biztosabb.
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egyenletesebb és nem kapkodva, hanem 
úgyszólván lépésről lépésre megy előre a 
munkafolyamat.

Igazi munkakönnyebbítés a kéziratolvasás 
és a billentyűzés egységesítésével érhető 
el. Igyekezzen a gépszedő minél nagyobb 
gyakorlatot szerezni abban, hogy a billen
tyűzetre való odanézés nélkül is szedhessen. 
Ez fokozatosan elérhető és Idővel a klavia
túra kisbetűs részét a szemek segítsége 
nélkül is biztos kézzel uralni lehet. Ezáltal 
a szemek a billentyűzés munkájától leg
nagyobbrészt felszabadulva, a kézirat olva
sásával nyugodtan foglalkozhatnak és így 
fölöslegessé válik hosszabb szöveg olva
sása és fejbentartása.

A Linotypeet előállító Mergenthaler- 
szedőgépgyár legújabb instrukciós könyve, 
mely a szakirodalom és a széleskörű tapasz
talatok összeegyeztetésén alapszik, a kéz
iratolvasásnak ezt a módszerét ajánlja.

Több éves tapasztalatra támaszkodva, 
e sorok írója is, aki az instrukciós könyvnek 
is megfelelő szedési módszert begyakorolta 
és annak alapján dolgozik, szintén fölösle
gesnek tartja, hogy a gépszedő szedés köz
ben hosszabb szöveget olvasson a kéz
iratból. Székely A. II.
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A  Monotype
A gépszedés kérdéseivel foglalkozván, 

néhány cikk látott már napvilágot e lap 
hasábjain. E cikkek azonban kizárólag a sor
öntő - és a nyomdaiparban kétségtelenül 
igen nagy szerepet betöltő - Linó- vagy 
Intertype-gépekről, illetve az azokon való 
munka módszereiről és rendszereiről szóltak.

Billentyűzés tekintetében - eltekintve attól, 
hogy a Mono-gépeken jóval erősebb nyo
mást kíván a betű leütése - lényegében 
érvényesek itt is azok a szabályok, amelyek 
az említett közleményekben kifejezésre is 
jutottak, tudniillik az, hogy mennél több 
ujjunkat vesszük, illetve tudjuk a szedésnél 
igénybe venni, annál könnyedébben szállít
juk a megfelelő mennyiséget (tanuláskor kell 
megszokni, mert később alig lehetséges).
A helyes kéziratolvasás és a helyesírás ala
pos ismerete azonban véleményem szerint 
is a legfontosabb kellék, amelynek könnyed
ség meg mennél kisebb mértékben való 
elfáradás tekintetében sokkal nagyobb sze
rep jut a tízujjas billentyűzésnél.

A Monotype-gépeken való munka külön
leges jelentősége tulajdonképpen akkor 
kezdődik, amikor oszlopos és főként táblá
zatos szedést kell előállítani. Ezen a téren 
is különböző módszereket alkalmaznak a 
különböző nyomdák Monotype-osztály
vezetői. És ez helyénvaló is, mert például 
alaposabb és sok mindent figyelembe vevő 
rendszert kell alkalmazni olyan üzemben, 
ahol sok, rendszeresen visszatérő táblázatos 
munka készül és mást ott, ahol csak kevés 
ilyen természetű munka fordul elő.

Az előbbieknél a gép igyekszik a leg
nagyobb mértékben a betűöntői anyagok 
rendszeréhez alkalmazkodni és a szedőter
met (szám- és térzőszekrényeket) ennek 
megfelelően berendezni a Mono-munkák- 
hoz is, míg a második esetben alig érdemes 
ilyen kétféleséget keresztülvezetni; ittMono- 
type-rendszerű anyaggal - bár nehézke
sebben - oldják meg a táblázatos munkákat.

A Monotype-géppel fölszerelt nyomdák 
közül igen sok helyen nem is tudják, hogy 
ennek a birtokában milyen lehetőségek 
fölött rendelkeznek.

A táblázatos munkákon kívül a m I n ő s é g i 
munka az, amelyet semilyen rendszerű 
gépen, de sok esetben kézzel sem lehet

olyan könnYen és tökéletesen megoldani, 
mint a Monotype-gépen, ha a gép nyújtotta 
lehetőségeket kihasználni tudó, harmoniku
san összedolgozó gépszedő és öntő van 
együtt egy üzemben.

Széles vagy egész keskeny sorok egyen
letes kizárása egyes szavaknak avagy 
soroknak mérsékeltmegritkítása vagy 
ö s sz e h ú z á sa  révén - ez tudniillik 
a Monotype-gépeken lehetséges - olyan 
előnyös szedésképet adhat, hogy a leg
szigorúbb szemmel vizsgáló szakember is 
elcsodálkozik rajta.

Nagyon kevés üzemben élnek ezekkel 
a módszerekkel, mert nyomdatulajdono
saink nem adtak és nem adnak Mono
személyzeteiknek elég lehetőséget arra, 
hogy tökéletesíthessék magukat a gépnek 
a nyomda javára való kihasználására. Talán 
annak is van szerepe ebben, hogy maga 
a Monotype-gépgyár sem gondoskodik 
magyarnyelvű leírásokról vagy gépszedői 
továbbképzésről, amelyen keresztül szak
társaink összessége is megtanulhatná az e 
gépen való szedés módszerét.

Remélem, hogy a körülbelül 150 Mono- 
type-gépszedőt érdeklő szakkérdéseket 
sikerül majd állandóan napirenden tartani, 
annál is inkább, mert ezen a téren sok mon
danivaló akad. Kramer Dezső.

Nyelvi és helyesírási 
bogarászás

A közérdeklődésre való tekintettel: foly
tatjuk a gyakorta hibásan szedett szók 
fölsorolását. Ilyenek:

Café. Szaktársaim is tapasztalhatták már 
nem egyszer, hogy ezt a francia szót, amely 
kávéházat jelent, csak nagyon ritkán látják 
helyesen kinyomtatva. Ilyen változatokban 
jelenik meg hirdetésekben: Caffé, Caffe, 
Café, Cafee, Cafée, Kafé, Kaffee és így 
tovább. A német Kaffee a kávé gyümölcsét 
vagy a megfőtt kávét jelenti, míg a kávé- 
házat Kaffeehausnak vagy franciásan Café- 
nak írják. Tehát Café (kávéház) és Café- 
Restaurant (kávéház-vendéglő) a helyes. 
Az úgynevezett grave é éppenséggel hibás 
a Café végén. A „magyar" é-t a franciák

talán gyakrabban is: használják, mint mi. 
Téves tehát az a hit, hogy francia szavakban 
csak é-t szedhetünk. Ennek a tévedésnek az 
áldozatai azok, akik pl Léon Blum-ot írnak 
és szednek a helyes Léon Blum helyett. 
Erről a tárgyról is különben lesz még sok 
elmondanivalónk, de csak szép sorjában.

Karjai, szemei. Elemi magyar helyes
írási szabály, hogy a páros emberi testré
szeket nem írjuk többesszámban. Mégis 
lépten-nyomon találkozunk - különösen 
regényekben - ilyen írásmóddal: A férfi 
sóváran legeltette szemeit, a hölgy kitárta 
karjait, a beteg alig tudta lábalt emelni és 
az udvarló megcsókolta imádottja kezeit. 
A magyar ember a páros testrészek egyikét 
félnek mondja: a fél lába, a fél szemére 
vakult meg stb. Meg vagyok győződve róla, 
hogy az illető regényírók és újságírók nem 
fogják kifogásolni, ha egyesszámban szed
jük ezeket: legeltette szemét, kitárta karját, 
nem tudta lábát emelni és csókolom a kezét, 
szép asszonyom (tangó).

Nevek. Néhány olyan közéleti férfiú 
nevét írom le, akiknek a nevét elég gyakran 
írják és szedik hibásan. A neveket hivatalos 
névjegyzékből veszem: Almásy Imre gróf, 
Andaházi-KasnyaBéla, Bessenyei Zénó, Bor
nemisza Géza, Drozdy Győző, Erődí-Har- 
rach Tihamér, Esterházy Móric gróf, Festetics 
Domonkos és Festetics Sándor grófok, Gri- 
ger Miklós, Györki Imre, Hóman Bálint, 
Liber Endre alpolgármester, Kornis Gyula, 
Kolossváry László, Malasíts Géza, Pálffy- 
Daun József gróf, Rajníss Ferenc, Rupert 
Rezső, Shvoy Kálmán, Strausz István, Sur- 
góth Gyula, Széchenyi György gróf, Szinyeí 
Merse Jenő, Somssích László gróf, Somssich 
Miklós, Buday-Goldberger Leó, Almásy Dé
nes gróf, Szontagh Jenő, Széchényi Aladár 
gróf, Wlassics Gyula báró,Simontsíts Elemér, 
Pálóczi-Horváth István, Rupprecht Olivér, 
Lamotte Károly alpolgármester, Ernst-mú- 
zeum, Glücksthal Samu (sokszor látjuk így: 
Glück-stahl Samu, ami egészen kiforgatja a 
nevet, mert -thal annyi mint völgy, -stahl 
pedig: acél).

Lerakodik, ha például [valaki holmiját, 
áruját lerakja. Lerakódíka mész az edény 
fenekére, a cukor a csésze aljára, a só a 
pohár aljára. A savak is lerakódnak az üveg 
oldalára, a fogkő a fogakra stb. Látjuk tehát, 
hogy lerakodni és lerakódni között értelmi
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eltérés van, mégis megtörténik, hogy a ket
tőt összetévesztik egymással.

Álló óra és álló óra. Egy lapban olvas
hattuk, hogy a művészt álló órával ajándé
kozták meg tisztelői. így nem tűnik ki, hogy 
a remekművű óra járt-e vagy valóban állt-e, 
amikor odaajándékozták. Azt hiszem, itt ta- 
lapzatos és nem álló zseb- vagy falióráról 
van szó. De minden kétséget kizáróan írhat
ták volna meg ezt a nagy eseményt, ha így 
írják: állóórát ajándékoztak. Mert mégis más 
az álló óra és más az állóóra.

Szögei, szögei 1. Mértani szög, de szeg, 
amit valahova beverünk, pl: a faszeg, vas
szeg. Az Akadémia mind a két alakot meg
engedi: szeg vagy szög. Ahol tehát nem 
a Balassa-féle helyesírás szerint kell szedni, 
ott szedjük a vagylagos szeg (szög) szót úgy, 
ahogy a munka megkívánja. Pl: címtáblát 
szögeinek (szegeinek) ki a falra, vagy képet 
szegeinek föl a szobában. Egészen más 
a szögellés, jobban mondva a kiszögellés, 
amikor egy lakrész vagy a fal kiáll, kiszögell 
a rendesnél. Kiszögellík, kiszögelleni stb.

Herzog Salamon.
* * *

Bogarászásunkat érdeklődéssel nézik sok- 
felől. Özönével kapjuk a hozzászólást is. 
Tapogatódzásainkról megemlékezik itt-ott 
a napi sajtó, sőt legújabban alapos és tár
gyilagos cikket olvastunk róluk kitűnő nyelv- 
tudományi szakfolyóiratunkban, a Magyar 
Nyelvben. A cikkely címe: „Nyelvészkedő 
korrektorok"; írója: Nagy J. Béla.

örülünk a kritikájának, mert a jól tájéko
zódott és komoly szakember szól belőle; 
gondolkozásra sarkalló tudományos érve
ket rakosgat egymás mellé, nem pedig a 
tárggyal legföljebb ha csekélyke vonatko
zásban álló csillogó ötleteket, mint az a 
nyelvi vitáknál eléggé megszokott dolog. 
Szóval: tanítani akar, fölvilágosítani.

Mindamellett néhol ellent kell mondanunk 
a tanításainak. Nem írhatnók alá például
- a maguk teljességében - azokat a sorait, 
amelyekkel a szedő meg a korrektor föl
adatait próbálja körülmezsgyézni: 

„Véletlenül kezembe került a Grafikai 
Szemle két első száma. Sok mindenféle közt 
helyesírási kérdésekről szóló cikkek is van
nak benne olyan szedésjavítók tollából, 
akik az egyik cikk kifejezése 'szerint .nyel
vészeti szakírók' is egyúttal. - Ha jól meg

gondoljuk, szedőknek és'javítóknak volta
képpen csak annyiban kellene tudniok a 
helyesírást, hogy a kezükből kikerülő szedés 
pontos mása legyen a kéziratnak. Ehhez 
azonban szükséges volna az is, hogy az 
írók és a szerkesztők minden árnyalatában 
jól tudják a helyesírást és kifogástalan kéz
iratokat adjanak nyomdába. Mi tűrés-taga- 
gadás, kevés író és szerkesztő tudja így a 
helyesírást; nagyon sokan nem is igen törőd
nek vele, hanem rábízzák a szedőre s a 
javítóra; nem is veszik észre, ha a szedés 
helyesírása eltér a kéziratétól. Valósággal 
úgy van a dolog, hogy amit az író vagy a 
szerkesztő helyesírásának vélünk, az igen 
gyakran a szedő vagy a javító helyesírása. 
Természetes velejárója ennek, hogy az írók 
s a szerkesztők helyett szedők és javítók 
foglalkoznak a helyesírással, beszélnek és 
írnak róla, nyelvészkednek."

Bizony „nyelvészkednek". Ha jobbára ala
posabb nyelvtudományi készültség nélkül 
is: de kénytelenek véle. Mert bizony vajmi 
ritkán látunk ml nyomdászok olyan kézira
tot, amit betűről betűre szépen átültethet
nénk ólomba. Hiszen nem csupán csak a 
helyesírás aprólékosságaival törődő nyelv
tudósok és vérbeli írók művei kerülnek 
nálunk sokszorosításra, hanem igen sokféle 
különböző tudású, műveltségű és „akkurá- 
tosságú" ember írása is. A legtöbbjénél nem 
a forma a fontos, hanem a gondolat. A for
mát részben - a helyesírás aprólékosságait 
illetően - a szedő és a korrektor adja meg 
néki, már amennyire ért hozzá, s az idejéből 
is futja. „Nyelvészkedníe" tehát muszáj; ha 
olykor szinte vért izzadva avagy morgo
lódva cselekszi is ezt: de kénytelen vele. 
A magyar helyesírás minden következetlen
sége, logikátlansága, vagylagossága az ő 
bőrére megy, az ő idegeit lazítja munkál
kodása majd mindenik percében, esetleg 
az ő keresetét csonkítja: hát éppen ő legyen 
az, akinek ne szabadjon „nyelvészkedníe"?

A szedőembernek a nyelvi és helyesírási 
kérdésekkel való folytonos tusakodásán 
igen nagyot könnyített Balassa dr „Egységes 
magyar helyesírása és szótára", de - nyilván 
nem az ő hibájából - maradt még helyes
írásunknak több olyan problémája, amin 
szedő és korrektor továbbra is „elnyelvész- 
kedhetík." A Grafikai Szemle is főleg ezeket 
a problémákat feszegeti, boncolgatja.

E problémák némelyikét a Magyar Nyelv 
kitűnő cikkírója úgylátszik megoldhatatlan
nak látja:

„Az összetételek írása sokkal bonyolultabb 
dolog, semhogy ilyen egyszerű szabállyal 
(,a főnévi jelzőt külön kell írni') el lehetne 
intézni. Sajnos, nem is tudjuk úgy szabályozni, 
hogy elejét vehetnők mindenféle ingado
zásnak. Pedig az igeneves összetételek írá
sára is van a Grafikai Szemlének ilyen kép
zelt szabálya: ha .cselekvő, tranzitív'(I) 
jelentésű az -ó, -ő képzős melléknévi ige
név, akkor két szóba írjuk, pl: felügyelő 
bizottság (mert valóban felügyel), szervező 
bizottság, közvetítő eszköz; ellenben: ivó- 
pohár, mert nem.iszik.(0 ,Az esetek nagy 
többségében beválik ez a szabály.'Jó volna, 
ha ilyen Kolumbus tojásával meg lehetne 
oldani ezt a kérdést, de - sajnos - nem 
lehet. Az ivótárs például valóban iszik, a 
forgószél is csakugyan forog, mégis egy 
szóba szoktuk írni; ellenben a felolvasó ülés 
nem olvas fel, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
sem oltja a gyümölcsöt, mégis külön kell 
írnunk."

Valamivel errébb lapunkból idéz: Minek 
az öreg asszonyt egy szóba írni? Ha egy 
kis hangsúly esik a jelzőre, amúgy is külön 
kell venni. (Pl: Öreg ember nem vén em
ber.) - Erre a megjegyzése: „Az összeírás 
és a különírás nagyon nehéz kérdés, szinte 
rendezhetetlen pontja a magyar helyes
írásnak, de nem a hangsúlynak van döntő 
szava benne, mert pl a szép jelző egyformán 
hangsúlyos, akár azt mondom, hogy szép
írást tanul, akár pedig ezt: szép írása van."

Nem érezzük magunkat meggyőzöttnek. 
Az ivótársban az ívó szót tekinthetjük fő
névül használt melléknévi igenévnek, amire 
ezernyi példa is akad a magyar nyelvben 
(húshagyó, bajvívók, szabók); a forgó szél 
két szóba írva sem jelentene mást, mint 
egyben; a fölolvasó-ülést mi korrektorok 
.egy szóba, vagy még inkább kötőjellel írjuk; 
a Gyümölcsoltó Boldogasszony pedig talán
- a nép hite szerint - csakugyan hozzá
segít az oltáshoz, vagy ahhoz, hogy az oltás 
megfoganjon. (Nem volna jobb az oltás szó 
helyett ojtást írni? Oltani a tüzet szokás, 
ojtani a rózsát meg a gyümölcsfát. Növény
tani jeles tudósunk, Borbás Vince követke
zetesen ojtást írt a Pallas-Lexikonban. Ebből 
nagyobb vita keletkezett, amit Simonyi

CORVINA
ke esGyárt mindenfajta fekete, színes 

könyvnyomdái,offset-, mély-, bádognyomó- 
és aniIinfestéket. Kencét, hengeranyagot, 
finom nyomó-, valamint szántópasztákat.
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Zsigmond szava döntött el, Borbásnak 
adván igazat. Voltak különben Borbás írá
sának egyéb különlegességei is; így például 
„növevény”-t írt növény helyett. E ponton 
azonban már maga Símonyi Zsigmond is 
ellene fordult.)

Ami pedig a hangsúlyt illeti, hajói emlék
szünk, Szinnyei József valamelyik könyvében 
olvastuk azt a szabályfélét, hogy egy szóba 
írandók azok a szavak, amelyeket egyetlen 
hangsúllyal mondunk ki. Hangsúly különben 
van többféle is (szótag-, szó-, mondat
hangsúly, retorikai nyomaték). Az összeírás 
kérdésének feszegetésekor csak a szóhang
súlynak lehet szerepe. Az „öreg ember nem 
vén ember" esetében például az öreg meg 
a vén szavakon különösen erős a nyomaték, 
annyira, hogy zavaróan hatna az ember 
szóval való összeírásuk. A „szépírás" meg 
a „szép írás" közt a megadott esetben 
(„szépírást tanul" és „szép írása van") 
fogalmi különbség is vagyon; a második 
esetbén erősebb is a szép szón a nyomaték.

Az „ivópohár" példáját pedig ne kicsi
nyeljük le. Ámbátor némely nyelvtudósunk 
szemében - Révai Miklóssal szólván - 
„a' helyesírás dolga tsak apróság". Az össze
írás és különírás kérdését, bármennyire 
nehéznek lássék is, meg lehet és meg kell 
oldani, mert amíg ez meg nem történik: 
folytonos tűnődés és bizonytalanság a 
munkánk. A német, francia és angol betű
szedő a maga megállapodott helyesírásával 
100-150 sort is elszedhet hiba nélkül, 
minálunk 60-70 soré is csak ritkán sikerül. 
A gyors és biztos munkálkodás egyik föl
tétele az, hogy a szedőt - főleg a napilapok 
gépszedőjét - ne akasszák meg mindunta
lan ortográfiai tűnődések.

Az Egységes Helyesírás kiegészítését 
kezdjük meg a particípiumos és egyéb 
összetételeknek a megvizsgálásával. Ehhez 
azonban bőséges anyag és ennek alapos 
megrágása szükséges. Mi nyomdászok vál
lalkozunk az anyag összegyűjtésére. n.

A levélboríték
Még száz éve sincs annak, hogy elődeink 

leveleiket megírásuk után összehajtogatták, 
lepecsételték és a fennmaradó üres részen 
megcímezték. Ha a levéllezárásnak ezt a 
régi módját alkalmaznák ma is: el lehet 
gondolni, hogy mennyivel több olyan em
bert kellene foglalkoztatni a bankokban, 
általában a nagy vállalatoknál s a közintéz
ményeknél, akinek egyéb dolga sem volna, 
mint a megírt levelek lezárása. Hogy a mai 
eljárás mennyivel egyszerűbb, talán senki

nem gondol rája. A levelet, legyen az szerel
mes levél, üzleti vagy az adósság megfize
tésére felszólító írás: egész egyszerűen 
megírják, borítékba helyezik és leragasztják. 
Még cím sem kell reá, ha ablakos borítékot 
használnak e célra. Ez így van elfogadva és 
úgyszólván senki nem törődik véle - úgy 
mint az ehhez hasonló egyéb bevett dol
gokkal - ; ezt magától értedődő valaminek 
gondolják, ami máskép nem is lehetséges.

Mind a nagyközönség, mind pedig a 
nyomdászok közül nagyon kevesen tudják, 
hogy a levélboríték a ma is használatos 
formájában mikép keletkezett.

Úgy 1840 körül élt Angliában egy Brewer 
nevű papírkereskedő, ki kereskedésének 
ablakait - épúgy, mint mai is szokásos - 
piramis-alakban összeállított levélpapiro
sokkal díszítette föl. A piramisok tetejére 
mintegy befejezésül egy-egy kicsiny alakra 
megvágott papíroslapot helyezett. E pici 
lapocskák különösen a nőknek tetszettek és 
vásárolták is nagyban. Arra azonban Brewer 
nem számított, hogy a kirakat ablakában 
elhelyezett hulladék-papírlapoknak is vevő
jük fog akadni; e lapok ugyanis oly kicsinyek 
voltak, hogy megcímzésükre alig maradt 
hely. Mire aztán Brewer elkezdett gondol
kozni: hogyan, mikép oldja ezt meg, és 
végül is a föntebb említett lapokhoz borí
tékot készíttetett. Az újdonság szinte egy 
csapásra meghódította az elegáns világ 
hölgyközönségét s általánosan divatba jött.

Amint Brewer észrevette, hogy e borítékok 
nagyon kelendők s használhatóknak is bizo
nyulnak: lassanként minden levélpapíros- 
nagysághoz gyártatott borítékot. Újítása 
az elmúlt idők folyamán az egész világot 
meghódította, s így egyszersmind sok ezer 
ember részére biztosította és biztosítja a 
mindennapi kenyeret. -i -h -v.

F öljegyzések
Borítékunk címoldalát a Nyomdászegyesület szak

kulturális munkacsoportjainak egyik törekvő tagja. 
Szabó János II. tervezte. Ugyancsak ö metszette ólomba
- régi öntödei minták nyomán - a címoldal Gutenberg- 
fejét is. A nyomtatás, mint általában az egész lap
számunké, a Világosság-nyomdában történt.

Mellékleteinket, valamint a boríték 3. és 4. oldalén 
levő példákat is, a budapesti és miskolci továbbképző 
tancsoportok résztvevői tervezték. Valamennyi a gya
korlatiasság jegyében készült, azzal a föltételezéssel, 
hogy esetleg kisebb nyomdák munkásai is meríthesse
nek belőlük ötletet és ujjmutatást. Mert hiszen a 
merkantills tipográfia mestermunkáinak szépsége és 
mintaszerű volta nem annyira a nyomda gépi fölszere
lésétől, mint inkább a tervező szedőnek szakbeli tudá
sától. ötletességétől, tervezői és rajzolói készségétől 
függ.

Technológiai könyvtár. A nagyterjedelmű nyomda
iparnak nálunk Magyarországon nincs speciális szak

könyvtára. A nyomdászat történetére vonatkozó anyag 
legbővebben a Nemzeti Múzeum könyvtárában van 
meg, a sokszorosítóművészeti kérdésekre legbiztosab
ban az Iparművészeti Múzeum és Iskola könyvtáréban 
találhatunk feleletet, a géptechnikára és anyagtanra 
vonatkozó művek pedig főleg a Technológiai Intézet 
József körúti nyilvános könyvtárában állnak az érdek
lődők rendelkezésére. Ez az utóbbi könyvtár újabban 
erős fejlődésnek néz elébe. Látogatottsága rohamosan 
növekszik. Az 1935. évben a második olvasóterem léte
sítése folytán hirtelen 57.012-re szökkent fel a látogatók 
száma. A .Technológiai Könyvtár Barátai Egyesülete" 
küldöttsége - Görgey István, Malasits Géza és Müller 
Antal képviselők személyében - nemrégiben terjedel
mes beadványt nyújtott át az iparügyi miniszternek, 
amelyben az egyesület e fontos szakkönyvtár további 
fejlesztése érdekében tett közérdekű javaslatokat. 
A miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy a technoló
giai könyvtár problémáit igen jól ismeri. Kívánatosnak 
tartja, hogy az, mint ipari kísérleti és kutató intézet, 
a világhíres németországi Kaiser-Wilhelm-Institut min
tájára épüljön ki. Úgy a könyvtár, mint az egész intézet 
területileg meg nem felelő elhelyezése folytán a 
miniszter szerint is időszerű és kívánatos, hogy az 
ugyanazon épülettömbben levő, szintén túlszűken el
helyezett állami felsóipariskola még a háború előtt 
megvásárolt telkére kitelepíttessék, illetve ott épüljön 
fel. Ez az ügy a kultuszminiszterhez tartozik ugyan, de 
szívesen áll ennek a gondolatnak a szorgalmazására is 
rendelkezésre. Ezután még ígéretet tett a miniszter a 
könyvtár egyes apróbb problémáinak kielégítő meg
oldására.

A Grafikai Évkönyv 1936/37-i évfolyamára hirdet elő
fizetést a romániai magyarnyelvű szakirodalom fáklya
vivője, Krizsó Kálmán cluji kollégánk. A vászonkötéses 
szép könyv tartalma a következő lesz: Krizsó Kálmán : 
Aromán nyomdászat szakkulturális feladatai; Lengyel 
Albert: Egységes kalkuláció és a nyomdaipari válság 
okai; Dumitrescu Tralan: A nyomdász továbbképző 
szakiskoláról; Kranich I.: Miért nincs eredeti román 
tipográfiai stílusunk?; Nánási Gábor: Az egyengetés 
egységesítése; Löwy Salamon: A betűanyag ellenségei; 
Terhes G yu la ;, Misz-Tótfalusi Kis Miklós életrajza; 
Lengyel Sándor: A tervező nyomdász vonal- és forma
kincse; Neumann Ede: Miként fejlődik a szedógép?; 
Novák László: Nyomdásztársadalmi szokások a XVII. 
században; Szabó Elek: A színkeverés ábécéje’; Antal 
Márk: A 400 éves Honterus-officina; Szabó Imre: 
A metaton-vagy kéttónusú festék használatáról; Len
gyel Sándor: A modern tipográfia irányvonala; Kis 
Márton: DIN-méretek hivatalos bevezetése a nyomda
iparban; Büky József: A levegő nedvességének hatása 
a gépteremben; Heller Mór: A guminyomás a gyakor
latban; id. Weinwurm Antal: Moiré-képződés az auto- 
típiában; Heller Mór’: Gumihengerek alkalmazása a 
nyomdaiparban; Lánczi László: A budapesti Láng-gép- 
gyár új nyomtatógépei; Radványi-Román Károly: Az 
exlibrisról; ifj. Mády Sándor: Az önképzés útja; Rosmann 
Samu: Az egységes magyar helyesírás felé; Kovács 
Gyula: Ruzicska Gyula emlékezete; Krizsó Kálmán: 
Gépszedéses képes újságok tördeléséről.

Nyomtatványkiállítás Miskolcon. A Magyarországi 
Könyvnyomdái Munkások Egyesülete miskolci kerülete 
május 10-én, Arany János uccai helyiségében a helyi 
továbbképző tancsoport hallgatóinak munkáiból kiállí
tást rendezett. Délelőtt V* 12 órakor Bernhardt Mór 
kollégánk a kerület vezetősége nevében üdvözölte a 
megjelenteket. Bevezetőjében a miskolci nyomdaipar 
viszonyainak, a kiállítás és ezzel kapcsolatban a tovább
képzés céljának ismertetése után a kiállítást megnyi
totta. A tartalmas megnyitót követte Angermayer 
miskolci nyomdaigazgató lelkes felszólalása. Beszédé
ben á legmesszebbmenő támogatást ígérve, további 
buzgalomra serkentette a tancsoport hallgatóit. A helyi 
nyomdatulajdonosok nevében is hálás köszönetét fe
jezte ki mind az Egyesületnek, mind pedig a kerületi
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vezetőségnek és a továbbképző agilis vezetőjének a 
nyomdaipar közös érdekében kifejtett munkájukért. 
A látogatók hosszasan szemlélték a jól megrendezett 
kiállítást és a fővárosi viszonylatban is helytálló, meg
lepően sok jó megoldású és kivitelezésű nyomtatvá
nyod- _ _ Schn. J.

.A  Szép', művészetkritikai és esztétikai folyóirat. 
Szerkeszti Gara Imre, aki egyszersmind a sokszorositó- 
ipari tanulók iskolájának is tanára. Tartalmas, szép új 
havi folyóirat. Vezető cikk varxbenne.Xllatz Oszkártól, 
a szépség fogalmát meghatározó gondolatok hosszú 
sora íróink és művészeink javától (ilyen például Földes 
Imréé: .Szép az, ami az éhező, fázó, állástalan ember
nek is tetszik"), cikkek a képzőművészet, építészet, ipar
művészet, lakás- és népművészet stb. köréből. A lap 
mélynyomtatásos illusztrációi pedig elsőrendűek.

A magyar papirosipar fejlődése. A magyar papiros
ipar az utóbbi évek során már igen szép fejlődésnek 
indult és bizonyos papirosfajtákban képes volt csaknem 
az ország egész szükségletét ellátni, úgyhogy csupán 
különleges papirosok behozatalára volt tényleges szük
ség. Ez a helyzet tette szükségessé, hogy az osztrák 
Papirosgyárak a magyar piac biztosítása érdekében 
kartellszerű megállapodást kötöttek a magyar gyárakkal 
és nagykereskedőkkel, úgyhogy különösen csomagoló
papirosra vonatkozóan egységes értékesítési feltételek 
voltak érvényben. Az osztrák papirosgyárak magyar
országi importját főleg kereskedelempolitikai szempon
tok tették lehetővé, amelyek azonban újabban háttérbe 
szorulnak a valutáris kérdések mellett, amennyiben a 
schillingfelár lényegesen megdrágítja az Ausztriából 
importált papirost, úgyhogy a magyar papirosgyárak 
értékesítési lehetőségei nagy mértékben javulnak. Ezt a 
körülményt mintha csak előre látták volna a magyar 
papirosiparban érdekeltek, mert már a felárkérdésnek

a rendezését megelőzően nagy föllendülés volt észlel
hető a papirosgyári alapítások terén. A fűzfői papiros- 
gyár, mely egyike a legmodernebb vállalkozásoknak, új 
gépek beállításával nagy mértékben fokozza termelő- 
képességét. Még nagyobb arányban növeli kapacitását 
a Neményi-féle csepeli papirosgyár, amely többmillió 
pengő befektetéssel a legmodernebb gépóriást szerel
teti fel és üzemanyagénak biztosítása érdekében cellu- 
lózgyórat alapít. Egy másik papirosárucég napi 500 kilo
gramm simítatlan papiros gyártására rendezkedik be, de 
hír szerint alakul egy műnyomópapirosgyár is, félmillió 
pengős befektetéssel,

A nyomdásztanulók szakiskolájának tantervéről és 
fölszereléséről nyolc nyomtatott oldalra terjedő memo
randum került a kezünkbe. Szerzője Szabó Róbert, az 
iskolának régtől fogva való poligrafus szakoktatója. 
Sok megszívlelésre méltó javaslata közül különösen 
figyelemre méltó az, amit a szakiskolabeli elméleti 
oktatásról mond: Szerves kiegészítő része az elmé
leti előadásnak a szemléltetés. Gyakorlati tárgyról 
lévén szó, a technológiai előadás bemutatások nélkül 
még a leggyakorlottabb szakelőadó részéről is csak 
száraz elmélet, amely félig-meddig, ha nem is élvezhe
tetlen, de majdnem unalmas s így kevésbé érdekes és 
értékes, de egész bizonnyal alig maradandó. Úgy, 
ahogy minden iskolában van fizikai és kémiai szertár, 
éppen úgy meg kell teremteni a nyomdászati szertárt 
is, éspedig akként, hogy a szakoktató előadásához 
minden tárgyat, amiről beszél, bemutathasson. A nyom
dászati szertárban helyet kell foglalnia egy teljes 
papirosgyüjteménynek, festékmintáknak. De nem sza
bad hiányoznia egyetlen olyan nyomtatóformának 
sem, amelyet a gyakorlati élet ismer (fametszet, stereo
típia, galvanó, cink-, vörösréz-, sárgaréz- és acél- 
maratás, betűszedés, különböző szedőgépen szedett és

öntött sorok, linóleum-. Másét-, kartón-alapnyomat 
ólom- és rézlénia, perforáló-lénia stb). Célravezető 
volna az egyes nyomtatóformák elkészítésének egyes 
fázisait feltüntető lemezek beszerzése is. A bécsi 
grafikai iskolában, amely mint iskolatípus felső ipar
iskola, az előadónak minden előadásához készen áll a 
vetítőgép a megfelelő vetítőlemezekkel. A legeszmé
nyibb természetesen az volna, ha minden előadást a 
modern technika mindenféle vívmányával fölszerelt 
műhelyben lehetne megtartani, ahol csak be kellene 
mutatni azt a gépet vagy eszközt, eljárást, amiről szó 
van. Addig is azonban, míg ezt az eszményi állapotot 
elérhetjük, a nyomdászati szertár kiegészítő része volna 
a falitáblák igen nagy tömege. A gépelemek, gép
alkatrészek, nyomdai gépek szerelési könyveinek fali
táblákon való bemutatása egyszerűen nélkülözhetetlen. 
Szintúgy nélkülözhetetlenek a színtan tanításához 
szükséges színtani faliképek. A szertárnak rendkívül 
fontos kiegészítője volna a nyomtatványgyüjtemény, 
melyet három részre kellene osztani, éspedig: a szedés 
tanításához, a nyomtatás tanításához és a harmadik rész 
a rokonszakmák számára.

Divízek nélkül szedett könyvek. A híres Firmin Didót 
cég sajtója alól 1825-ben kikerült .Tipográfia kézi
könyve"; a Bodardnál Coulommiers-ben 9 pontos 
Didot-betűvel szedett és 1827. évben nyomtatott .Petit 
Caréme" (Kis böjt); a Strassburgban nyomtatott .Elzász 
hírneves emberei' s a strassburg! Silbermannál 1840-ben 
nyomtatott .Strassburg történeti és diplomáciai kódexe' 
című 636 oldal (in-4") terjedelmű könyvben egy meg
szakított szót sem talál az olvasó a sorok végén. L. D.

A bőrkötésű könyvek megóvása. Faraday Junes angol 
vegyész egy könyvet kölcsönzött ki a Buckingham- 
palota könyvtárából. A könyv nagyon siralmas álla
potban volt. Alapos vizsgálódás után rájött, hogy a
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kötést Londonnak kénsavval telített levegője rongálta 
meg. A tudósnak hosszas kísérletezés után sikerült a 
bőrkötésű könyvek födeleit olyan preparátummal 
bevonni, amely azokat a romboló levegővel szemben 
rendkívül ellentállóvá teszi és a romlástól századokra 
is megóvja. L. D.

Békabőrbe kötött könyvek. A kígyóbőrnek immár 
régóta nagy kelete van a cipő- és díszműiparban. 
A könyvkötők rájöttek, hogy különböző apró hüllők 
bőréből díszes, mozaikszerű könyvborítékokat lehet 
készíteni. A tengerentúlról jön ugyanis az a hír, hogy 
a newyorki előkelő körökben nagyon divatosak lettek 
a békabőrkötésű könyvek. A békák már régóta be 
vannak iktatva a szakácskönyvekbe és egyhamar nem 
is engedik őket onnan eltüntetni az ínyencek. Ki hitte 
volna, hogy egyszer majd a bőrüket Is föl lehet hasz
nálni, mégpedig könyvek bekötésére. A béka tehát 
nem maradt meg a könyvipar prózai területén, hanem 
mmár a tudományok területére is átugrott. L. D.

Hírneves francia léniaszedők. Az idősebb Monpied 
1849-ben léniákból művésziesen megszedte: a .Pandora 
elragadása' s .Ámor és Psyche'című ismert remekeket; 
ugyanúgy Sixte Albert 1878-ban a .Művészetek géniu- 
szá'-t és a .Laokoon'-t; Charles Bohy 1887-ben az 
.Alpesek télen' tájképet;Moulinet 1855-ben több érde
mes kolléga segédletével Gutenberg és Béranger port
réját, Ámor és Psychét, a pompás .Derriey-album" 
képeit; Albert Lanier 1889-ben több különböző stílusú 
épületet szedett léniákból, végül Breton Viktor alkotott 
a léniaszedés terén mesteri műveket. L. D.

A legkisebb szedőgép. Amerikai hír szerint Ch. Bon- 
dey gépszedő lowában olyan szedógépet állított össze, 
melynek magassága mindössze húsz centiméter. A világ 
eme legkisebb Linotype-típusú gépe állítólag miniatűr 
ólomsorokat is önt és megfelelő nagyságú kis mótorral 
van fölszerelve. Nyolc évig dolgozott rajta a nyomdász
ezermester, míg végtelen türelemmel folytatott kísér
lete végül sikerült. Mindenesetre csak fenntartással 
lehet ezt az amerikai hírt fogadni, különösen ami a mat
ricákkal való ólomsorok öntését illeti. (—ly.)

Titkos írás. Jelírásnak, chiffre-írásnak meg kripto
gráfiának is nevezik s főleg a diplomáciai körökben 
otthonos; arra való, hogy csak az illetékes címzett 
érthesse meg. Mint ilyennek, több ezer éves története 
van. Herodotos (élt 484-tól 425-ig Krisztus előtt) már 
megemlékszik a titkos írásnak egy napjainkban bizarrul 
hangzó módjáról, nevezetesen: az üzenetvivó rab
szolga fejét, illetőleg haját leborotválták, az üzenetet 
ráírták a fejbőrére s aztán újra megnövesztették a 
haját. Mire útjára bocsátották; sűrű bozont födte a 
fejét és senki sem sejthette, milyen nagyfontosságú hír 
vivője az illető. Rendeltetése helyére érve, újra lebo
rotválták a haját, a szöveget leolvasták. Tagadhatatlan, 
hogy az üzenetváltásnak ez a módja az eljárás hossza
dalmasságából eredő időveszteség miatt nem bizonyult 
a legkifogástalanabbnak. Ugyancsak Herodotos ismer
tetéséből származik a titkos írásváltásnak ez a másik 
eredeti módja is : Egy Harpagus nevű udvari embernek 
rendkívül fontos közölni valója támadt királya, Tyrus 
számára, aki ellenséges földön tartózkodott. Mivel az 
utak éber megfigyelés alatt voltak, nem volt tanácsos 
küldöncnek mutatkoznia. Harpagus tehát úgy oldotta 
meg föladatát, hogy fogatott egy nyulat, a bőrét fel
metszette, az írást a nyíláson bedugta s amint a seb 
behegedt, egy szolga elvihette urának a nyulat.

A titkos írás a spártaiak előtt sem volt ismeretlen, 
amint azt Piutarchos közléséből látjuk; Ha valamely 
tábornok hadjáratra vállalkozik, akkor két egyforma 
nagyságú és átmérőjű pálcát készíttet, amelyek egyikét 
a hadvezér magához veszi, másikát pedig biztos helyen 
őrzik meg. Ha aztán fontos közlendők kicserélésére 
kerül a sor, akkor egy hosszú keskeny pergamenteker
cset spirálformában a pálca köré csavarnak, úgyhogy 
a széleik érintkezzenek, de ne födjék egymást, ezután 
hosszában teleírják a pergament, lecsavarják és rendel
tetési helyére juttatják. Az átvevő a pergamencsíkot a
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saját pálcája köré tekeri, s ilyen módon olvassa el az 
üzenetet. Más valaki nem látná hasznát, ha a teleirott 
tekercs történetesen a birtokába jutna, mert ennek 
értelmét egyedül csak a címzett hámozhatja ki, mert 
csak neki van módjában helyreállítani a megszakított 
betűk folytonosságát. És mégis, a titkos írásnak ez a 
változata sem volt csalhatatlan, mert hosszas próbálga
tások, méricskélések érán, az eredetihez hasonló pálci
kák segítségével sikerült megtalálni a kulcsot.

A titkos írásnak utóbb számos rendszerét találták ki. 
Az egyes betűket hol más betűkkel vagy számokkal 
helyettesítették, hol meg betűs avagy számjegyes jelzé
seket használtak egész szavak avagy szótagok jelzésére. 
Julius Caesar (élt 100-tól 44-ig Krisztus előtt) titkos 
írása az ábécé betűinek főlforgatésán alapult. Az ő a 
betűjét n-nek kellett olvasni, a b-t h-nak és így tovább.

Igen gyakori a számjegyek alkalmazása is bizonyos 
szavak, tulajdonnevek stb. jelölésére, sőt az ébécés 
sorrend felállítását is igénybe veszik olyanformán, hogy 
az egyes betűk, számjegyek többszörös ismétlésével 
nyernek kifejezést, hogy ilyenformán a titkos írás lelep
lezését biztosan elkerüljék. így például: a: 6,19,500, 
46; b: 8, 50, 250, 20 stb. Gyakran ismétlődő szavak és 
nevek jelölésére különleges számjegyek szolgáltak: 
ba, be: 72,99, 1150, 40; hoz, höz: 1, 15, 12, 1401; tói, 
tői: 45,77, 66, 1777 s így tovább. A diplomáciai hírvivőt 
minden újabb küldetése esetén más és más titkos írással 
látták el, úgyhogy a régi rendszer árulás esetén történő 
fölfedése az új híradást nem érinthette. Azért előfor
dult, hogy egy-egy kis agytorna rávezette az érdekel
teket az ilyen titkos üzenetek megfejtésének a nyitjára 
is. II. Fülöp spanyol király a tizenhatodik században 
igen bonyolult, ötvennél is több Írott jelből álló titkos 
írást használt. Minden elképzelhető óvatossági szabályt 
alkalmaztak, ami hosszú ideig dacolt a megfejtésre

törekvők ostromával. Amidőn IV. Henrik francia király 
néhány ilyen távirat birtokába jutott, ezeket az írásokat 
az azidőben hires Viete nevű matematikusának azzal a 
határozott paranccsal adta át, hogy semmi fáradságot 
nem kiméivé, ki kell deríteni azok tartalmát. Viete gon
dolkozott, egyeztetett és végül is eredményre jutott. 
A spanyol titkos írás kulcsa immár megvolt és így 
IV. Henrik két esztendőn ót észrevétlenül követhette 
a spanyol király diplomáciai vonalvezetését. Mikor vé
gül a spanyol kabinetiroda megneszelte a dolgot: 
bosszankodásában megvádolta IV. Henriket, hogy bű
bájosok szolgálatát vette igénybe a spanyol diplomácia 
titkos érintkezésének a főifedésére, s ezért nyomatéko
san követelte azok megbüntetését. IV. Henrik persze 
nevetett ezen a badarságon és Viete-nek természetesen 
a hajaszála sem görbült meg, még akkor sem, amikor 
Spanyolország Rómához fordult vádjával.

I. Napoleon titkos írása Julius Caesar rendszerén ala
pult. Az 1848/49-i magyar szabadságharcban többek 
közt egy matematikai jelekből összeállított ábécét hasz
náltak, amelynek kulcsa az egyetemi könyvtárban máig 
is megvan.

Szerkesztői posta
Lapunk szerkesztője található minden kedden dél

után fél 5 és 6 óra között az Egyesületben, egyébként 
reggel 8 órától délután 2-ig a Világosság-nyomdában 
(telefon: 31-0-16).

Szerkesztőbizottsági ülés: minden keddi napon a 
szokott helyen és időben.

A legközelebbi füzet szerkesztőségi záróideje; 
július 20. * * *

L. A.: Amint látja, tisztelt kolléga, öt-hat oldalt tevő, 
különben igen érdekes cikkét kénytelenek voltunk föl
parcellázni, hogy mások is szóhoz juthassanak. Ez azon
ban - úgy érezzük - nem von le dolgozatának értékéből 
semmit sem.

Z. Gy.: Hasonló eset az öné is. Itt azonban bonyo
lítja az esetet az, hogy berlini munkatársunk is írt egyet- 
mást erről a tárgykörről, s így innen is, onnan is el 
kellett valamit csípni, hogy ismétlődésekbe ne essünk.

K. S.: A beküldött nyomtatványokon meglátszik a 
szépre és jóra való törekvés és bizonyára nem önön 
múlt, ha betűanyag hiányában itt-ott kissé egyhangúak 
a munkái. A betűk léniákból való összeszedése kényes 
dolog; csínján kell véle bánni. A táblázatok fekete 
léniáját nem szabad duplafínommal megtörni. A verzális 
sor szép, mert egyenletes sávot ad, de mindent ver- 
zálisból szedni: sok a jóból, s rendszerint az olvas
hatóság rovására megy.

Többeknek: Dolgozataik helyszűke miatt a jövő 
számra maradtak.

A Grafikai Szemlét a kiadó egyesület szakmunkás tag
jai illetményként kapják. Nem tagoknak előfizetési díj:

egész é v re .........................  T —  pengő
egyes számok á r a ............. 80 fillér.

Felelős szerkesztő: Novák László.

A szerkesztő-bizottság tagjai: Bauer Henrik, Fuchs 
Jenő, Grosz Ernő, Herzog Salamon, Schneider Jenő, 

Schreiber Ede.
A lap technikai és művészi kiállítását intéző kollégium: 

Dukai Károly, Kun Mihály, Wanko Vilmos. 
Kiadó-tulajdonos 

a Magyarországi Könyvnyomdái Munkások Egyesülete.
Felelős kiadó: Halász Alfréd.

Nyomtatja: Világosság Könyvnyomda Rt. Budapesten 
(VIII, Conti ucca4.sz.); műszaki igazgató: Deutsch D.
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