N Y O M D A IP A R I S Z A K K U L T U R Á L I S F O L Y Ó IR A T * K IA D JA

A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMDÁI MUNKÁSOK

E G Y E S Ü L E T E * E Z E R K IL E N C S Z Á Z H A R M IN C H É T MÁJUS 15

S Z E R K E S Z T Ő S É G É S K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T , V III

K Ö L C S E Y UCCA 2. S Z Á M * T E L E F Ó N S Z Á M : 1 -3 1 1 -9 4

GRAPHISCHE REVUE* GRAFIKAI SZEMLE
Zeltschrift für das Buchgewerbe. Herausgeber:der Buchdruckerverein Ungarns (Budapest Vili. Kölcsey u. 2). Verleger: Alfréd Halász;
verantwortlicher Schriftleiter: Ladislaus Novak. Erscheínt achtmal jöhrllch. Auflage dieser Nummer: 5500. Abonnemenl jáhrlich 7 Pengő

Grafikai Szemle
NYOMDAIPARI SZAKKULTURÁLIS FOLYÓIRAT
SZERKESZTI: NOVÁK LÁSZLÓ
KIADJA A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMDÁI MUNKÁSOK EGYESÜLETE. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KÖLCSEY UCCA 2
1937 MÁJUS 15. X X V II. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM. MEGJELENIK HATHETENKINT

A Nyomdász-Egyesület szokkulturál/s munkássága
igen tanulhattunk, nyugat felől pedig a jótékony német

nagyban hozzájárult már eddig is a magyar nyomda
ipar színvonalának méltó magaslaton tartásához. Nél
küle a háborúutáni megpróbáltatások idején — némely

hatás megszűnt. Amíg a nagy világrengés előtt öreg
kolportőrünk havonként háromszáz német szakfolyó

viszonylatban — balkáni nívóra süllyedtünk volna.
Hiszen a meglehetősen szűkterjedelmű szakirodalmat

— valutáris meg egyéb okok miatt — hírmondónak

laszámítva: máig is ez az egyetlen nyomdászati tovább
képző alkalom Magyarországon. Ez van hivatva arra,

is alig kerül hozzánk ilyen lap.
A német géptechníka és vele kapcsolatban a nyom

hogy fiatalabb kollégáinkat illetően pótolja azokat a
mulasztásokat, amelyek a mai tanonctartási rendszer
nek múlhatatlan velejárói, az öregebb nyomdászok
számára pedig megadja azt a lehetőséget, hogy a
nyomdászati technika és művészet Fejlődését megért

tatóművészet nyilván megmaradt a maga tiszteletet
parancsoló magaslatain, de már a szedésművészet
dolgában nem Németország diktálja most az irányt
mega tempót. Aweimari „Bauhaus" szétugrasztása óta
a német tipográfia iránytűje-vesztett hajóként hánykódík a „nemzeties stílus" erőltetésének, meg a művé
szeti anarchiának Scylláí és Charibdisei között.
Másfelé kell fordítanunk szépet áhító tekintetünket.
Talán a minden művészetek Mekkája, Párizs városa felé,
ahol a szép könyv kultuszát is századokon át a legmegértőbben szolgálták, s ahol a világkiállítások leg
nagyszerűbbjét rendezik meg az idei nyáron.
Valamennyi ipar, valamennyi életpálya elviszi oda
a termelvényei, gépei, újításai legjavát. A nyomdászat
is ott lesz a maga ezerágúságában, jelenével, múltjá

hessék és nyomon követhessék.
Továbbképző intézményünk ugyan még távolról sem
teljes: még nem minden nyomdászati tudományt fel
ke lő , de a fejlődés útján vagyunk, tancsoportjaínk
munkássága esztendőről esztendőre haladást mutat,
s nem utópia immár az olyan elgondolás: vájjon nem
lehetne-e ezt a szép munkát még szebbé, még nemesebbé, még intenzívebbé, minden kategória tudás
anyagát felölelővé fejleszteni, úgyhogy a mostani
egyesületi továbbképző idővel szinte kész akadémiá
iévá lenne a nyomdász! tudományoknak?
Az Egyesület továbbképző intézményének fönntar
tására és szélesebbkörűvé s mélyebben szántóvá fej
lesztésére mostanában annál nagyobb szükség van,
mert tipográfiai művészet dolgában gyökeresen megvéltozott a külföldhöz való viszonyunk. Virágos, zöld
szigetecske lettünk a szakművészetbeli közömbösség
és kezdetlegesség tengerében. A magunk ősforrásaira
ig y u n k utalva. Északtól, kelettől, déltől azelőtt sem
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iratot adott el a budapesti nyomdákban: manapság

val, minden csodás és hasznos vívmányával.
Ennek a nagyszerű kiállításnak megtekintése, a fran
cia nyomdászművészet megismerése, az ott adódó
tanulságok magukba-szívása: forró vágya a szakkul
turális munkánkban résztvevő fiataloknak. Némelyikük
kiküldése valósággal közérdeke is volna a magyar
nyomdaiparnak. Volna rája mód? A kormány, a ható
ságok és elsősorban a nyomdafőnökök tudnának erre
a kérdésre megfelelni.

GRAFIKAI SZEMLE

H E R Z O G

S A L A M O N :

Hirdetések
korrigálásáról
A revizori munka után a hirdetések korri
gálása a legfelelősségteijesebb nyomdai
munka. Amiként a nem körültekintő revízió
nagy anyagi károkat okozhat a nyomdának,
ugyanúgy sok baj és kellemetlenség származhatík a hirdetések elhamarkodott olva
sásából is. Korrektor szaktársaink nem egy
szer tapasztalhatták, hogy a legcsekélyebb
hibából is milyen nagy lármát csapnak a
hirdetők, és ennek rendszerint anyagi indító
okai vannak. Különösen áll ez egyik-másik
hirdetőirodára. Nem kell más, csak egy-egy
betű rosszul „jöjjön ki", máris kész a rekla
máció. A legjobb eset, ha a hirdető ilyenkor
megelégszik azzal, hogy a kiadóhivatal
pótolja a hirdetést. Sokszor megtörténik,
hogy valamilyen betűhiba miatt egyes hir
detők egyáltalában nem hajlandók a már
megjelent hirdetést kifizetni és a kiadóhiva
tal ilyenkor rendszerint a nyomdától kéri
kárának megtérítését.
A hirdetéstördelők és korrektorok nagyon
szomorú tapasztalatokat szerezhettek már
ezen a téren az évek folyamán. Mert egy
hirdetés a lapban nem az előírt helyre került,
vagy mert egy nagy áruház különben is álta
lánosan ismert házszámába hiba csúszott
- például II helyett 13 -, a hirdetés kifize
tését megtagadták. Noha a hirdetés elérte
célját. De ürügynek nagyszerű, hogy a
hibás hirdetést kijavítva, díjtalanul még egy
szer közöljék.
Hogy miképpen kerülhetők el ezek a
bajok, azt minden korrektor tudja. Mind
annyian tudjuk, hogy a hirdetéseket fokozott
figyelemmel kell olvasni. Különösen a cég
nevét, címét, helyét és telefónszámát kell
jó l megnézni, - szokták mondani. De ez ne
tévesszen meg senkit. Szabatosabban így
kell megfogalmazni a figyelmeztetést: a
h ird e té s e k m in d e n szavát a le g 
n a g y o b b fig y e le m m e l k e ll ö ssze 
h a s o n líta n i a k é z ira tta l. Mert hiába jó
a név, a cím és a telefónszám, ha az áru
árában vagy az áru elnevezésében van hiba.
A reklamáció csakúgy megérkezik, mintha
a „fő"-szavakban lenne hiba.
Mindamellett, hogy ezt mindannyian tud
juk, néha mégis megtörténik a hiba. Ennek
az az oka, hogy mégsem koncentráltuk
egész figyelmünket munkánkra. Valami vagy
valaki megzavart. Lehet külső behatás, lehet
belső ok: valamilyen gondolat tolakodott
tudatunkba akaratunk ellenére is. Szeren
csére ez ellen is tudunk védekezni. Véde
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kezésünk legjobban bevált módszere: a
fe g y e le m , az ö n fe g y e lm e z é s . A tola
kodó gondolatokat, gondokat munkánk
közben tüstént el kell hessegetni és újból
elolvasni a hirdetést, de most mér aztán
annál Fokozottabb figyelemmel.
Mint minden téren, itt is a példák oktat
nak legjobban. Meglátjuk ezekből, hogy
milyen hibák eshetnek meg és hogy milyen
súlyos következmények származnak a leg
ártatlanabbnak látszó hibákból is. Megtör
tént, hogy egy „részvénytársaság" a törvény
értelmében közgyűlési meghívót tétetett
közzé a lapokban. A társaság hosszú címé
ben előfordul az „Általános" szó, amely az
aláírásban véletlenül kimaradt. Noha a teljes
cím a hirdetés elején hibátlanul már meg
jelent és a hirdető társaság a célját elérte,
mégis megtagadta a hirdetés árának, 200
pengőnek a kifizetését. Bár még lett volna
idő és mód rá, hogy pótolják a hirdetést,
ezt a hirdető elutasította. A hirdetésügynök
kérlelte a társaság ügyvezető igazgatóját,
hogy fizesse ki a hirdetés árát, hiszen semmi
kára a társaságnak nem volt, a hibáért fele
lős nyomdásznak ellenben kenyerébe kerül,
ha a hirdetést ki nem fizeti. Az igazgató úr
cinikusan nevetve azt mondta, hogy nem
törődik a nyomdásszal, a 200 pengő az ő
sze m é lye s haszna ebből az ügyből és
nem fizetett egyetlen fillért sem. így jutott
teljesen ingyen hirdetéshez - az „igaz
gató".
Egy árverező cég hirdetéséből kimaradt
a sok elárverezendő áru közül a „szőnyeg"
szó, amit azonban a „hiénák" ott láttak az
árverésen. Az árverés megvolt, a szőnyeg
elkelt és a hirdető - nem fizette ki a hirde
tést. Egy másik hasonló cég 10.000 pengős
kártérítést kért a lapkiadótól, mert egyik
árverési hirdetésében 11 óra helyett 10 óra
jelent meg az árverés kezdete gyanánt.
Az árverező társaság nyomdászhullára is
pályázott. Nagynehezen kiegyezett a hir
dető - háromszori gratíshirdetésben.
A tisztességtelen versenyről szóló tör
vényből kifolyóan is vannak néha-néha kel
lemetlenségei mostanában szaktársainknak.
Az egyik kalapkereskedő hirdetésében a
szedő és korrektor hibájából gyapjúkalap
helyett nyúlszőrkalap jelent meg 10 pen
gőért. A kalaposipartestület eljárást indított
a szerinte tisztességtelen versenyt űző kala
posmester ellen. Nem használt a kézirat
bemutatása, a korrektor szaktársnak az ipar
testület ülésén kellett korrektúrával igazol
nia, hogy a hirdető jóhiszemű és az ő hibá
jából maradt benn a hiba. Ilyen kellemet
len ügyet tárgyalt mára szabók ipartestülete
is, mert az egyik szabócég hirdetésében
a le g jo b b szövetből készült férfiruhát hir

dette a „legszebb" szövet helyett potom
50 pengőért. A szabócégnek be kellett bizo
nyítania, hogy a szócsere a nyomda hibá
jából került a hirdetésbe, különben tisztes
ségtelen verseny címén indult volna ellene
a valószínűleg elítéltetéssel végződő eljárás.
Ez utóbbi esetek olyan természetűek,
amikor a hirdető jóindulata sem segít. Mert
el kell ismerni, a legtöbb hirdető előzékeny
és megelégszik a hirdetés pótlásával, vagy
a hibás adatok egyszerű helyreigazításával.
Például: „A hirdetésünkben ajánlott csipke
méterje természetesen nem -.80, hanem
-.08 pengő.” Az áruk hasábos Felsorolásá
nál bizony előfordul, hogy egy-egy szám
oszlopba hiba csúszik bele.
Ha meg nem engedett haszonvágyból
eredő rosszindulatról beszélhetünk, akkor
egészen nyugodtan megemlíthetjük, hogy
van egy-két h ird e té s i iro d a , amely a
korrektor tévedéséből jogtalan hasznot akar
húzni, sőt sokszor húz is. Különösen az
egyik a korrektorok valóságos réme, amely
szinte hírhedt nevet szerzett magának nyom
dai körökben.
Az egyik ilyen hirdetési iroda megteszi
azt, hogy a legkisebb hiba miatt pótlást kér
azzal, hogy a megrendelő nem fogadja el
a hirdetést. A hirdetés kétszer már megjelent,
ezt a két megjelenést ingyen pótolni kellett,
úgyhögy a n é g y s z e ri közlésre föladott
hirdetést a hirdetési iroda csak ké tsze r
fizette meg, míg ő maga mind a négy köz
lésért kapja meg a közlési díjat.
Megtörtént, hogy a hirdető iroda nem
elégszik meg a pótlással, mert a hirdetést
csak egyszeri közlésre adták föl. Mit csinál
ilyenkor a hirdetési iroda? Egyszerűen nem
fizeti ki a kiadóhivatalnak a hibás hirdetést. A
kiadóhivatal a nyomdát teszi ezért felelőssé,
a nyomda vezetősége a hibát észre nem
vevő korrektort. A korrektor, a szenvedő
fél elment egyszer egy ilyen hirdetési iro
dába, hogy annak főnökét jobb belátásra
bírja. Ez azonban azzal hárítja el a kérést,
hogy nem tehet semmit, mert, mint mondta,
a hirdetés föladója nem fizette ki a hibás
hirdetést. A szaktárs elment a hirdető céghez,
ahol megtudta, hogy az mitsem tud a hibá
ról és nyugtával igazolta,hogy a szóbanforgó
hirdetést k ifiz e tte a hirdetési irodának.
A hirdetési iroda így keresett a jutalékon
kívül még a mások bőrén is. A kiadóhivatal
nem akarván pörösködní, a hirdetési iroda
zsebében hagyta a közlés érét. Elvégre
összeköttetésben van az irodával és más
kor is szüksége lesz még rája. Máskor is
meggyőződtek mér a kollégák arról, hogy
a szóbanforgó hirdetési iroda nem a leg
tisztább módon igyekszik hasznot húzni
valamely hibából.
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A különböző helyekről veti Föntemlített
esetekkel is csak azt akarom szemléltetni,
Jfli mindenre kell kiterjednie a hirdetésorrektor, szedő és tördelő figyelmének,
es milyen kellemetlenségek támadhatnak a
legcsekélyebbnek látszó elnézésből is. Külö
nösen, ha egy kevés rosszindulattal súlyos
bítják azt.
A hirdetés-szedő és korrektor szaktársak
azzal védekezhetnek legjobban az ilyen
üzletfél kapzsisága ellen, ha szorosan ragaszkodnakakéziratszövegéhez; ha nem hamarkodják el a hirdetés olvasását; ha a kézirat
szá n d é ko s hibáit is a k é z ira t s z e rin t
Javítják, vagyis meghagyják. Vannak nyilván
eugrató hibák: az egyes áruk elnevezését
szándékosán hibásan írják. Pl: krepdeschín,
Marokaine, poplen, schottís, mouszlin stb.
i
'étjük, felemás ortográfiával írjanémeY'k hirdető a divatcikkek neveit és ehhez
ragaszkodik. Hirdetésben tehát ne keressük
?, ®'Yesírást. Mert ez csak ürügy lehetne a
irdetés el nem fogadására. Ezért látunk sok
k o r keztyűt kesztyű helyett, keppet kép
e yett, pellerint pelerin helyett, sőt köpPenyt köpeny helyett.
Ez természetesen főképpen csak az olyan
a an is csomót kereső hirdető kéziratára
. onatk°zik. Általában tartsuk be a helyes/.a® szabályait a hirdetésekben is. Sok
,
éppenséggel hálás, ha rosszul, helyh0f nUL .'^ hirdetését a szedő, korrektor
l Yesbíti. A gyakorlott hirdetés-szedő és
rrektor már érzi, hol kell szigorúan ragasz°°nia a kézirathoz és hol nem.
agy áruházak és régi, ismert cégek sok0r, ®zanclé k o san hibásan közük hirdeté^ei en üzletük házszámát. Sőt minden lapan más-más házszámot Írnak, hogy így
enorizzék az illető lap értékét hirdetés
f o n t j á b ó l . Megtörtént, hogy a hirdetés
, e, °j,e vagy korrektora helyesbítette a
j! ! as házszámot, mert véletlenül tudta a
A b tr í SZamo'' Ebből mindig baj származott.
k !. e^enben sohasem származhat nayoDb baj, ha ragaszkodunk a kézirathoz,
tár maita^n tie kb ő l is kitűnik,nagyon kényes
gyban szólottám a szaktársakhoz. Egyéni
l
dolga, hogy hol és mikor javítr Uíl i a birdetéskézíraton, hol és mikor
gaszkodjunk hozzá. Felelősséget vállal
a^ 9ar®’,ah ib merev tanácsokkal akar szol
ra n' , es ese'ebben - hacsak mód van
kj T.Mindenesetre a leghelyesebb, ha a
aaoh|vQta||a|
hirdetővel lépünk
er|ntkezésbe.
rekt ^'r^ et®s' szedö és a hirdetést javító kord o lj°r’ arn^ or Munkájához fog, mindig gonhat T a r-a'. h°9 y b’ba esetén ritkán számíts z f J ó i n d u l a t r a , ami a dolog termée ° l folyik is. Ezért: figyelemI
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R A S O F S Z K Y

A N D O R :

Még egy adag hibalehetőség
Van-e olyan szedő, aki valamely kompressz, mondjuk gépszedésű művet vagy
lapot tördelvén, ét ne vitt volna téves helyre
egy csomó sort, avagy el ne hagyta volna
azokat tévedésből? Azt hiszem, még a leg
gyakorlottabb és a leghiggadtabb kollégával
is megesett az ilyesmi. Átalakításszerű kor
rektúrák, szinte azt lehetne mondani: újból
való tördelés esetén fordul elő leginkább
az ilyen tévedés, amikor előttünk vannak a
megtördelt oldalak és valamely beszúrás
vagy tördelés miatt igyekeznünk kell vagy
erősebben tágítani a szedést, vagy jobban
összeszorítani azt, hogy a beszúrás előidézte
sortöbbletnek néhány oldalon belül helyet
szorítsunk, illetve a törlés okozta sorkevesebbletet a szedés ábrázatát erősen meg
nem csunyító módon, tágítás útján pótoljuk
lehetőleg minél kevesebb oldalon belül,
nehogy emiatt a végtelenségig kelljen újra
tördelnünk. Az ilyen munka igyekező hevé
ben a téves átvitel vagy az elhagyás bizony
megeshetík és szerencsés ember az, aki ezt
a balfogását legott észreveszi. Valahogy az
az érzésem, hogy a kéziszedés virágkorában
ritkábban fordultak elő ilyesfajta elsiklások,
mert a rengeteg egyes betűből álló sorok
nak ide-oda való átvitele mintha nagyobb,
koncentráltabbfigyelmezésre kényszerítette
volna a szedőt; míg a Linotype-sorokkai
játszi könnyedséggel végrehajtható szükség
képpeni helycsereberélés az agynak figyelmező munkáját alighanem meglazítja. Az ily
nemű szedői munkáknál történhetik meg leg
inkább az a baj is, hogy egy teljes oldallal
többet vagy kevesebbet nyervén, az ebből
adódó újra való oldalszámozásban, a paginálásban isejthetők hibák és ha nem azonnal,
vagy legalább is nem minél kevesebb olda
lon belül jövünk rá enemű tévedésünkre:
újból kezdhetjük a paginálást, amit pedig
nem lehet egyszerű, árral való kezeléssel
megjavítani, hanem a körülkötött oldalról
föl kell bontani a zsinórt, az oldalszámot ki
cserélni és újra körülkötni. Ám ha az oldalszámozásban azért ejtettünk hibát, mert pél
dául valamely vákátoldalt nem vettünk szá
mításba: olyan munkák esetén, amelyek
többé nem mennek korrektúrába, csak az
oldalaknak a gyorssajtó zárólemezére való
kivetésekor - németesen: a „kilövés alkal
mával - ocsúdunk rá tévedésünkre.^
Rutinnal rendelkező tördelő-szedőknél az
ilyenfajta hibaejtés majdnem kizárt dolog,
de kezdő tördelő-fiókák néha belegabalyod

nak az ilyesmibe, főként ha olyan műről van
szó, amelyikben a fejezet-, rész- vagy egyéb
címoldalak miatt sok a vákátoldal. De úgy
is történhetik elpaginálás, hogy csak kétoldal
pagináját cserélik el tévedésből és ahol a
géprevíziót végző személynek nincs meg
az a megátalkodott jó szokása, hogy az ív
kivetés helyességének bebizonyodása után
az oldalak végét összeveti a következő olda
lak elejével, még az a csúfság is megeshetik,
hogy a kilövés helyes ugyan, de az oldalak
szövege mégsem folytatódik rendesen egyik
oldalról a másikra, és esetleg - minthogy
nem vette észre senki - úgy is nyomtathat
ják ki annyi példányban, amennyiben meg
rendelték és nyomtathatják kijavítottan új
ból, - föltéve persze, hogy a bekötés vagy
összefűzés előtt vette észre valaki, mert az
is megtörténhetik, hogy mér csak azután
szúrja meg valakinek a szemét ez az akkor
már szinte helyrehozhatatlan galiba. Kissé
elmerészkedett végkövetkeztetés ez részem
ről, ámde melyik könyvnyomtató mondhatja,
hogy a kedvezőtlen körülmények annyira
sohasem találkozhatnak össze egy végzetes
pechsorozat következményeként, miszerint
mindez lehetővé váljék?
Képekkel tarkított művekben meg se szeri,
se száma a hibalehetőségeknek. Főként ha
gépszedésről van szó, amikor is gyakran
megtörténik, hogy a sorokat teljes széles
ségre szedték és a tördelés alkalmával föl
merült annak a szüksége, hogy egyik-másik
keskenyebb ábra miatt szöveget is kell mel
léje szedni és ez okból ét kell szedni egy
csomó sort. Ha a gépszedő az átszedendő
részletben újabb hibákat ejt, pláne ha abból
valamit kihagy vagy kettőzötten szed és
legott nem olvassák át, amint az az ily esetek
legnagyobb részében történni szokott: nem
szorul bővebben magyarázatra, minő bajok
forrása csobog itt is szép csendesen. A kép
aláírásokat is rendszerint csak a tördelés
alkalmával szedik le vagy kézzel, vagy sze
detik le gépen és ezeket sem igen szokjék
átolvasni vagy átolvastatni; már most, ha az
ilyenmód ejtett hibákat a nyomtatás meg
kezdéséig senki sem vette észre és a géprevíziót végző személy rutínhiány Folytán
- nem a hívatásos revizorra gondolok sem veti magát alá annak a fáradságnak,
hogy a képet magyarázó szövegsorokat át
olvassa: azok a hibák bizony napvilágot lát
nak és bosszantják az olvasók ezreit és még
az az eset a jobbik, ha csak betűhiba, nem
pedig valamely egészen más képhez szóló
magyarázó szöveg dísztelenkedík egyik
másik ábra alatt.
Magukkal a képekkel, jobban mondva
azok kliséivel is történhetik sok cifra baj.
Ha kevés a képanyag valamely munkában.
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csak úgy eshetík hiba, ha az ábrák úgy ter
jedelemben, mint ábrázolásban nagyon ha
sonlítanak egymásra és kliséiket tévedésből
elcseréljük, vagy ha előttünk ismeretlen
anyagok vagy szerkezetek ábráinak kliséit
- nem lévén bennük betű- vagy egyéb jel
zés - megfordítva, vagy függőleges helye
zés helyett vízszintes helyzetben tesszük be
a szedésbe.
A mutációk hibalehetőségeiről is röviden
mondok el néhány szót. Hányszor történik
meg, hogy valamely napilap, hetilap, idő
szakos folyóirat címfejeinek és oldalszámFejeinek mutálása közben egyik-másik he
lyen hiba csúszik be? Ezeket a megmutált
címfejeket és oldalszámfejeket nem minden
hol és nem minden esetben nézetik át vala
kivel, pedig az a szedő,aki a mutálást végezte,
bizony tévedhet, még ha váltig mondják is,
hogy nem szabad. Észreveheti ugyan revízió
esetén még valaki a hibát, de ahol már hibá
val ellátottan öntötték le a címfejet tartal
mazó oldalt és a rotációsnak hengerére rá
csavarták: mennyi időveszteséggel jár a
másodpercekre kiszámított időben az újra
öntés és újrarácsavarás, ha a legjobb eshető
séget vesszük is számításba? Az akcidens és
merkantílís munkák területén előforduló
ezerfajtájú mutációk - kisebbterjedelműek,
étalakítésszerű nagyobbak, csak a nyomtatás
vagy a papír más színében megnyilvánulok
- pedig a nyomdászi tévedhetésnek ugyan
annyi forrását jelenthetik, ha nem gyakorlott
kézre bízzák elintézésüket. Az ilyenfajta té
vedések legbiztosabb elhárítójaként az bi
zonyult, hogy a korrektúrábaküldés alkalmá
ból a mutációt föltüntetik a levonatokon:
ahol szövegelhagyás szükséges, üres papír
szeletek átragasztásával: ahol szövegválto
zás szükségeltetik, a mutált szövegrészietek
levonaténak a megmutálandó részletek le
vonatára való ráragasztásával; ahol új szöveg
kívántatik: az új szöveg levonatának bera
gasztásával ; ahol nyomtatásszín- vagy papír
színváltozást írnak elő: az előírásnak a le
vonatokra való kiírásával, végül az egyes
mutációk példányszámának az illető levona
tokra való rájegyzésével. Ilyen előkészített
ség esetén, ha a megrendelő a korrektúralevonatokon jóváhagyta a mutációkat, a
hibázás lehetőségét úgyszólván csirájában
fojtottuk el, mert a jóváhagyott, kellően
elkészített mutációlevonatok segítségével
könnyen eligazodhatika legbozótosabb mutéció-dzsungelben úgy a mutálást végző
szedő, mint az ellenőrző, géprevíziót átnéző
személy is, de még a példányszám, nyom
tatásszín és papirosszín dolgában a gép
mester is. Ámde hány nyomda van, ahol azt
nem így csinálják és hányszor adják meg
az árát ennek a tapasztalatlanságuknak?
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H O R V Á T H

F E R E N C :

Levélpapirosok
szedése
Az úgynevezett magánlevélpapírok tulaj
donképpeni célja, hogy távollévő ember
társainkkal gondolatainkat közöljük. Meg
szokottan a papiros felső balsarkában a
vezeték- és keresztnév, vagy csak a kereszt
név-, de igen gyakran csak monogramnyom
tatással. De szedhetünk középre zárt, vagy
újszerűbb szövegelhelyezésű, esetleg finom
vonallal vagy szignettel kombinált magán
levélpapírosokat is.
Ezenkívül vannak még hivatalos levélpa
pirosok, melyeknek szedését minden cifra
ságtól mentes, nyugodt hatású betűkből,
egyszerű és komoly formában oldjuk meg.
Bennünket nyomdászokat a magánleve
lezésben és hivatalosan használt levélpapi
rosoktól eltekintve, elsősorban az ősi levél
formákkal szemben, a mindennap igen nagy
tömegben szétmenő üzleti levélpapirosok
érdekelnek, amelyek kivétel nélkül cégnyomtatással készülnek és ennek következ
tében a nyomdai munkák tekintélyes részét
teszik. Az üzleti levélpapirosoknak szedésfölülete a papirosnak legföljebb egyharmadrészét foglalhatja el. Az esetleges mel
lékszöveget baloldalon, keskeny sávban,
vagy pedig alul helyezzük el. Keltezése gyak
ran kurzív, de sokszor az összhatás megkí
vánja, hogy ugyanolyan típusú betűből szed
jük, mint a többi szövegbetű. Elhelyezése a
papiros jobboldalán, fent. A fölötte levő
szövegcsoportok is megszabhatják a helyét
és különösen ha vonallal aláhúzzuk, egyen
súlyozó szerepe is lehet. Volt idő, mikor
azt tanították, hogy levélpapirost csak finom
hatású, világos betűkből szabad szedni, mert
az nem reklám. Ezt ma nem fogadhatjuk el,
mert minden esetben más és más alapja
lehet a betűmegválasztásnak. Egy példával
így jellemezhetjük ezt: Két levélpapirost
teszünk egymás mellé, mindegyik kifogás
talan összhatású, csak az egyik világos, a
másik pedig sötét betűkből van szedve. Arra
a kérdésre, hogy melyik a jobb, azt felelhet
jük: az a legjobb, amelyik könnyedségével,
vagy erősebb vonalú megoldásával legjob
ban kifejezi a cég foglalkozásának (pl. illat
szergyár vagy vasipar stb.) jellegét. Egyéb
ként is a rendelő kívánsága döntően befo
lyásolhatja munkánkat, ha reklámnak tartja
a levélpapírosát és ki is választja azt a betűt,
amelyből szedhetjük. A mai viszonyokban
aránylag ritkábban van alkalmunk két vagy
többszínű levélpapírost készíteni. Az a körül
mény, hogy a legtöbb levélpapíros, úgy

mint régen, egy színben készül - és a kor
követelményeinek megfelelő modern betűk
hiánya is - nehéz feladat elé állít bennün
ket. E nehézségek leküzdésére törekedjünk
a munka jó összhatása, a betűk jó aránya,
a sorok elhelyezése és beosztása útján.
Az üzleti levélpapirosoknál reklámhatásra
is törekedhetve, sokkal merészebben dol
gozhatunk. Azonban lehetőleg mindig a leg
egyszerűbb eszközökkel igyekezzünk a leg
jobb hatást elérni. Bátran mondhatjuk, hogy
tisztán betűkből is jó levélpapirost szedhe
tünk, mert a középre zárt soroktól kezdve,
különböző sorcsoportosítások<egyéb lehe
tőségekkel párosulva (kontraszthatás, ritkí
tás, iniciálé stb.), a legtisztább és legbizto
sabb alapjai a jóhatású szedésnek. Ezekbe
a mindig szép és természetesen a szöveg
értelmes elhelyezésén alapuló elgondolá
sokba vonallal igen sok változatosságot vi
hetünk. Ugyanis itt is hangsúlyozzuk, hogy
a betű mellett elsősorban a helyesen alkal
mazott vonalat használhatjuk a leghatáso
sabban. 1920-ban azt írta boldogult Wanko
szaktársunk: „A szedő a puszta betűben és
a tipográfiai egyenes vonalban kell, hogy
megtalálja azokat az eszközöket, amelyek
nek segítségével célját és föladatát: a jó,
szép és nyugodt hatású nyomtatványt elő
állíthatja". A mai tipográfiai törekvéseink is
ezt bizonyítják. A vonalat akkor alkalmazzuk
ideálisan a mai értelemben, ha mint tiszta
egyenes vonal kíséri vagy egyensúlvozza a
szöveget.
A szemben levő oldalon a következő pél
dák illusztrálják a vonalak ilyen egyszerű
alkalmazását, valamint a különféle sorcso
portosítások természetes lehetőségét:
1. Egyszerűen középre zárt sorok, helyes
arányban megválasztott betűfokozatokkal.
2. Iniciálás megoldás, mely egyben az
összes sorok kiindulópontja.
3. A fősor kitolva addig, amíg a szöveg
egységes foltot képez.
4. Ellenkező módon való sorcsoportosítás, vonalegyensúlyozással.
5. A szövegelhelyezések egyik módja,
vonalakkal kombinálva, a szöveg lényegét
kontraszthatással érzékeltetve. (Két színben
való nyomtatáskor egyforma típusú betűk
ből szedve, a második színben emeljük ki.)
6. A legegyszerűbb, arányos felezéssel
elosztott szöveg.
A Fölsorolt példákkal azt is igyekszem
bizonyítani, hogy nem szabad az e g ysze 
rű n e k lá tszó , természetes sorkiképzésen
alapuló szedésmegoldásokat lebecsülni. Ha
valaki ízléséhez és tehetségéhez mérten
törekszik arra, hogy szedése minél megkapóbb legyen, hibát követ el, ha mindenáron
valami „r e n d k ív ü li" megoldást keres.
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S Z É K E L Y

A R T Ú R

II.:

A nyomtatómunka
kalkulációja
A nyomtatási föladatok sokoldalú válto
zatossága és a gépterem különleges tech
nikai berendezése azok a tényezők, melyek
a nyomtatás kalkulációjának kényes, sokat
vitatott - és végső nyugvópontra még min
dig nem jutott - kérdését megszabják,
E kérdés tárgyalását azzal a megállapí
tással kell kezdeni, hogy a géptermi termelő
munka kalkulációja egészen más természetű
és sokkal bonyolultabb, mint a szedésnek
a kalkulációja. Mint már a korábbi kalku
lációs ismertetésekben kifejtettük: minden
féle szedést az óránként való, illetőleg az
1000 „n “ -es teljesítményi egység ára szerint
kalkulálhatunk. A nyomtatásnál azonban
ilyen általános érvényű közös egységárak
az összes gépekre egyformán nem érvé
nyesülhetnek. Egységes géptermi óraár és
egységes nyomtatási ár bevezetése már
azért is helytelen volna, mert a gépterem
berendezése különböző típusú és az egyes
típusokon belül különböző méretű gépek
ből áll. Ez a technikai körülmény a helyes
kalkuláció irányelveivel foglalkozó szak
emberek számára igen nehéz megoldásúvá
tette a géptermi teljesítményegységek ön
költségi kalkulációját. A különböző fölfogá
sok azonban abban mégis megegyeznek,
hogy a nyomtatógépek beszerzési költsége
közötti lényeges különbségek, valamint a
gépek nagyságához képest különbözően
alakuló személyzeti és üzemFenntartásí költ
ségek a helyes nyomtatványkalkuláció szem
pontjából megkívánják a nyomtatógépek
szükségszerű osztályozását. Ennek az elvi
elgondolásnak alapján keletkeztek a külön
böző típusú és nagyságú gépek szerint vál
tozó egyengetési és nyomtatási munkaártételek, amelyeket a nyomtatandó papiros
nagyság szerint osztályonként rendszeresí
tettek.
Vegyük most sorjába a különféle géposz
tályokat. Mint ismeretes, háromféle nyom
tatógép-típus van: tégelyes sajtó, gyorssajtó és rotációs gép. Az utóbbival való
foglalkozás a kalkuláció alapismeretein kívül
esik, így csak a két első géptípust tárgyaljuk.
A tégelyes gépek kalkulációs osztályo
zása nemcsak nagyság, hanem típus szerint
is szükséges. Az „amerikai gép" kezelésével
szemben egy hasonló nagyságú Phönixvagy Víktóría-gép kezelése sokkal több
gondosságot és időt kíván, azonkívül e
gépek beszerzési ára között is különbségek
vannak. A néhány évvel ezelőtt kidolgozott,
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de a konkurrenciális viszonyok folytán
figyelmen kívül maradt budapesti nyomtat
ványárszabás a tégelyes gépeket három
osztályba sorozta. I. osztály: egyszerű
tégelyes 25x35 cm-ig (10-es kvart); II. osz
tály: Phöníx és Viktória 10-es kvart és egy
szerű tégelyes 10-es folíóíg (35x 50 cm-ig);
III. osztály: az utóbbi méretű Phöníx- és
Viktóría-gépek. A gyorssajtóknál az említett
nyomtatvényárszabás 50x70 cm-ig, 70x|00
cm-ig és 100x 140 cm-ig terjedő nyomtatófölületű, vagyis 10-es, dupla 10-es és négy
szeres 10-es papirosfőlületű gépeket külön
böztet meg; továbbá e gépméreteknek a
középarányosait, azaz összesen öt osztályt.
Láthatjuk tehát, hogy eszerint a gépek osz
tályozásánál végig a 10-es papirosnagyság
kombinációi szerepelnek. Megjegyezhető,
hogy az egyik igen példás külföldi tarifa hét
osztályba sorozza a gyorssajtókat. Alapjá
ban véve nem is annyira a kisebb vagy
nagyobb mérvű osztályozás, hanem magá
nak az osztályozásnak kalkulációs rendsze
resítése a lényeges.
A nyomtatógépek osztályozásénak leírása
után továbbmenőleg irányadónak tekintjük,
hogy a nyomtatásnak a munkamenete két
munkarészletből áll. A nyomtatást előbb
elő kell készíteni, vagyis a nyomtatóformát
zárni és egyengetni kell és csak ezután
következik a továbbnyomtatás. Mind a két
művelet külön munkateljesítmény és termé
szetes, hogy ezek külön-külön szerepelnek
a kalkulációban is. A megkülönböztetés
azért is szükséges, mert ugyanazon gép
osztálynál az egyengetés és nyomtatás óra
ára között is eltérés van. Az egyengetési
óraár, mivel egyengetés közben a gép leg
nagyobbrészt áll, s hajtóerőt és festéket alig
fogyaszt, a kisebb üzemköltség folytán o l
csóbb, mint a nyomtatás óraára.
Az eddig elmondottakat összegezve,
lényegében a nyomtatás kalkulációja tehát
a gépek osztályozásának alapelvén épül föl
külön egyengetési és külön nyomtatási ár
tételek szerint. Az egyes ártételek megálla
pítása - amint ezt a szedés kalkulációjánál
már említettük - az önköltségszámítás Föl
adata. Vagy pedig - ami kényelmesebb és
a közös ipari érdekek szempontjából elő
nyösebb - : az ipar összességétől elfoga
dott és tiszteletben tartott egységes nyomtatványárszabás vonatkozó ártételeit kellene
figyelembe venni. A közös nyomtatvány
árszabás szintén pontos önköltségszámítás
eredménye, csak nem egy, hanem több
üzem számításainak egybevetése alapján
készül.
A kalkulátornak ismernie kell a különféle
gépek teljesítőképességét. Szükséges, hogy
megfelelő technikai képzettségének segít

ségével megállapíthassa az adott esetben
a legelőnyösebben kivitelezhető munka
menetet, Elsősorban meghatározandó tehát,
hogy egy bizonyos munka nyomtatásához
melyik géposztályhoz tartozó gép lesz a
legalkalmasabb.
A továbbiakban most csupán az egyenge
tés kalkulációjával Foglalkozunk és majd a
következő számban térünkáta továbbnyomtatással kapcsolatos kalkulációs kérdésekre.
Két számtani tényező ismerete szükséges
az egyengetés kalkulációjához: az egyen
getési óra ára és az egyengetés időtartama.
Az egyengetési óraárak, miután az önköltségszámítás vagy tarifa alapján ismertek és
úgyszólván géposztályonként előzetesen
rögzítve vannak, szorzandók az egyengetési
idő óraszámával és megkapjuk az illető
esetben az egyengetési munkaföladat árát.
Most lássuk ezután, milyen szempontok sze
rint kalkulálható az egyengetési idő tartama.
Hogy egy bizonyos forma nyomtatásra
való előkészítése, vagyis zárása és egyengetése mennyi ideig tart, illetve, hogy ezért
a munkarészletért hány egyengetési óra
számítandó föl, tulajdonképpen az időbecs
lés kérdése. Mivel azonban a nyomtatófor
mák még hasonló munkáknál is mindig más
és más természetűek, és így egyengetés
közben a gépmester gyakran váratlan tech
nikai nehézségekkel és meglepetésekkel
találkozik, a rendszeresített kalkulációra való
törekvés odairányult, hogy az egyes nyom
tatványokat míneműségük és kivitelük szerint
csoportosítva, ezek egyengetéséért pausálidőt, illetve pausálárakat számítsanak. (Meg
jegyzendő, hogy ez az eljárás nem teszi
teljesen fölöslegessé az esetenkénti idő- és
árbecslést.) Pausálidő alatt itt egy bizonyos
géposztályhoz, illetőleg kivitelezés szerint
egyszerűbb,jobb stb. munkacsoporthoz tar
tozó forma egyengetési ideje értendő. Ez
az átlagos idő egyes formánként az ársza
básban meg van állapítva, ami minden
esetre nagy könnyebbséget jelent, különö
sen a szedőkből vált és még kellő gyakor
latot nélkülöző kalkulátoroknak. A pausálár
pedig összegszerűen kifejezi egy bizonyos
forma egyengetésének az árát, vagyis az
egyengetési órák számának és egy egyen
getési óra árának szorzatát.
A kialakult gyakorlat, úgyszintén a közös
nyomtatványárszabások szerint az egyengetésért fölszámítandó órák, illetve átalány
árak szempontjából a nyomtatványokat első
sorban egyszerűbb és jobb munkákra osz
tályozták. Egyszerűbb munkáknak tekintik
főleg a sírna szedésű időszaki lapokat, folyó
iratokat, könyveket, ügykezelési nyomtat
ványokat. A jobb munkákhoz tartoznak
az akcidencíák és általában a gondosabb
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egyengetést kívánó nyomtatványok. Az
e9yengetési idő tartama természetesen gép
osztályonként, illetve a formák nagysága
szerint változik. Általában az a szokás, hogy
a jobb munkákért 20-30 százalékkal többet
számítanak föl, mintázegyszerűbbfajta mun
kákért.

I F J.

N O V Á K

L Á S Z L Ó :

Egységesítsük
a színek elnevezését!

eQ es' Valarnint a na9yon nehéz formák
es;,en9®tase' végül a rendelő kívánságára

Lapunk legutóbbi számában Fisch József
szaktársunk, a Színkeverés Kézikönyvének
mestere, a festékgyártás régi hibáját említi
föl igazi hozzáértéssel. Kifogásolja a festék
gyárak ama szokását, hogy az egy és ugyan
azon árnyalatú festéket ahány gyér, annyi
féleképpen kereszteli el. Síkra száll amellett,
hogy a festékgyárak térjenek át az egységes
elnevezések rendszerére. Érvekkel is alá
támasztja támadásét. Ilyen érv például az is,
hogy az üzemeknek sokkal könnyebb volna
a festékek megrendelése, de főként a gép
mester számára a színek keverése biztosabb
alapon mozoghatna.
Nyomdászszemmel nézve teljesen igaza
van Fisch szaktársunknak: mér ideje volna,
hogy a színek elnevezésének káoszában egy
kis rend teremtessék. A föladat nem újkeletű,
már évtizedek óta próbálkoznak a meg
oldásával, éppen csak hogy mindig elsikkad
az eszme a nemtörődömség ingoványában.
Igen sok híres-nevezetes tudós, művész és
kolléga foglalkozott már több-kevesebb
odaadással e kérdéssel.
Aki eddig a színelmélettel Foglalkozott:
érintenie kellett a színek elnevezésének a
kérdését is. A 19. század második felének
tudósai közül értékes munkákkal szerepel
nek ebben a tekintetben: Brücke (1887),
Chevreul ( 1864), Thiele (1873), Bezold ( 1874),
Rood (1880), Guichard (1882), Wouwermans (1891).
Nyomdászszempontból értékes többek
közt a bostoni Prang Louís 1897-ben kiadott
műve, melyben a spektrumból kiindulva, 24
telített színt vesz alapul. A színeket az angol
nevük kezdőbetűjével jelzi. Pld.: R = Red =
vörös, vagy pedig: O Y O -orange-yellow orange = narancs-sárga-narancs, azaz két
szer annyi benne a narancs, mint a sárga.
A kiindulási alapja 4 vörös, 4 narancs,
4 sárga, 4 zöld, 4 kék és 4 viola árnyalat.
A sorban elhelyezett tiszta, telített színek
skálája alatt fekszik minden egyes színnek
a 6-féle derített (fehérrel kevert) változata;
ezeknek derítésí fokát számokkal jelzi.
További 6 római számmal jelzett tábláján
a feketével tompított skálákat mutatja be,
ugyancsak derítésí változatban. A 7 táblán
foglalt, összesen 1176, egymástól alig külön
böző szín kinyomtatása hatalmas munkát

zési v f- 1 SÓprevízió és esetleges várakoaz ili' r- 8 ^PP^ához szükségelt idő szerint
szálai0 Sóposztélynak megfelelő óraárban
barnítandó föl.

vehetett igénybe.
Bár nyomdászati vonatkozásban és az egy
séges elnevezés kérdésében szóba sem jö 
het, de az érdekessége miatt megemlítendő

Ha a nyomtatás stereotípiai lemezekről
történik, az egyengetés kb. 70-90 százalék„ ^a gá bb mint rendesen, mivel a lemezek
olulete nem olyan egyenletes, mint az
eredeti szedés és a lemezek alatt is egyen
getni kell,
Külön elbírálás alá esik az egyengetés, ha
a nyomtatóformában klisék fordulnak elő.
zeknek egyengetése tudvalevőleg hosszú
i otveszigénybe.Afotokémigráfia technikai
olenye és olcsósága csaknem teljesen ki
szorította a fakliséket és így a klíséegyengees kalkulációjánál most csak az úgynevezett
fototípiákat(vonalas klisé) és a raszterpontok
a ozatából álló autotípiákat vesszük fígye6 k k ’ ^ ^otol|P'ák egyengetése jóval kévé
sé b munkával jár, mint a többféle árnyalatú,
'vágásokkal, illetve mechanikailag krétab e te k k e l előkészített autotípiák egyen?,e ?ae- A nyomtatóformában előforduló
,'sek terjedelmükhöz mérten az egyengeesi órákat jelentékenyen megdrágítják. Az
rszabás szerint például ha az egyszerű
esa nyomtatóforma egyengetése 2 óra,
a or ha a formában levő fototípiák 50 száa e ig. vagy az autotípiák 30 százalékig
erjednek: az egyengetésért 3a/< óra, ha
, 19 ® fototípiák 50 százalékon vagy az
u o ipiák 30 százalékon túl terjednek, az
J u t á s é r t hét és fél óra számítandó
■ Hasonló arányú különbség érvényesül
jl°, ' formáknál is. Ez a számítási mód
yi vanvaióan némi bizonytalanságot is rejt
agaban. Ezért helyesebb volna külföldi
n ara az illusztrációs egyengetést négyeentíméteres alapon kalkulálni,
sét .aronn. '9s nágyszínnyomatokegyengetét . ePnászetesen színenként kell főlszámí'■ Hajszálpontos regiszter és rendkívül
kp^ ° S egYengetés szükséges ezeknél a
yes munkáknál. A színes formák egyenese egyenként is drágábban számítandó,
a a rendes aulotípiáké.
tok t ltt^ ^ sor° lt egyengetési munkacsopornPt erm^ SZetesen nem ölelik föl az egyen“ ? ■ » számbajöhető eseteit. Kiegék5 nesu„ í11^9 csak annyit, hogy az egészen
l<e ?yu formák, melyeknek szövege nagyon
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a londoni egyetem szépművészeti profeszszorának Rimington Wallace-nak rendszere.
Ö a színeket hangjegyekkel jelöli meg.
A fénysugarak rezgését készüléke segélyé
vel hangrezgésekké alakítja át és ily módon
a maga speciális orgonáján festményeket
képes elmuzsikálni. Ö is a spektrumból indul
ki. Skálája a következő:

Mindezek csak próbálkozások, kísérle
tek, melyek vagy nem megfelelőek a színek
egységesítésére, vagy feledésbe merültek.
Fölébük emelkedett a színek igazi tudósa
Ostwald Wilhelm, kinek megállapításait las
sanként az egész világ magáévá teszi. Ost
wald lerögzítette a színeket és a tudomány
számára 1-100-íg, míg a gyakorlat számára
1-24-ig számozta meg. Vesz a gyakorlat
számára 3 sárgát, 3 narancsot, 3 vöröset,
3 violát, 3 kéket, 3 jégkéket, 3 tózöldet és
3 lombzöldet. Több kéket és zöldet vesz
alapul, mint elődei, de tudományosan meg
okolja ennek a szükségességét.
Nem végez félmunkát és a nemtarka szí
neket is megjelöli és pedig betűkkel. A gya
korlat számára megjelöli a fehéret „a"-val,
a feketét „p"-vel. A kettő között vesz hatféle
szürkeségi fokot: c, e, g, i, I és n-nel jelölve,
hogy necsak a tiszta, telített színeket lehessen
pontosan meghatározni, hanem a derített és
tompított színek számára is pontos mértéke
legyen. Például egy barna színnek ő nem
ad olyan önkényes és labilis elnevezést, mint
a festékgyáraink, hanem megállapítja, hogy
az a bizonyos barna mondjuk „7 n I", azaz
a „7“ -es számú szín (narancs-vörös) keverve
annyi fehérrel, amennyit az „n" tartalmaz
(alig valami) és annyi feketével, amennyit az
„1" tartalmaz (jó sok). Az első betű a fehérségi, a második a feketeségi tartalmat jelzi.
Vagy vegyünk egy másik példát: adva van
egy haloványkék tónus. Az ilyen tónusoknak
még megközelítő elnevezésük sincs. Ö a
szisztémája segélyével megállapítja, hogy az
például „14 e a", azaz a 14-es számú szín
(közepes kék), derítve annyi Fehérrel, mint
amennyit az „e" tartalmaz (jó sok) és tom
pítva annyi feketével, amennyit az „a" tar
talmaz. (Az „a” a tiszta fehéret jelzi.)
Tekintsük meg a kérdést két oldalról:
A nyomdászat, úgy gondoljuk, csak nyer
hetne, ha átvenné Ostwald szisztémáját, de
nem-e ütközik az esetleges áttérés nehéz
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ségekbe a festékgyáraknál? Nem-e állanak
fönn például konkurrenciálís nehézségek?
Ha mindent egybevetünk: azt látjuk, hogy
ők is többet nyernének az Ostwald-féle
terminológiával, mint amennyit veszítené
nek. Megszűnnének az esetleges reklamá
ciók. Megkapja a gyár a rendelendő Festék
számát és minden félreértés nélkül szállíthat.
Nem kell színmintákért szaladgálni, a szám
szerint rendelt szín éppen oly pontosan meg
van határozva, mintha csak minta után lenne
rendelve. Egyes színek vegyi összetétele,
készítési módja ugyan egyes festékgyáraink
titka, de az egységes elnevezés még nem
azt jelenti, hogy a gyáraknak titkaikat köz
kézre kell bocsátaniok; hiszen nemagyártási
anyagra és módra, hanem csak az elneve
zésre vonatkozik az egységesítés. A versen
gés tovább is megmaradna a színek tiszta
ságára és bizonyos sajátosságaira nézvést.
Sőt még új lehetőségeket is nyújtana. Hisz
van elég baj a festékekkel még az egységes
elnevezésen túlmenően is.
Tegyük fel, hogy festékgyáraink magukévá
teszik Fisch kollégánk ideáját és áttérnek az
Ostwald-rendszerre, akkor is lesz még elég
följegyezni való a dobozok címkéjére. Mert
ha a színt pontosan elő is állítják a megkívánt
számra és csak a számot tüntetik fe l: a gép
mester még mindig nem tudja, hogy kever
heti-e azt más festékkel, vagy fölhasznál
hatja-e bármilyen célú nyomtatványhoz.
Például: van egy szép meleg kék festéke;
a száma mondjuk „13", szóval lehetséges,
hogy ultramarinkék; ha ez valódi, úgy kén
tartalmú s ezért ólmos festékkel (a kremsí
fehér is az) nem keverhető, mert oxidálódik.
Tehát a festék számán kívül a címkén azt is
meg kelljegyezni, ha kén-vagy ólomtartalmú.
Meg kell jegyezni a fényállóságát, a födő
képességét, milyen papiroshoz készült, ha
matt- vagy fényfestékről van szó, szappan
csomagoló papírhoz alkalmas-e, lúg- és sav
álló-e? Vajcsomagoláshoz használható-e?
Matt műnyomtatóra, vagy rendes fényes
műnyomtatóra jó -e ? Lakkozható-e a vele
készült nyomat, szóval Iakkálló-e a festék?
Avagy csak egyszerű plakátfesték-e? Nehogy
úgy járjunk, mint a napokban láttuk, hogy az
esőtől ázott plakátról folyt le a festék.
Ezeken kívül is sok olyan eset adódhatík
elő, ami megfontolást igényel. Például: a
derítés milyen fehérrel történjék?Tudvalevő,
ha fedőfehérrel derítünk: a színünk pasztel
les lesz, míg az áttetsző fehér festék egyes
színtónusokat megváltoztat. Ez mind olyan
kérdés, amely megvitatásra vér és ezért leg
helyesebb lenne, ha festékgyárosaínk össze
ülnének megbeszélni Fisch kollégánk javas
latát, hisz tulajdonképpen mégis csak rajtuk
múlik az egész.
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A könyvnyomtató
meg a papiros
A le g n a g y o b b u js á g p a p íro s g y á rtó
g é p e t az Edward Lloyd Ltd. kemsleyi
üzemében állították föl Angolországban.
A gép szitájának szélessége 8 méter, s a gép
47 métert szalad percenként. Mindez lehe
tővé teszi 120.000 kiló rotációs papírosnak
előállítását hetenként. A gép súlya különben
200.000 kiló; elhelyezhetéséhez 185 méter
hosszú és 60 méter széles helyiséget kellett
építeni. A gép teljes fölszerelése másfél
millió sterling fontba, vagyis kb. 25 millió
pengőbe került.
Höhne Ottó.
# # #

A világ legnagyobbik p a p íro s v á g ó
g é p é t a németországi Bautzenben készí
tették. A késnek vágáshosszúsága 4 méter.
A gépet 6 milliméteres vastagságig terjedő
Vulkán- s egyéb kemény papiroslemezek
vágására építették. Nagyságánál és súlyánál
fogva a kés több darabból áll; ez azonban
a vágás alkalmával egyáltalában nem hagy
nyomot. A vágás különben alsó és fölső
késsel, tehát ollószerűen történik. A hátsó
asztal 4x5méternyi nagyságú; golyós csap
ágyú Forgató görgők könnyítik meg a nehéz
lemezek gyors elfordítását és beillesztését.
A bautzeni gyár emez óriási gyorsvágójá
nak súlya 9500 kiló, s működtetéséhez 5-6
lóerős motor kell.
Höhne Ottó.
A n y o m ta tó p a p iro s jó s á g a . Hajda
nában főleg rongyból készült a papiros.
Vagy kilencven éve azonban már a fenyőfa
a fő-fő nyersanyag, amelynek alkotórészei
közül kettő jön számításba a papíros készí
tésekor, egyik a növényi sejtek Falát képező,
igen tartós c e 11u I óz, a másik pedig a leve
gőn gyorsan korhadó lig n in . Amit famen
tes papirosnak nevezünk, annak 80-85°/o-a
rendesen cellulóz. Kiváló szakemberek meg
győződése szerint a tiszta rongypapiros
tartósabb volna a cellulózból valónál, még
pedig főként azért, mert a sejtjei jóval hoszszabbak, mint emezéi. A kérdést különben
sokan vitatják. Azok azonban, akik a cellu
lózpapirost egyenlő tartósságúnak mondják
a rongyból való papirossal: ezt az állításu
kat tapasztalatilag egyelőre nem igazolhat
ják, mert hiszen a faőrleményt csak 1845
körül találta föl Keller Gottfried, s az azóta
eltelt idő még nemigen adhatott elegendő
tapasztalati bizonyosságot.
A papiros jóságára - úgy hirtelenében bizonyos Fogások révén lehet következtetni.
Hogy van-e a papirosban lignintartalom,
azt bizonyos kémiai reagensekkel a laikus
is könnyen megállapíthatja. A kénsavas ani-

lin például sárgára, a floroglucín vörösre
festi a faanyaggal kevert papirost, még pedig
a lignintartalom kisebb vagy nagyobb foká
hoz képest világosabb vagy sötétebb sár
gára, illetőleg vörösre.
A laikusok nagy része abban keresi a
papiros jóságának a bizonyságát, hogy az
szép fehér-e s a világosság felé tartva: fel
hőzetektől mentes-e. Ez azonban nem bizo
nyít semmit, mert a fehérséget esetlegesen
ásványi pótlóanyagokkai érték el,a felhőzetnélküliségnek pedig az lehet az oka, hogy
a fa sejtjeit igen apróra őrölték. Mind a két
eset természetesen a tartósság rovására
szokott lenni.
A papíros szilárdságát a nyomdászember
úgy szokta megítélni, hogy alaposan össze
gyűri s aztán olyanformán dörzsölgeti a
papirost, mint ahogy a mosónő a fehérne
műt mossa. Abból, hogy e gyűrés és dörgölés következtében előbb avagy utóbb
keletkeznek lyukacskák meg hasadások a
papiroson: meglehetős biztossággal követ
keztethetünk a papiros kisebb vagy nagyobb
ellenállóképességére.
A földes pótlóanyagok mennyiségét ille
tően a hamutartalom vizsgálata adhat fölvllágosítást. Ez már körülményesebb eljárás
és külön precíziós mérleg is szükséges
hozzá. A rongyból gyártott papiros után
kevés (2-3 százalék), a cellulózból készült
után valamivel több, a ligníntartalmú után
még több a hamumaradvány. A pótlóanya
gul használt kaolin meg egyéb hasonló
anyag természetesen erősen felszökteti a
hamumennyiséget.
S.+ G.
# * *

A „term észetes" m ű n y o m ta tó 
p a p i r o s t a mélynyomatok hatását utánzó
könyvnyomdái képnyomtatáshoz használják.
A „természetes" szó ebben az esetben azt
jelenti, hogy a papirost - minekutána az azt
előállító gépet elhagyta - nem vetik alá
úgynevezett krétázó eljárásnak, úgy, miként
azt a rendes értelemben vett műnyomtató
papirossal szokták cselekedni. Ez utóbbiakat
ugyanis a papirosgyárakban krétaréteggel
vonják be, s aztán simító kalanderek között
félig mattra, félig fényesre avagy erősen
fényesre simítják. Az autotípiák nyomtatá
sára szánt „természetes" papirost hosszúés puha-rostozatúra kell készíteni, s a ros
toknak az anyagba való beágyazása teljesen
zárt fölületet kell hogy alkosson. A termé
szetes műnyomatot matt, könnyedén simí
tott fölszíne igen alkalmassá teszi a kép
nyomtatáshoz, mégpedig azért mert a
raszterpontocskák tökéletesen leformálód
hatnak rajta. A raszterpontocskák pontos
visszaadásától függ ugyanis a képek zárt
tónushatása s a kontúr élessége is. H. O.
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Mutató a Könyvnyomda! Munkások Egyesülete
szakkulturális munkacsoportjainak tevékenysé
géből. A borlapot Horváth János III., a cégje
gyet Szauer Ferenc tervezte és Hardy Lajos
véste ólomba.
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Mutáló a Könyvnyomda! Munkások Egyesülete szakkulturélls továbbképző
tancsoporljalnak munkáiból. A levélfej tervezője Földi Vilmos, a borerlapot
Horváth János III. tervezte.

87. oldal

NODIN
88. oldal
Mutató a Könyvnyomda! Munká'
sok Egyesülete továbbképző t0í1'
csoportjainak munkáiból. A főls°
cégkártyét tervezte Ungur lmre'
az alsó borérlapot Radics VilmosAz utóbbinak ólomba metszése
Hardy Lajos végezte.
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M utatóé Könyvnyomdái Munkások Egyesülete továbbképző csoportjainak
munkáiból. A fölső cégkártyát Ungur Imre tervezte és ólomba metszette
Höchst Pál. Az alsót Bénák Béla tervezte.
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91 oldal
Mutató a Könyvnyomdái Munkások Egyesülete továbbképző csoportjaina
munkáiból. A levélpapirost tervezte Wetzler Miklós, a cégkártyát Schwarcz
Zoltán. Az előbbinek ólomba metszését Várakozó Gábor végezte.

BUDAPEST IV, BÉCSI ÚT 23
A LEGÚJABB DIVATÚ ANGOL FÉRFIFEHÉRNEMÚEK NAGY VÁLASZTÉKA

Kelemen
__________ EGYSZERŰ

ÉS DÍSZES kerítések
___________ ÉS KAPUK
SQDRONYFONATOK
ÉS RABITZSZŐVETEK

IV, FERENC JÓZSEF RAKPART 63, SZ.
TELEFÓNSZÁM: 2-789-91 ÉS 1-435-26

92. oldal
Mutaló a Könyvnyomdái Munkások Egyesülete szakkulturális továbbképző
tancsoportjainak munkáiból. A (ölsö cégkártya tervezője Kurcslcs Imre,
az alsóé Hosszú Sándor.

S te re o típ ia
é s g a lv a n o p la s z tik a
A n i k k e l e z e t t stereotípiai lemezeket
uJbolí beöntés előtt Németországban rendrZeres?n me9szabadítják a nikkelrétegüktől,
z történhetik kémiai avagy galvanikus úton.
emiai úton gyorsabb az eljárás. A galvau' us módszerhez drága berendezkedés
, * s amellett az eljárás is eléggé körül
ményes. A nikkelezett stereotípiai lemezeet lenyomtatás után azon mód az öntőüstbe dobva: a későbbem munkánkban
, e ernetlen zavarok állhatnak elő. Olvadás° r ugyanis a nikkel leválik a lemezekről, s
Pjnnyó részecskékben fönn úszkál a meg0 v,a<^ fcai tetején. Szitaszerű kanállal ezek
a r®szecskék lemeríthetők a fémről, azonban
l° asem lehetünk eléggé biztosak abban,
csakugyan eltávolítottunk-e minden
ni kelrészecskét a fémből. Az esetleg viszszamaradt nikkelrészecskék az újabb lemeZe. intésekor kellemetlen módon iga20 hatják a jelenlétüket: ellepik az új önt
vény bensejét és gyakran a fölületét is.
yomtatás közben ezek a régi níkkelrészecse az új nikkelréteg alatt meglazulnak, s így
, onnyen az új rétegnek apródonként való
morzsolódását okozhatják.
Höhne O.
* * *
Nagy f e l ü l e t ű b e t űk s t e r e o t í p á as a k or gyakori hiba, hogy a betűk szélei
erősebbek, a közepe pedig üreges. Nyoma askor az ilyen lemezek hamar tönkre
fennek és új lemezt kell önteni. Tegyük föl,
°Qy a szedés új betűkből áll, s a matricát
Préselni kell. A matrica hátulja kellősítve
yan es a nagy Felületű betűk a lemezen mégis
üregesek. A második-harmadik öntés lesz
csak használható s még ebben az esetben
!s' ,ev®s nyomtatás után foltosság jelent
kezik a betűn.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a nagyobb
etűk ilyen beesése elsősorban a matricára
vezethető vissza. A matricának tökéletesen
1kell száradnia, nehogy az ólom azöntéskor
megtorpanjon. A sajtolandó matrica ne le
gyen cafatos, nedvessége a píncenedvessegnek feleljen meg. Mértéktelenül nedves
matrica a sajtolásnál erősen belenyomódik
a mély részekbe és a nagy felületű betűk
szélei bevágódnak a matricába. Ugyanez
mutatkozik, ha a szedésben nagy vékátok
vannak és a sajtoláshoz használt kendő (filc)
Puha. A régebb idő óta használt kendők a
nagy felületű betűk sajtolásakor jó szolgáatot tesznek. Ott, ahol a sajtológépek me
legítésre vannak berendezve s így a matricát
a formán szárítják, a beesés ritkábban mu
tatkozik.
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Hideg sajtolás esetén a fabetűk felületére
ajánlatos selyempapírost rakni, hogy a fában
lévő nedvesség a matricát ne közvetlenül
érje. A matrica szárítása előtt a selyempapi
rost eltávolítjuk.
A stereotipált fabetűk, minden elővigyá
zatosság mellett Is, gyöngén hullámos felüle
tet mutatnak. E bajon a kővetkezőképpen
segíthetünk: Lapos, sírna fadarabra Finom
csiszolóvásznat erősítünk és a stereotipált
fabetűk felületét „érzéssel" lecsiszoljuk.
A jó l fölfektetett és nem billenő fadarab első
húzásai után a felület egyenetlensége már
megmutatkozik.ekkor addig csíszolunk.amíg
a csiszolóvászon a betű felületét mindenhol
érinti.
Nem szabad a matricát túlságosan erősen
sem kirakni, mert el kell kerülni, hogy a betű
melletti mélyedések mélyebbek legyenek a
szükségesnél. A kartón fölragasztásához
használt ragasztó ne sok nedvességet tartal
mazzon, mert —a jo szántás mellett is —a
ráragasztott helyen a matrica átitatódik.
Ha mindezek dacára az öntéskor hibák
mutatkoznak, úgy az ólmot kell megvizs
gálnunk. A nagy felülettel bíró plakátbetűk
vagy tónusok öntésekor mutatkozik meg
leghamarább az ólomötvözet tisztátalan
vagy alkalmatlan volta.
Schreiber Ede.

N y o m ta tó te c h n ik a i
a p ró s á g o k
A g é p s z e d é s m e g d ű l é s e sok bosszú
ságot okoz a nyomdai gépmestereknek.
Gyakran a legagyafúrtabb elgondolásokkal
igyekeznek a bajon segíteni, de a kifogás
talan nyomtatás az Ilyen szedésről mégsem
igen sikerül. Már maga az a kérdés sem
dönthető el mindig kellő bizonyossággal,
hogy kinek a nyakába lehet varrni a szedés
megdűléséérta ludasságot: a gépszedőébe
avagy a gépmesterébe. Hiszen a tapasztalat
azt bizonyítja, hogy sokszor egészen kifo
gástalan gépszedés is megdűl a nyomtatás
alkalmával. Ebben az esetben a forma hely
telen zárásában, a szedéskolumnáknak a for
mában való elhelyezési módjában, avagy a
nyomóhenger borításának túlságosan vastag
voltéban kereshetjük a hiba okozóját. Ezek
a tényezők tudvalévőén a kézíszedés meg
dőlését is előidézhetik. Egy német gépszedő
most olyan találmánnyal állt elő, amely eset
lég véget vethet a gépszedés^ nyomtatás
közben való megdőlésének. Találmányának
lényege: fogazott acélreglettáknak az alkal
mazása a kolumnák hosszanti oldalán. Ezek
a regletták nonpareille-vastagságúak s az
egyik oldalukon kétpontos magasságnyíra

- ráspolyszerűen - fogacskák állnak ki
belőlük. Formazáráskor ezek az acélfogacskák benyomulnak a gépszedés sorainak az
oldalába, úgyhogy a soroknak sem fölemelkedéséről, sem pedig megdőléséről
szó sem lehet többé. Kéthasábos kolumnákba olyan reglettákat szánt a föltaláló,
melyek kétoldalúkon fogazottak.
Höhne.
* * *
A kr emsi f e h é r fest ék széleskörű föl
használhatósága révén a könyvnyomdászat
ban úgyszólva teljesen nélkülözhetetlen.
Fedőképessége elsőrangú és majdnem min
denfajta festékkel keverhető. Egyedül is, de
más színes festékekkel keverve is kitűnően
használható, kivált pedig ott, ahol megtört
színekkel kell laza szövetű papirosra nyom
tatnunk. Sötét színárnyalatú papiroson is:
a kremsi fehérrel kevert színes festék szé
pen föd. Ha nem födne eléggé, bár ez rit
kán fordul elő: előnyomat szükséges, amit
legelőnyösebben magával a nyomtatófor
mával lehet elvégezni. A formát ilyenkor
beemeljük és nyomtatáshoz teljesen készre
beigazítjuk; majd utána a gépet megmosat
juk és egy a papiroshoz alkalmas és az alu
mínium-bronz alapnyomatának is megfelelő
festékkel bedörzsöljük. Egy pár selejtes ív
berakása után az előírt papírosra lenyomatot készítünk, s azt némi bolognai krétával
kevert aluminíum-bronzzal beporozzuk. Az
Ily nyomaton a bronz kevés Festékadagolás
mellett is szépen föd. Mindamellett nincse
nek a betűk, ábrák szélein „hold"-nak neve
zett kinyomott festékrészek, szóval a nyo
mat képe éles. A forma ezután kinyomtat
ható, persze pontos berakással. Erre végül
maga a fehér festék is, vagy a vele kevert
színárnyalat fedőképesen rányomtatható.
A bolognai krétának az a tulajdonsága,
hogy a bronz fényét elveszi, miáltal a reá
nyomtatott fehér festéknek biztosabb alapot
ád. Előnyomtatás után az ismételt rányom
tatás azonnal kezdetét veheti.
Ha színes papírosra többféle színt kell
nyomtatni, s előnyomtatás vélik szüksé
gessé, úgy az az előnyomtatás egyszerre
az összes színekhez elvégezhető.
Alap nyomtatásához kremsi fehér csak
akkor használható, ha egyetlen alapról van
szó. Ha két alapnyomat kerül egymásra
különböző színben, úgy az első alapnyo
mat nem érvényesülhet, mert a második
alapnyomat a kremsi fehér fedőképességé
nél fogva elnyomódík.
Sötétfényes és glacé-papiros esetében,
melyeken a rendes festékek és a bronzok
nehezen tartanak: jobbéra szintén előnyomtatáshoz kell folyamodni. Az alapnyomat
festékébe minden esetben jó szárítópasz
tából egy kevés mennyiség teendő (6-10 “/»);
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ha az alapnyomatot bronzolní is fogjuk:
még 2-3% szikkatívot és 14-1 % velencei
terpentint is teszünk a festékbe. így az
alapnyomati festék is, meg a bronzpor is
jó l megrögzítődik. A rányomtatandó színbe
szintén némi szárítópasztát avagy szárítókencét kell adagolni.
A nehezen nyomtatható színeket - mint
például némely kék Festéket - ha kremsí
fehérrel keverjük: könnyebben nyomtathatók.
A kremsí fehér festékkel kapcsolatban
pár szóval megemlékezhetünk az áttetsző
fehér festékről is, a t r a n s z p a r e n s fehér
ről, melynek a gyakorlatban szintén nagy
az elterjedtsége. Minden alapnyomati színt,
melynek áttetszőnek kell lennie, ilyen Fehér
rel keverünk. S mert az áttetsző fehérrel
kevert festék fényt kap: hogy ezt elkerül
hessük, a festékbe minden esetben bolognai
krétát keverünk, ami a száradást is jócskán
gyorsítja.
- i- h - v .
A p o n t o s r e g i s z t er agépmesteregyik
legfontosabb Feladatát képezi, melynek el
érése minden egyes esetben a legszélesebb
körültekintést követeli. Hiába a legszebb
szedés, a legjobb festék, a jóklísé és papiros,
ha a gépmester e kitűnő anyagok birtokában
nem helyez súlyt arra, hogy fel is tudja
azokat sikeresen használni és a reábízott
munkát nem tudja úgy elvégezni, amint ez
kívánatos. A gépmesternek tehát elsősorban
a gépet kell tökéletesen ismernie, melyet
gondjaira bíztak. Minden hiányosságot, me
lyet gépünkön tapasztalunk, kellő időben
kell megjavítani és nem akkor, amikor az a
pontos regisztert igénylő sürgős munka
már megjelenik a láthatáron, amikor arra
már nincsen idő. Tartsunk jókarban minden
alkatrészt; vizsgáljuk gyakran a felső és
oldalsó illesztékeinket, melyek a papiros
állandó csúsztató érintésétől többnyire mé
lyen be szoktakmarjulni,árkolódni, továbbá
figyeljük meg, hogy az íllesztékek és az
ívFogók rúdjai nem lötyögnek-e a csap
ágyaikban, mert ezek az apróságok igen
veszélyes ellenségei a regiszter pontossá
gának. Az ilyen és hasonló hibákat tehát ne
akkor fedezzük fel, mikor már a pontos
regisztert igénylő munka a kezünkben van,
hanem mindig a baj m e g e l ő z é s e legyen
a legfontosabb törekvésünk.

Természetesen a jó l megszedett forma
igen fontos, az egyenletesen kizárt sorok
is jó l behelyezett derékszögben álljanak.
A pontosan gyalult klísétalpak szintén igen
fontosak, miután csak ilyen formát tudunk
pontosan, egyenletesen bezárni annak a
veszélye nélkül, hogy az nyomtatás közben
meglazulna. Formánk tehát minden tekintet
ben oly előkészítést kell hogy kapjon, mely
megfelel az ilynemű munkák előföltételeínek. Az alsó és felső szalagok elhelyezését
is személyesen kell a gépmesternek ellen
őriznie: a kopott szalagokat újakkal kell
pótolni. Maga az egyengetés nem tartozik
mai cikkünk keretébe. Természetesnek kell
vennünk az egészen pontos, kifogástalan
egyengetést, melyet egy nedvesen feszített
ívvel befejezve - még a szokásos olajos
ívet is alul gondosan leragasztva kezdjünk
hozzá a nyomtatáshoz. Kerüljük a formánk
nyomtatás közben nyitogatását és csukogatását, de ha ez mégis szükséges, akkor egy
szerre a zárókeret mindkét oldalán soha ki
ne nyissunk, hanem előbb az egyik oldalon
szükséges munkálatokat elvégezve bezá
runk, azután nyitunk a másik oldalon. Maga
a zárás mindig ugyanolyan erős legyen,
amint előzőleg volt és amennyiben ez zárókarikákkal történik, akkor a karikák állá
sát mindig krétával kell megjelölnünk. Ezáltal,
ha a formát nyomtatás közben kinyitjuk,
módunkban van minden esetben ugyanoda
és ugyanolyan erővel bezárni. Ezzeí a mű
velettel azonban még nem szereztük meg
magunknak a munkamenet teljes biztonsá
gát: szükséges óvatossági rendszabály még
az is, hogy amikor már nyomtatni kezdünk,
a példányszám arányaihoz mérten megfelelő
mennyiségű, jó, egyenletes és erős papi
rosra ellenőrző levonatokat készítsünk, mely
levonatokat- hogy azösszeszáradástól meg
óvjuk - papírosok és ha lehet, még deszka
közé is tesszük.
Ezekből az ívekből azután minden egyes
esetben, ha a bezárt formát megbolygattuk,
egy-egyívet új r a be r ak a t u nk , és ellen
őrizzük véle a továbbnyomtatás lehetőségé
nek teljes biztonságát. Ha szükséges: ilyen
kor helyesbítünk is. Ezt az ellenőrző műve
letet ajánlatos még minden felállításnál és
reggelenként is végrehajtani; így mindig a
teljes biztonságérzetével folytathatjuk mun
kánkat.

HARTMANN TESTVÉREK-O N YX
N Y O M D A F E S T É K G Y Á R A R. T.
BUDAPEST VI, F O R G Á C H U C C A 19.
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Az alsó és felső szalagok elhelyezése,
behúzása sem közömbös a pontos soregyen
szempontjából. Gondos beállításuk, a szalagrudak s karikák könnyű forgása a pontos
regiszternél néha döntő jelentőséghez jut.
Időnként ellenőrizni kell azt is, hogy a fa
tönkökre felszegezett klisék jól helyezkedje
nek és meg ne mozduljanak, el ne csússza
nak. Azokata kliséket, melyeket vas-alapzatra
helyezünk, oly módon kell zárnunk, hogy a
leszorító kapcsok között szilárdan helyez
kedjenek el, ne csúszkáljanak. Ezzel az elő
munkálattal a nyomtatóformára vonatkozó
részt befejezettnek tekinthetjük. Időnként
azonban magát a gépünket is meg kell vizs
gálnunk, aminél fő-fő teendő elsősorban
az, hogy a zárókeretbe két-hérom finom
léniát zárunk be, úgy hossz-, mint keresztirányban, tehát a nyomóalap elején az ív
fogónál, valamint annál hátrább, a nyomta
tási periódus végső részén is. E jelzett
vonalakat, ha a zárókeretbe megfelelőleg
bezártuk, beemeljük gépünkbe és a nyomó
hengerre teljes terhelést teszünk, azt egész
feszesre ráhúzva, ezekután gépünket több
szőr áteresztjük anélkül, hogy íveket rak
nánk be. Az üres meneteket lassú és gyors
menetekben váltogassuk. Ezután megvizs
gáljuk, hogy a bezárt vonalak festéknyomaí
a nyomóhengeren mindig pontosan ugyan
arra a helyre esnek-e. Az üres nyomatoknak
a nyomóhengeren mindig pontosan fedniők
kell egymást; ha ez nem áll fenn, akkor az
okokat kell megkeresni és azokat akár ma
gunknak, vagy súlyosabb esetben szerelő
segítségével kell kiküszöbölnünk. A gép
részeknek tehát pontosan kell egymásba
illeszkedniük és ez főleg a nyomóhenger
fogaskoszorújának és a nyomóalap Fogasrúdjának igen pontos egybeilleszkedésén
alapul. Sok késő kesergést és tragédiát
okozott már a berakóasztal jobbra-balra
való csuszamlása is, amit rendszerint a má
sodik vagy harmadik színnél szoktunk észre
venni. Természetes, hogy a deszkából ké
szült asztal idővel összeszárad, tehát az is
természetes legyen, hogy időnként, mint
minden más alkatrészt, ezt is ellenőrizzük,
azért vagyunk gépmesterek.
Ha gépünk pontos működését így meg
állapítottuk, akkor 15-20 ívet berakunk kéthárom ízben is és arról is meg kell győződ
nünk, hogy a pontosan berakott íveinken a

G , í rt m indennem ű mély nyomó*/
offset*/ kő* és könyvnyom da^ vala*
m int guminyomé*/ rotációs*f

sok*

szorosltó színes és fekete /estékeket.
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ezárt léniák mindig pontosan ugyanarra a
e yre esnek-e. Már a helytelenül ápolt és
rossz karban tartott illesztékek is regíszteru ón bűzeteket okoznak, de a „kijárt" öreg
0 ogó villa s ennek kopott körhagyói
ls előidézik a nyomóhenger úgynevezett
"Utanrezgését", mely különösen abban a
16f ^Z.e^ en nyilvánul meg, amikor az ívfogó
e elé süllyedő mozgásában a berakott ívet
eszül átvenni. Azt vehetjük észre ilyenkor,
°gy a felső ílleszték mintegy „elmegy"
az,lvt°l; e nyomóhenger tehát előrerezdült,
^ eg mielőtt az ívfogó az ívet lefogta volna.
z ilyen és hasonló hiba esetén legjobb
1 ejeben a szakértő szerelőhöz fordulni és
pépünkét mindig száz százalékig minden
lányban teljesítőképes állapotban tartani.
e nemcsak minden irányban, hanem főleg
jnindent a maga idejében is. A jó gépmester
e at, ha gépe menetben van, olyan kell
°gy legyen, mint a jó mozdonyvezető, aki
rnindig, mindenhová és minden irányban
'erjedő figyelemmel kíséri a gondjaira
munkákat és munkaeszközöket és a
1 akat kellő időben ki igyekszik javítani,
ami or arra megfelelő idő van és az még
em kerül nagyobb költségbe.
z ívfogók eredetiben mindig úgy vannak
1 epezve és beállítva, hogy az alájuk rakott
ye - pontosan sugaruknál fogva - egyene esen lefogják. Ha ezeket nem kezeljük
gy. ahogy szükséges, akkor az ivfogók
eredeti sugarukat elveszítvén, ahelyett, hogy
? erakott ívre pontosan ráfeküdnének, az
ivet eltolják a helyéről. Természetes, hogy
az összes ívfogóknak egyenlő távolságban
e osztva, egyenletes erővel is kell az ívre
rafeküdníök.
lhZ
azonban abban az esetben is
0 hatnak, ha tartórúdjuk csapjai vagy csap
agyai ki vannak kopva. Az ilyen hibákat
y. mindig a kellő időben kell kijavítanunk,
isszaüthetnek az ívfogók még akkor is, ha
u sagosan sokat avagy szabálytalanul keve
set fognak.
Az illesztékek beállítását általában azzal
a gondossággal és figyelemmel kell eszkö
zölnünk, hogy azokon a kellemesen könnyű,
Qyors, de legfőképpen p o n t o s ber akás
ehetősége tökéletesen biztosítva legyen.
felső íllesztékeknek tehát nem szabad
sem túlságosan közel, sem túlságosan távol
eriniök egymástól, miután mindkét eset
regiszteri különbözetet okoz. Nagyobb ívek
esetén föltétlenül négy íllesztékpár alkal
mazandó.
Volna még jócskán mondanivalónk erről
az igen fontos tárgyról, hiszen a regiszter
en bajoknak sok egyéb oka is lehet; de
erszűke miatt talán a jövő füzetre is hagy
atunk ebből valamit.
Lackenbach Artúr.
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A szedőgépes munka
birodalmából
M o n o - ü g y e k . Húsvéti számunkban Bán
hegyi szaktársam „meglepetéssel" reflektál
Szemlénk ezéví első számában megjelent
soraimra. Az egyenlőség elvénél fogva, no
meg azért is, hogy ne ítélj helytelenül, ne
hogy elítéltessél: szükségesnek tartom vála
szolni.
i „
De térjünk a tárgyra. „Cikkecském be
vezetésében ezeket írtam: B. szaktársam
ismertetése „tömör,értékes" és „ezek a mó
dozatok aránylag kevés munkánál fordulnak
elő". Ezzel szemben B. „merész" állításomért
(hogy a szedések 99% -a variáblissal készül),
nekem ímputálja: „hogy az erősebbre és
gyengébbre öntés ismertetése - úgyszól
ván - csak elméleti jellegű .
A dob részletrajzát illetően én is „csekély
hibát" mondtam, nem „tévedést", nem gon
dolván kizárólag a „gyakorlott, régi Monoszedők"-re. Az instrukcíós könyvekből vett
idézetek helyességét nem vitatom. Hfoga
dom, hogy a rajz „összeházasítása" volt a
kétfajta dobnak - bár ez egy kissé kényszerházasságnak látszik; de akár 0—71 -ig, akár
1-72-ig terjednek a sorszámok, csak 72
oszlopról lehet szó. B. szaktársam további
fejtegetéseiből azonban azt kell kiolvasnom,
hogy van egy harmadik (legújabb?) típusú
dob, amelyen „az alapegység oszlopán (0)
kívül még 72 oszlopnak kell lennie". Akkor
ezen összesen már 73oszlop lennel?... Az
üzemben, ahol dolgozom, még nincs ebből
a Fajtából...
„Hogy 4 négyzetig lehet kizárni , ez igaz,
de csak relatíve; hiszen mindketten éppen
azokat a módozatokat tárgyaljuk, amelyek
szerint a 4 négyzet előtt és után is ki lehet
zárni a sortl
Nem tartottam szükségesnek „bő mártás
ban tálalni",hogy mit csináljon a gépszedő,
ha nem találja a dobon (az általam említett
kizárási módozat szerint) egy sorral lejjebb
ugyanazt a számot. Valószínűleg gondol
kozni fog - ha még „tanácstalan". De nem
hinném, hogy tanulási ideje alatt meg ne
magyarázta volna neki a (7 és 8 közötti) lé
nyegtelen különbséget az a gyakorlott, régi
kolléga, aki oktatta.
,
Való igaz, hogy félnégyzet körüli kizárásra
törekszünk és csak „igen ritkán kerül sor az
általam említett kizárási módra - ha csupán
a m e n n y i s é g r e törekszünk. De ha a m i
nő s é g re is figyelünk, akkor sűrűbben fog
juk használni, mert: nem kezdünk hosszú sor
végén egy-két betűvel új mondatot; nem
választunk el például ilyen szót: püs-pök; és
rendszerint nem lesz szükséges kizárásokat

ütni a sor végére még akkor sem, ha oda
véletlenül ez a szám kerül: 1,000.000. Mínnél több variáblís van a sorban, annál jobban
vehetjük hasznát e kisegítő eszköznek.
„Keskenyebb formátumnál... a gyakorlott
gépszedő l e g t ö b b es e t b e n már egyet
len pillantással előre" tudja, hogy egy vagy
két variáblist üssön-e a szavak közé. Dehát
n e m m i n d í g tudja I És ilyenkor mit cselek
szik? Azt, ami gazdaságosabb: kizárásokat
üt a sor végére, vagy - újra szedi a sort...
Röviden: mennyiség vagy minőség között
választhat.
A figyelmes olvasók észrevehették, hogy
kettőnk „nekirugaszkodásából" végső ered
ményben a harmadiknak: a Mono-szedő
nek van haszna. Ha ez így van, csak örülni
tudok B. kollégám cikkének.
Tirk Sándor.
* * *
A g é p s z e d ő „ k é t k e z ű s é g e " . Szak
lapunk megjelenése óta a gépszedők szak
képzése olyan örvendetes módon föllen
dült, ami ezideíg nem volt tapasztalható.
Ma már ott tartunk, hogy szakirodalmunk
fokozatosan kiterjed a gépszedés minden
irányba szétágazó munkaterületére, ahon
nan a szakma fejlődésének és kialakulásá
nak kiapadhatatlan forrása ered.
Ez a forrás kínálja az alkalmat a gépsze
dők munkamódjának megfigyelésére és arra
is, miképpen érvényesülnek az elméletileg
helyesen meghatározott szabályok és cél
kitűzések a gyakorlati életben.
Azzal mindnyájan tisztában vagyunk, hogy
más az elmélet és más a gyakorlat. Elmélet
ben tisztán kimutatható, milyen messze
menő kihatása van a gépszedő tanulási
időszakában a helyes test- és kéztartásnak.
Mégis a mindennapi életben nem juthat idő
arra, hogy a szedéstechnika helyes és töké
letes kialakulását gátló akadályokat meg
szüntessük.
Legszembetűnőbb a helytelen kezhaszn á 1a t szokása, amikor a két kéz egyformán
való kiművelésére legkisebb gondot sem
fordítanak.
Pedig ennek szükségessége ma már nem
vitás és valóban megéri, ha ezzel a kérdés
sel kissé részletesebben foglalkozunk.
Gyakorlati életünkben számtalan példát
találunk arra, hogy a gépszedők igen tekin
télyes része a jobbkéz munkába állítására
nagyobb súlyt helyez, mint a baléra. Ez a
helytelen felfogás vagy inkább rossz szokás
azután a gyakorlat folyamán oly mélyen
idegződik be, hogy egyrészt többé-kevésbé
ügyetlenné válik, másrészt képtelen lesz
megközelíteni az emberi ügyesség által el
érhető maximumot.
Miután pedig a balkéz a klaviatúra első
2-3 függőleges sorát kell hogy billentyűzze,
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szükségessé válik a balkéz intenzív kihasz
nálása. Hiszen a leghasználatosabb betűk
billentyűi úgyszólván a balkéz munkakörébe
esnek, természetes követelményt képez te
hát a balkéz billentyűmunkájának kiműve
lése, ügyesítése és az ezzel kapcsolatos
egyes személyeknél tapasztalt föltűnő bal
kezű ügyetlenség határozott kiküszöbölése.
Ez a lényeges és fontos körülmény egye
nesen megköveteli, hogy a balkéz ne csak
a „kisegítő” szerepét játssza, hanem aktívan
bele is kapcsolódjék a szedés munkájába.
Ez a megállapítás azonban nemcsak a bil
lentyűzés munkájának gyakorlására, hanem
mindenféle rajzra, írásra és egyéb kézi
munkára is vonatkozik.
A balkéz mellőzésének tulajdonképpeni
oka még vísszanyúlík az iskola padjai közt
nyert helytelen pedagógiai oktatásra: a
job b k éz kizárólagosan való kimű
v el és ér e, erre a szent és sérthetetlen
specialitásra. Hiszen tapasztalhattuk, hogy
a kis gyermek már ösztönénél fogva igyek
szik mindkét kezét egyformán felhasználni
játékában, amit azután az iskolában a jo b b 
kéz kizárólagos kiművelésére fejlesztenek
vissza. Hát ez he l y t e l en , mert a tudomá
nyos kutatások döntő bizonyítékai kimutat
ták, hogy mindazok, akik mindkét kéznek
az egyforma kiművelésében részesülnek:
üg y e s e b b e k , s z o r g a l ma s a b b a k és fő
leg k i t a r t ó b b munkabí r ásúak, mint a
jobbkezűek. Ennek fontosságát leghama
rabb a dánok, norvégok, amerikaiak és a
németek ismerték föl, akik már régen meg
honosították a balkéz fokozottabb ügyesítését, sőt az angol iskolákban még a béke
években tették kötelezővé az írás, rajz és
slöjd munkájának mindkét kézzel való el
végzését. Tehát ahogy maga a pedagógiai
módszer változott az idők folyamán, éppen
úgy változott annak kifejezője: a végzett
munka tőbbletértéke. De a japánok sem
maradtak az európai államok mögött, mert
még 1910-ben rendelet jelent meg a mind
két kézzel való katonai kiképzésről. így
döntötte meg az új Igazság az elavult
régi pedagógiai tévedést a jobbkéz kimű
velésének szuverén jogáról.
Van azonban a „ambidextría" fontossá
gáról még egy természettudományi bizo
nyítékunk is. Ugyanis minden jobbkezű
ember szellemi központja a bal agyfélteké
ben van, míg a balkezűnél a jobboldalon
foglal helyet. Mindkét kéz egyforma kimű
velése esetén a szellemnek e gazdag szék
helye m i n d k é t agyféltekében fog létre
jönni. Ha már most csak az egyik kezünket
műveljük ki, akkor természetesen csak az
egyik agyféltekében jöhet létre a szellemi
működés központja, a másikat pedig p a r 
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l a g o n hagyjuk heverni. Ezzel nemcsak a
működő agyfélteke t ú l t e r h e l é s e fog be
következni és vele együtt válik majd alkal
mas melegágyévá az idegességnek s külön
böző szellemi bajoknak, hanem állandóan
veszély fenyegeti e székhelyet, mert ha sé
rülés, megbetegedés vagy pusztulás követ
kezik be, úgy a vele szoros összefüggés
ben álló szellemi működés is hasonló sorsra
jut. Orvostudományi följegyzések szerint
előfordult már olyan eset is, hogy a jobb
kezű egyén valamilyen okból elveszítette a
beszélőképességét, melyet a balkéz teljes
kiművelése által újból visszanyert.
Tehát a természettudomány eredményei
megtanítanak bennünket arra, hogy a bal
kéz kiművelésével a szellem is sokszoro
san gazdagodik. Ha most figyelembe veszszük azt, hogy a gépszedőnek munkájában
milyen nagy szüksége van balkeze kiműve
lésére s azt a sz e 11e m i gazdagodást, ame
lyet e réven nyer: úgy kétszeres gazdago
dást jelent számára, ha az elmondottakat
őszintén megszívleli és gyakorlati életében
értékesíti.
Zíegler Gyula.
# # #

Alábbiakban közreadok néhány nem min
denki előtt ismeretes gépszedéstechnikai
fogást, egy-egy morzsáját annak a tudás
nak, amiből Gutenberg művészete össze
tevődik.
M o n o t y p e . Olyan szedésnél, amely
nél egy bizonyos jelnek (például mínusznak
vagy egyenlőségi jelnek) egymás alatt kell
állnia s a jeltől jobbra-balra különböző
hosszúságú szavak állnak: időtrabló és fölös
leges a jel előtt álló szónak vagy szavak
nak egységre számítása.
Egyszerű szedésí módja a következő:
A négyzetskélán meg kell jelölni a szüksé
ges jel helyét s a jeltől balra álló szöveg
előtt variáblist használunk. Megnézzük, hány
egység hiányzik a jelig s a sor másik felét
„kemény" kizárással szedve, annyi egysé
get hagyunk kizárásra a sor végén, ahány
egységünk a jelig hiányzott.
Szedéspélda:
terembura = mennyezet
zabálna — éhes bálna
pufóka = kövér fóka.
A négyzetskálánál szélesebbre is szed
hetünk (az öntőgépen való lehetőséget
figyelembevéve = 40 vagy 44 ciceró). És
pedig kétféleképpen. A sorszélességet két
felé osztjuk és a) dupla kizárással szedünk,
minden második (fél-) sort duplán kizárva;
vagy b) egyszerűen kizárva, az első sort
„kemény" kizárással szedjük, az utolsó betűt
túlütjük s az egységmutatót a s o r k i z á 
r ás a n é l k ü l visszaküldjük; a második

(fél-) sort variáblissal szedjük, az első sor
nál túlütött egységeket vagy lehajtjuk a sor
elején, vagy a sor végén az egyszerűen
történő kizárás előtt a dobon leszámítjuk.
(Ez utóbbi módszer kissé körülményesebb,
de az öntőnek nincs vele semmiféle külön
dolga.)
Li no type. Ha azt akarjuk (ski neakarná?),
hogy egymásalattí római számok pontosan
álljanak: a leghosszabb római számot (pl:
XXVIII.) leszedjük, l.-nél a XXVII.-et fordítva
(matrícaképével kifelé) tesszük a gyűjtőbe,
ll.-nél a XXVI.-ot és így tovább. így csak az
l„ II. stb. képe öntődik s a fordított matricák
helyén kizárást kapunk. Öntés után a sort
elfogjuk s a római számot lehúzzuk a fogas
sínről. (Guttmann L. módszere.)
A dj us z t ál ás : A gépszedés adjusztálása
külön művészet s gyakran állítja nehéz Fel
adat elé a vele foglalkozókat. Nem kívánok
itt a Monotype-gépen szedett táblázatok
helyes és helytelen adjusztálására kitérni,
csak egy kirívó esetet akarok ismertetni.
Monotype-gépből petitből szedve a követ
kező szedés jö tt ki:
Kiskunmajsa.............

a) 63 74
b) 62 71

Komárom..................

a)
b)

86
84

72 81 94
68 78 89

Miután az állomásnévnek az a)-b) sorok
közepén kellett állnia, a kéziszedő a b) előtt
álló üres sort t é t e l r ő l t é t e l r e kidobálta
és megfelezte, azután behúzta a léniákat.
(Ebben az esetben ugyanis léniás táblázat
ról volt szó.)
Helyes eljárás: Az „elütések" kiigazítása
után behúzni a léniát, az oldal u t o l s ó
á l l o m á s n e v e alól elvenni az üres sort,
félpetitet ide, félpetitet az első állomásnév
fölé beosztani; ezáltal minden állomásnév
az a)-b) sorok közepére kerül, mert a táb
lázatszisztémára, rovatonként (tehátaza)-b)
rovatoknál is) megtörve volt szedve.
Olykor-olykor olyan s o r ö n t é s t is kap a
kézíszedő, amelynek egyik oldala erősebb.
Ilyenkor a gyengébb oldalon „kártyaspánt"
rak a sorok közé, ami elég hosszadalmas
munka. A következő eljárás egyszerűbbnek
és gyorsabbnak látszik. A szedést griffenként megdöntve, gyengébb oldalával a hajó
oldalsínjének éléhez verjük, miáltal a sorok
széle tarajos lesz („gratot" kap) s így a sze
dés egalizélódik. (Id. Kiss Ferenc kollégánk
nak az eljárása.)
E néhány példa közzététele serkentés
akar lenni arra, hogy a Grafikai Szemle útján
olyan különböző szokásokkal, fogásokkal
ismerkedjünk meg, amelyek munkánkat je 
lentékenyen megkönnyítik és eredménye
sebbé teszik.
Bánhegyi Mátyás.
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F ö L J E G YZ ÉSE K
Borítékunkat
a Könyíínyorojjg] Munkások Egyesülete továbbképző
ve .Zm®ny®nek kitűnő neveltje, Pa x iá n P é te r terpc u " z ó*ommetszés munkáját if j. N o v a k L á s z ló
es H a rs á n y ! D e zső végezték.

Szedésmellékleteinket,
$emkülönben a boríték 3. és 4. oldalán levő ólommet-

t

t e r v ^ r d^ öt ls' a tovabbképző tancsoportok tagjai
ez e • Nevük rajta olvasható mindenik oldalon.

Bekötési tábláink.
,áli G r * Szemle tavalyi évfolyaménak bekötési láb
ára A ®rvezetek elkészültek. Az ízléses vászontáblák
azonh3^ 0n^ nt 2 PenQŐ és 20 fillér lesz. Minthogy
belől"
Semm*eseíre sem akarunk többet készíttetni
me U ' minl amennyi a tényleges megrendelések
mihn yiSe-??'
az igénylőket, hogy a táblák árát
ta lÁ n ^ D k küldjék be a Grafikai Szemle kiadóhivatalanak (Budapest Vili, Kölcsey ucca 2. sz.).

Bírálatra beküldött nyomtatványok.
52 d a r ^ 2 ÍO V ' tS *-a J0 s veszprémi szaktanunktól
k ö z ö tti nyomtatvanYt kaptunk megbírálásra. Van
fei bor f ,rVmc^en^ * e merkantilis s egyéb munka: levél
ami e 16 C^ 9*cartya' Plekátocska stb., szóval minden,
Szem ig e?Y,v ‘déki nyomdában előfordul. A Grafikai
vánvok ,mU'í^sz* kollégiuma sorra nézte a nyomtatket amö i Su a|óan mérlegelte azokat a lehetősége
ken
eJ lft ís' ott is a nyomdákban számolni
nvomtflh9'0 a^ ltotta Q kollégium, hogy a beküldött
p r o d u k t u m öu ad?U viszony°k közepette igen jó
Komno?' • - ’ S beesületére válnak a csinálójuknak.
rémi kni|CI° ' ^ etszas egyaránt. Dicséretére válik veszpkénzpei ^,9^n^nak az is, hogy távol a főváros továbbmaoánL , 'möÍtÓ1' pusztán önszorgalommal s mintegy
Qantanulassal érte el az eredményt.

^

Az Egyesület továbbképzőjének

tássafV i526-11! 68216^ ápri,is 4_5‘ én nagyszabású kiállínyerni a
0tt de' ame*Yen JÓ áttekintést lehetett
mind a k 'f ancsoport°k tevékenységéről. A tárlatnak
^ eket napon igen sok látogatója volt.
Viselői 1 ° SZu kas' h° 9y a ny ° mda'Par kiválóbb képszeaekpfSZl Urzuso*c tá r ta k o r kisebb-nagyobb öszhoqv A7 'U ö-nak a tanf° ly am° k vezetőjének kezéhez,
hallaafól/9^i ° sszegyűl° summából a szorgalmasabb
áDrilíc
va amelyes jutalomban részesíttessenek. Az
eqvesi,i!rl9^ bef0lYt ilyen adományok: Grafikai FőnökKézis7PH~t v ~ ' ^ agyar Nyomdászok Társasága 50'-,
gatósánA°^- Ön6 50 ~ ElsŐ Magyar Betűöntöde Rt. igazIpartest' I
igazgatósága 3 0 '-,Sokszorosító
20 ■- SfU t ^
^zakesfőv. Házinyomda igazgatósága
Testvérek2nn e umi nVOnnda. igazgatósága 20'- ' Légrády
igazgat’ ’
lapszedőkKöre20’-,Franklin-nyomda
pápai pSa9a ^
NunQária-nyomda igazgatósága 20’- r
CrAfii'.i
Nyomdász-Művészet Barátai 10'-,
Rt ina S üvezetökSzakosztálya lO-.ÁItalánosNyomda
összesen8-^?998 5 ~ . K' L 0épszed° kolléga 2 - , vagyis
Penaö ■ ' ~ pen0° ' Természetbeni adományt, ótven
° ra "yomtatványt kaptunk a Világosság Rt.-tól.
kioszt«a■f
^ar apr'^ s 26-án döntött a jutalmak
Dén?iin8| 1 , en- Elismerő-levelet és 10-10 pengő
Balháciamat KaPnaka következő kollégák: Antal Ferenc,
Eqrv I ,an° s' ^ ass'st Győző. Bénák Béla, Dénes Ferenc,
József r Z ° Erdélyi Janos' Eöldi Vilmos, Gerendás
Hanní ors2kv János, GorszkyTivadar.Grueszku Simon,
Józse^M
Lajos. Harsányi Dezső, Heckel
Höchst P°i y 'stv811' Horváth János III., Horváth István,
Kővár i*
, cs ^erenc' Klenk Frigyes, Kondor Árpád,
Konrád
*'Ptfa,vi Oszkár, Kurcslcs Ernő, Kulifay
Sas Lei’ o ^ US ^Smu
Put'tK István, Radícs Vilmos,
J°s- Selmeczi JózseF, Sütő László, Szauer Ferenc,
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Szelényi Tibor, Sztraka Zoltán, Ungur Imre, Várakozó
Ferenc, Váróczi Pál. - Elismerő-levelet és 7 pengő pénz
jutalmat: Csókásy József. - Elismerő-levelet: Alajtner
József, Bagi János, Baranek J. György, Bernhardt Ernő,
Brosán József, Cslzmazía Kálmán. Dobó Ferenc, Er
József, Esztergályos István, Farkas Miklós, Fekete Sán
dor, Fleith János, Fonyódi József, Fonyód! Lajos, Híd
végi Ernő, Hlinka József. Huber László, Huth István,
Kádár I ászló, Kisely Jenő, Klein József, Klein Pál, Knurr
Ferenc, Kovács István, Lampl Lajos, Lederer Ödön.
Madarassy Gábor, Molnár Lajos III., Nagy Barna József,
ifj. Novák László, Pátkay László, Paxián Péter. Reichsfeld
Elemér, Reiner Sándor, Schaffer Gyula. Schlier József,
Schwartz Tivadar, Schwartz Zoltán, Strélí István, Szabó
János II., Szilágyi Károly, Tóth Dániel, Tóth József,
Weinberger Béla, Wetzler Miklós.

ELSŐ
MAGYAR
BETŰÖNTŐDÉ
RT.
r é z l é n i a g y á r

KönyvkiáJJítás.

KÖNYVKÖTÉSZETI

A művészi könyv kedvelőinek mutatta be a Magyar
Bibliofil-Társaság a rézmetszettel díszített könyvek
szebbnél szebb és ritkább példányait az Iparművészeti
Múzeumban. A régebb! századok francia, angol, o asz
és németalföldi nagynevű illusztrátorainak remekbe
készült munkál mellett és a nyugat nagyfejlettsegu
könyviparához képest, igen érdekes része a kiállításnak
a magyar grafikusművészek rézmetszetes könyveinek
sch.
csoportja.

A N Y A G O K RAKTÁRA

BUDAPEST
VI, DESSEWFFY UCCA 32
t e l e f o n

:

1- 223- 70, 1- 271-18

Külföldi szaklapokhoz
csak nagyon körülményesen, kerülő alakon, esetleg
külföldi baráti vagy egyéb összeköttetés utján Juthat
hozzá a magyar nyomdász, mert valutáris es más okok
nál fogva drága az előfizetés. A szakirodalmi nemzet
közi kapcsolatok azonban nem szűnhettek meg teljesen.
Sajnos, Németországban még a szaklapok sem mente
sek a hivatalos sajtóirányítás alól és ott politikát kever
nek a szakügyekbe Is. A magyar szakirodalom, mely
azelőtt erős német hatás alatt állt, érzi ennek kedvezőt
len oldalát. A svájci „Typographische Mítteilungen"
komoly munkát végez, csupán hiányolható, hogy mel
lékletei a tipográfiai alakítást, szedésmegoldásokat
kissé háttérbe szorítják. Rendkívül tartalmas, pompás
kiállítású számai érkeztek Bécsből az „Österreichísche
Reklamepraxls" című szaklapnak, melyben a könyvnyomdászok is Jelentékenyen szóhoz jutnak. Az .Archív
für Buchdruckerkunst" a grafikai művészetek összessé
gét szolgálja német-angol nyelven. Kézhez kaptuk a
nagy ambícióval dolgozó román szakkultúra lopjanak,
a „Buletínul Grafic'-nak, legutóbbi számát. A romanmagyar szakmúvelődési kapcsolatok a Romániában
működő magyar szaktársak érdeméből most is élénkek.
A dícséretreméltó román szaklap többek között Székely
Artúr szaktársnak a Grafikai Szemlében megjelent egyik
nagyobb cikkét is közli. Bizonyos, hogy a szaklapok
nemzetközi társaságában a mi Grafikai Szemlénkre o kai és joggal büszkék lehetünk. Igen szép a jugoszláv
grafikai munkások szövetsége .Grafícska Revlja című,
horvát nyelven megjelenő szaklapjának márciusi szama
is. Kitűnő, részben jól illusztrált cikkek vannak benne a
kőnyvkötés különböző technikáiról, a kereskedelmi
könyvek vonalzáséról, a női munkáról, nyomdai kalku
lációról stb.

A S o k s z o r o s ító k

{ e S l’
Ip a r te s tü le te

elköltözött a Mária Valéria ucca! Lloyd-épüíetből. Mos
tani hivatalos helyisége. V, Szemelyno ucca 16. I. em.
t. szám. Új telefónszámok; 1-140-07 es 1-159-57.
K ö n y v r itk a s á g o k .

A könyvnyomtatás a könyv alakját és készítésmódját
illetően a legblzarrabb ötletek valóra váltását is lehe
tővé tette a különcködésre hajló könyvkedvelok sza
mára, amit a következő példák is Wzonyltanak. A stock
holmi országos könyvtárban az .Ö rdög Bibliája című
könyvnek egy szamárbőrből készült lapokra nyomta
tott kiadását őrzik. - A 18-ík században selyemszövetre

lyomtalott könyvek közű! említést érdemelnek Poll■iano-nak 1792-ben Pannában kiadott „Stancai . - Mus;el Alfréd .Lorenzaccio'-ját 1824-ben Lahure falapokra
lyomtatta. Ez a kiadás kereskedés tárgyát nem képezte.
Jsak három példányt készítettek belőle. - R°chas
dfréd 1885-ben Blois-ban adta ki a .Holnap könyve
:ímű tipográfiai ritkaságot. Ebben a könyvben a szeelmi részek rózsaszín, a háborús oldalak biborvórö.,
i pásztorköltemények halványzöld, a vallásos szövegek
,edlg ibolyaszínű papirosra vannak nyomtatva - Ger■antes .Don Q u ijo te ' című világhírű müvének egyi
Jadését parafalapokra nyomtatták. - Guyard .Vilagörténet'-e úgy van nyomtatva, hogy a szövege a
önyv legutolsó sorától kezdve alulról főifele az első
őrig kell olvasni. - Kasselben (Németország) egy
önyvkedvelő birtokéban egy 600 verses kötetből a
endkívüli könyvgyűjtemény van. Az egyes kötetek
nás-más fából gyártott papirosra vannak nY0^ ta va_
í könyvek hétén vörös szattyanborbetet van. amelyre
innak a fának a neve van rányomtatva, amelyből
lapirost gyártották. A betét felső részén a ^csemete,
„só részén pedig már a megnőtt fa rajza is latható.
i kötetek fedőlapjai az Illető fa sajátosságait es a t e „elésükre legkedvezőbb talajt Ismertetik. A rendkívüli
önyvgyüjtemény eszméje egy Schnidbach nevű botalikus agyéban született meg. Ez a különös ember a
8-ik század kezdetén halt meg, - Vannak meg. oleg
ranciaorszégban, egyéb gyűjtemények is, így liliputi

N y o m d á s z -e m b e re k

k ö n y v e i.

M o ln á r M ó r kiváló nyomdászmesterünk a maga
ötvenéves nyomdászságának Fordulójára „Eszmény és
valóság" címen jó kiállítású könyvet írt s adott ki.
A könyv érdekes kaleidoszkópja a mindig jószándékú,
becsületben megöregedett nyomdász-ember lelkének.
„A kultúra, propaganda és a béke szolgálatában": ez a
könyv alcíme, s bizony találó. A műnek szépirodalmi
részében az örök béke beteljesülésének útját-módját
álmodja meg a szerző, a „Nyomdászpályán" című
fejezetben pedig a maga szorgalmas tipográfus! életé
ből mond el közérdekű dolgokat. Megtudjuk belőle,
hogy 1891 tavaszán szabadult föl Szekszárdon. Báter
János nyomdájában, majd Fiúméban, Budapesten s
aztán külföldön - többek közt Párizsban és Berlinben -

GRAFIKAI SZEMLE

dolgozott mint akcidens-szedő. 1900-ban hazatérve
Szekszárdra, megvette az igen jó hírű Ujfdlusy-nyomdát, s azt jelentős részvénytársasággá fejlesztette, úgy
hogy a világháború kitörése előtt 90-110 munkással
dolgozhatott. 1902-ben kiadta „Nyomdaipar" című havi,
majd heti közlönyét, s néhai Láng József nagyváradi és
Mayer Rezső nagybecskereki nyomdászmesterekkel
egyetemben sokat dolgozott a nyomdaipari rend meg
teremtésén. 1907-ben kiadta a Könyvnyomtatók Év
könyvét, majd 1911-ben és 1912-ben is, de ekkor már
Nyomdatulajdonosok Évkönyve címmel. 1932-ben ki
válik a szekszárdi részvénytársaság kötelékéből és
Budapesten alapít jó l berendezett nyomda-, naptár- és
papirosáru-vállalatot. - A nagyszerű energiájú jó nyom
dászmesternek sok sikert kívánunk működése második
félszázadának megkezdésekor.
P á r is - P r o p p e r E rn ő , régi nyomdászcsalád tagja,
„Egy életművész vidám utazása az élet körül" címen írt
s adott ki hatíves könyvecskét. A könyv tartalma:
glosszák az életről és halálról, aforizmák, elmélkedések,
„vesézések az irodalom dzsungeljéből" és novellák.
Kár, hogy nyomdászati vonatkozású dolgok nincsenek
benne.

A „tüllográf".
Kevéssé ismert sablon-nyomtatási eljárás ez, s külö
nösen színes falragaszok készítésére alkalmas, ha leg
alább 2000 példányról van szó. Az eljárás a következő:
Először az eredetinek színes rajzát kell elkészíteni
pontos nagyságban. Azután elő kell készíteni a sablont,
amely egy ív selyemgézből vagy tüllből áll. A tüllt
rajzrámára feszítik, ráteszik a rajzra és azt ceruzával rápauzálják, ami a színek regiszterét adja meg. Minden
színhez külön ráma szükséges. A művész ezután a
rajznak azokat a részleteit, amelyek nem nyomtatód
nak a képpel, lámpakorom és keményítő vegyülékével
kirajzolja. Ez kitölti a kép pórusait, míg a bizonyos

színben nyomtatandó részek pórusai nyitva maradnak.
A nyomtatás maga egyszerű, még prés sem kell hozzá.
A tüllrámát rákapcsolják egy asztallapra, úgyhogy a
ráma azért mozgatható. A kapcsolás a regisztert biz
tosítja. A nyomtató fölemeli a rámát, egy segítő munkás
az ívet alátolja, mire egy külön erre a célra preparált
tamponnal végigsimít rajta. Ezzel a festék a tüll póru
sain átszűrődik a papirosra és állítólag oly nyomatot
eredményez, mintha nyomtatósajtón készítették volna.

A Magyar Országos Szabványügyi
Intézet
három rendkívül fontos szabványt adott ki, melyek a
könyvnyomdászt a legnagyobb mértékben érintik.
A „MOSz 19" számú szabvány a „P a p iro s s z á llí t á 
s á ró l és á t v é t e lé r ő l" szól. Ez a szabvány a szál
lítási ügylet megkötésekor figyelembe veendő minő
ségi, alakzati, súlybeli és árbeli föltételeket, a szállítási
egységeket és az ezeknél előfordulható minőségi és
mennyiségi ingadozásokat, csomagolásra vonatkozó
előírásokat, az árszémítást és az esetleges levonásokat,
a szállítmány átvételét és igazolását, az átvételi eljárást,
valamint a minősítési eljárás menetét stb. szabja meg.
A „MOSz 20" számú szabvány „A p a p ir o s v iz s g á 
la t á v a l" foglalkozik. Fontosabb pontjai: Négyzet
métersúly, rizsmasúly,szilárdsági vizsgálat, íróképesség,
áttetszőség, fatartalom, hamutartalom. A „MOSz 22"
számú szabvány az „ ír á s és n y o m ta tá s c é ljá r a
s z o lg á ló p a p ir o s o k mi nős ég é r ő i" szól. Elő
írja, hogy a különféle nyomtatványokhoz milyen anyagú
és minőségű papirosokat kell fölhasználni. E szabványok
az iparügyi miniszter rendeletéből a közszállításoknál
már most is kötelező erejűek és a szabványokat továbbmenőleg az egész ipari és kereskedelmi életben
érvényre akarják juttatni. A szabványok célja a gyártási
anarchiában rendet teremteni. Az itt fölsorolt szabvá
nyok a papirosalakok szabványosításával együtt igen
fontosak számunkra és ezért ezekre a kellő részletes
séggel rövidesen visszatérünk.
Szkly.

Levél egy gépszedő kollégámhoz.

THÁLIA
DIVATÁRU HÁZ
»
Az Általános
Fogyasztási Szövetkezet
ruházati osztálya.
A szervezett munkások
legmegbízhatóbb bevá
sárlási helye, Lelkiisme
retes kiszolgálás,olcsó ár.
Nagy választék
az összes női-, férfi- és
gyermekruházati
cikkekben.

I
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Erdélyi Károly debreceni kollégám a Grafikai Szemle
ezévi 3. számában e címen levelet írt, amelyben az újévi
számban megjelent fejtegetéseimmel „egy pár esetben
véleményét szembehelyezni próbálja". Barátságos han
gon előrebocsátja: lehet, hogy téved és az igazság az
én oldalamon van, de szolgáljon mentségül, hogy „téve
dése jószándékú elgondoláson és némi gyakorlaton
alapul".
Szívemből örülök, hogy soraimhoz hozzászól, de
legyen szabad megemlítenem, hogy ami a gyakorlatot
illeti, nekem is sikerült - hála jó sorsomnak - némi
tapasztalatot szereznem, mert még ebben az esztendő
ben lesz negyvenedik fordulója annak, hogy mint igaz
hívő járok imádkozni Gutenberg temploméba.
Rátérve a tárgyra: még ma is helyesnek tartom azok
nak az immár békésen pihenő eleinknek elgondolását,
nagyszerű szabályát az egyenletesen beosztott sorokra
és a helyes elválasztásra vonatkozóan. És nagy tiszte
lettel őrzöm emlékét mindazon nyelvcsiszolóknak, kik
valamicskét is szépítették, fényesítették gyönyörűsége
sen szép nyelvünket.
Ami az elválasztásokat illeti, én amellett emeltem fel
szavamat, hogy a kollégák, ha sor kerül rája, ne válaszszanak ilyen lehetetlenül el: képke-ret, népta-nító,
szava-lóművésznő. A kétbetűs elválasztást is csak szük
ségből csináljuk. Ha mód van rá, ki kell küszöbölni. Egy
10-12 cicerós formátumnál nem lehet, de egy 18-20
cicerós formátumnál mindenképpen kerülendő. (Egy
budapesti nagy nyomda faktora egyszerre két újonnan
belépett kollégát fizettetett ki és bocsátott el azonnal,
mert meglátta, hogy 20 cicerós szélességű szedésükben
kétbetűs elválasztást csináltak.) A temp-lom szót sem
fogadom el egészen, mert csak a magyar Duden meg
jelenése óta szedjük ezt a szót Ilyenképpen. (Inaskoromban Papp Bertalan kollégától bizony verést kaptam, mert

temp-lom-ot szedtem: „Kutyaházl.az Isten házát lom-nak
mered szedniI")
Esztétikailag mindenképpen helytelennek tartom
a sor végén az a, e, s betűket mindazok dacéra, hogy E.
kollégám a Grafikai Szemlét szegezi mellemnek. Lehet,
hogy E. szaktársam nem látja csúnyának ezeket a sor
végén fityegő magános betűket, de én az én szememmel
annak látom, különösen szélesebb formátumú szedésnél.
Rémesen hat a sor végén a dr is, ha a név a következő
sorban következik.
Hogy én miképpen kerültem volna el közvetlenül
a nevem fölött éktelenkedő a betűt, megmutatja a fölötte
levő sor abnormális összehúzottsága - de akkor a neve
met külön sorba kellett volna szedni. Innen a 13-ik sor
ban lévő „s a" betűknél ugyancsak a fölötte levő sorra
hivatkozom, hol nyolc helyem van, hová két pontnyi
vastag kizárást anélkül betehetek, hogy a szabály vagy
a szépérzék rovására menne műveletem. Egyetértek
E. kollégával az egymás mellé szedendő szavakat illető
leg. Utalok a Grafikai Szemle multévi 144. oldalán meg
jelent cikkemre, hol beszélek erről. Ezek a hibák külö
nösen a rádióműsorok szedésénél jelentkeznek sűrűn.
Egy a célunk: művészetünket mindig szebbé, neme
sebbé, szívet-lelket gyönyörködtetővé tenni, anélkül
hogy egymást bántanék. Ha valamilyen, általunk meg
látott és hibának tartott dolgot szóváteszünk, akkor is
a testvéri szeretet szent tüze viszi toliunkat és nem a
feltűnni vágyás vagy a felhúzás rosszmájúsága. Lehet,
hogy amit az én szememmel rossznak, csúnyának látok,
más szem prizmáján nem az. Ismétlem, igenis a szépen,
egyenletesen beosztott és megszedett sorok csipkézet
len széllel (magános betűk elhagyásával), melyek egy
síkot alkotnak: tetszenek nekem, helyes,okos, ortográfiailag és tipográfiailag mindenben helytálló elválasztások
kal. A vélemények kicserélése, tüzetes megbeszélése
pedig - egymás kölcsönös megbecsülésével - csak
hasznára lehet művészetünknek.
Weisz Rezső.

A Népszava rovatcim-pályázata.
A munkásság napilapja pályázatot tűzött ki rovat
címeinek új formai megoldására. A beérkezett 22 pálya
munkát szakértői bizottság bírálta felül. E bizottságba
a Világosság-nyomda Sebők Józsefet, a NyomdászEgyesület Dukai Károlyt, a grafikai munkások szervezete
Dobozi Lőrincet, a Népszava pedig Mónus Illést és
Bresztovszky Edét küldte ki. A bizottság megállapította,
hogy a beérkezett pályázatok között mind művészi,
mind tipográfiai szempontból elismerésre méltó mun
kák találhatók. A beérkezett anyag beható átvizsgálása
után a bizottság úgy döntött, hogy az első díjat, 150
pengőt a „Világosság 34" jeligéjű munkának ítéli oda.
A jeligés levél felbontása után kitűnt, hogy készítője
H o rv á th F e re n c kollégánk, továbbképző Intézmé
nyünk szakoktatója. A százpengős második és a nyolc
vanpengős harmadik díjat a bizottság egyesítette és
három egyenlő részre osztva, a következő munkáknak
ítélte. Jelige: „Munka C. és S.", C s iz m a z ia K á lm á n
betűszedő és S z e ié n y i T ib o r betűszedő közös
pályázata (mindketten buzgó résztvevői szakkurzusaink
nak); továbbá jelige: „Ne csüggedj", ifj. Oroszi Rezső
kőnyomdász és je lig e : „Caballero", Stremnitzer Konrád
litográfus pályázata. - A beérkezett pályamunkák ápri
lis 12-én kiállításra kerültek Egyesületünk Kölcsey uccai
helyiségében, s ez alkalommal igen nagyszámú érdek
lődő tekintette meg őket.

Kalkuláció.
A könyvnyomdái kalkuláció tanítását szolgáló rend
kívül alapos könyvet adott ki legújabban a Deutscher
Buchdruckerverein, mely már évtizedek óta nemcsak
a nyomtatvány-irányárak kidolgozásával, hanem szakirodalmi nevelő munkával is arra törekszik, hogy a
munkavállalásnál az igazságos kalkulációs elvek érvé
nyesüljenek. A szakkörök már régen vártak egy olyan
átfogó rendszerű szakkönyvre, mely a nyomdai kal
kuláció bonyolult területén a követendő helyes Irányt
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egy kis számítási készséggel rendelkező nyomdász a
márismert számítási táblázatok segítségével majdnem
pontosan ki tudja számítani a kézirat terjedelmét, azért
az előbb említett megoldás nem indokolt. Az ellenőrzés
szempontjából-különösen kézírás és szélesebb vágású
betű esetén - próbaszedést kell csinálni, hogy meg
lepetés ne fordulhasson elő. Az írógéppel való írás
minden esetben ritkított legyen, mert ez nagy mérték
ben megkönnyíti az olvasást, azonkívül az elkerülhetet
lenül szükséges beszúrásokra is van hely, s jobb is, ha
azok a helyükre, mintsem a kézirat oldaléra vagy hátul
jára kerülnek. A szokásos nullás félíves papirosra való
írás kezelése úgy a kéziszedőnek, mint gépszedőnek
föl tartóst Jelent, mert az Ily kézirat nem fér el sem a
szedőszekrényen, sem a gép kézirattartóján,azért össze
kell hajtogatni, átnyúlik a másik szekrényre, ahonnét a
„gspén" - ha a jobboldali rekeszhez ér a keze - rend
szerint lelöki, amivel zavarja és föltartja szaktársát.
A szedőgépnél is állandóan „kezelni kell az Ilyen
kéziratot. Pedig segíteni lehetne ezen. Negyedíves
papirosra kell írni I Ez elfér a szekrény szélén és a szedő
gép kézirattartóján. Ha félíves papirosra való írás mel
lett kardoskodik az író vagy szerkesztő, akkor hagyjon
középen 3-4 üres sort, hogy ott össze lehessen haj

Hármas szabály a kis nyomdákban.

tani, vagy elvágni.
_
t
Az Ily kézirat kiszámítása - ha arra egyenlő számú

folyó szővén'"61' 1 a1lilíor va|omely könyv vagy más
meg honv U szedesnek az elkészítése azon fordul
d á n y s z é m ü e.sz annak a terjedelme. Kisebb pélüzemek nem,Un 8knal' különösen a kisebb kapacitású
hogy eav el T ? PSInálnak lelkiismereti kérdést abból,
34 oldal leszel 8 1,llompressz szedés terjedelme32 vagy
úgy spnífAkf i
uJságot is, amelynél

sort írnak - majdnem mindig biztos.
Ezzel kapcsolatban fölhívom a szaktársak figyelmet
arra, hogy a rendelkezésünkre álló számítási táblázatok
mellett megbecsülhetetlen szolgálatot tesz még az
egyszerű hármas szabály Ismerete is. Ez ismeret birto
kában a legkülönfélébb számítási műveletei végezhet
jük el. Az egyszerű hármas szabály segítségével nem
csak szedés-, hanem papiros-, százalék- slb, számításokat
is gyorsan és jó l oldhatunk meg. Cikkem elején emlí
tettem, hogy különösen a vidéki kis üzemek esnek
abba a hibába, hogy a helytelenül kiszámított kézirat
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végét kisebb hói*hA?'l,aSÍ h,iban' hofly 3 közlemény
amikor m»r . ? uboF szedték, mint az elejét. Most,
rendelkezik . eg!°.bb tollforgató ember írógéppel
Vasv tógépbe diktálja mondanivalóját.

miatt úgynevezett „repülő" oldalt kénytelenek néha az
ív közepébe vagy végére ragasztani. Ez kis példányszám esetén még tűrhető, de nagyobb munka esetén
borsosabb könyvkötői számla formájában bosszulja
meg magát az ilyen számítási hiba. Olyan üzemekben,
ahol többféle (ciceró, garmond, petit, borgísz slb.)
betű áll rendelkezésre, gyakori eset, hogy a kisebb
papirosszémla vagy kőnyvkölőí munka megtakarítása
érdekében a már valamilyen betűtípusra kiszámított
munkáról azt is meg kell mondani, hogy az kisebb vagy
nagyobb betűből szélesebbre vagy keskenyebbre
szedve, hány oldal terjedelmű lenne. Az egyszerű hár
mas szabály segítségével ez is rögtön kiszámítható.
Alább közlők néhány hármas szabály szerinti egyszerű
példát. Szándékosan választoltam ezeket a példákat,
hogy a hármas szabály egyszerűsége és pontossága
szembeötlöbb legyen. Föliesszük a kérdést:
Ha 100 fillér I00“/o
akkor 50 ,
x (hány »/o)
x: 100 = 50:100
Először leírjuk az Ismeretlen számot, az x-et, utána a
példa szerint az x felett vagy alatt álló számot, azután
feltesszük magunknak a kérdést, hogy a keresett szám
végeredményében többet ad-e vagy kevesebbet, ha
többet'várunk, akkor az x fölött állójszám után a nagyobb
számot, ha kisebb végső eredményre számítunk, akkor
először a kisebb számot, azután a nagyobbat írjuk.
Mikor evvel készen vagyunk, a két középső számot
egymással megszorozzuk, azután elosztjuk a külső
számmal, azaz a kültaggal és megkapjuk az eredményt,
a keresett számot, [gy: I00<VoX50 = 5000:100 = 50°/o.
Ez a nyitja az egyszerű hármas szabálynak, melynek
segítségével három ismert számból a negyedik isme
retlent kiszámíthatjuk.
Egy már kiszámított szedés 36 oldalt tesz ki 24 ciceró
szélesre szedve. Ez egy negyedívvel szaporítana a
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papiros árát és a könyvkötő munkáját és a nyomtatást,
azért ha ezt célszerűbb két ívre ráhozni, így számítjuk k i:
24 szélesre szedve adna 36 oldalt
26
.
» x (hány)
oldalt adna 9
x :3 6 = 24:26
36 X 24 = 864 : 26 - 32 oldal. Ha a sze
dést egy sorral magasabbra vesszük, még beosztásra
is marad bőven hely.
Egy már valamely betűnagyságra kiszámított szedés
nek kisebb vagy nagyobb betűből való szedését így
számíthatjuk ét:
36 □ pontnyi betűből szedve adna 4 oldalt
144 □
„
„
„ x „
4 x 144 = 576:36 = 16, azaz négyszeresét.

A 4. füzet tartalm a:
‘ Old.
A Nyomdász-Egyesület szakkulturális munkás
sága............................................................... 77
Hirdetések korrigálásáról (Herzog Salamon
tól) .............................................................. 78
Még egy adag hibalehetőség (Rasofszky
A n d o rtó l)...................
79
Levélpapirosok szedése (Horváth Ferenctől) 80
A nyomtatómunka kalkulációja (Székely Artúr
ll.-től)........................................................... 82

Ha 64 □ pontnyi betűből szedve 1 oldal
akkor 144D
„
„
„ x = 2'25 oldal lesz.

Egységesítsük a színek elnevezését (ifj. Nővé k
Lászlótól)...........................
83

Sok ilyen példát lehetne még fölhozni, de ezekből a
mutatókból már következtetni lehet az egyszerű hár
mas szabály sokoldalú használhatóságára.
Végezetül legyen itt egy pár papiroskiszámítósi példa
is. 12 kilós 0-ás alakú papiros minőségének megfelelő
10-es papirosra van szükségünk. Az ár kiszámítása cél
jából tudnunk kell, hogy hány kilós papiros az. Ez eset
ben a számítás így fest:

A könyvnyomtató meg a papiros (Höhne O.
és S. 4- G.-től)...........................................
84

Ha a 0-ás, azaz 1428 □ cm-es papíros súlya 12 kg
akkor 10-es „
5500 □
____ „
„
x „
x : 12 - 3500 : 1248
12x3500-42.000:1428 = 30 kilóval.
A mintapapirosnak nem okvetlen szükséges valami
gyártott alakúnak lenni, csak az a lényeges, hogy derék
szögű legyen, hogy milliméterrel le lehessen mérni,
azonkívül a pontos súlyát is meg lehessen állapítani,
különben a mintapapirosnak a nagysága a keresett
papirosalak súlyát nem befolyásolja. Bár a forgalomban
lévő papirosalakok rendszer nélkül vannak megálla
pítva, azoknak súlyát mégis bizonyos rendszer szerint
határozzák meg. Ez a rendszer egy négyzetméter papi
rosnak a súlya, amit grammsúlynak neveznek. Ha tehát
valaki bizonyos grammsúlyú papirosról beszél, az min
dig egy négyzetméter papiros súlyát jelenti, tehát más
a papiros súlya és más a grammsúlya. Például az újságpapiros 50 grammsúlyú, a tízkilós nullás papiros pedig
70 grammsúlyú papírnak felel meg. Ez körülbelül elég
ahhoz, hogy a papiros súlya és grammsúlya felől tájé
kozódva legyünk. Most nézzünk meg néhány ilyen
számítást, amely természetesen más alakú papirosra is
érvényes. Ha 10.000 cm‘2-es papír súlya 70 gramm
akkor 1428 cm2-es (0-ás) papír súlya x gramm
x : 70 = 1428: 10.000
70x1428 = 99.960 : 10.000 = kereken 10 grammal, tehát
ezer ív tíz kiló.
Ha egy ív 1428 cm?-es című papiros súlya 10 gramm,
mennyi annak a grammsúlya? Erre is megfelel a hár
masszabály. Ha 1428 cm’-es papiros súlya 10 gramm
akkor 10.000 ,______-_____ »
x
x : 10 = 10.000 : 1428 = 70 grammal,
azaz 70 grammsúlyú a keresett papiros.
Juhász B.

Szeressük a korrektorokat!
Talán szentimentálisnak tűnik ez a mondás, amelyet
Herzog szaktárs sorai váltottak ki belőlem. Pedig így
kellene hogy legyen: szeressük őket! Ismerjük el: a
legnehezebb és leghálátlanabb pozíció az övék a
nyomdákban. Megértést kér minden oldalról a cikk írója.
Tehát legalább mi értsük meg korrektor kollégáinkat,
mert nekünk is nagy szolgálatot tesznek akkor, amikor
átkutatják szedésünket és kíméletlenül irtják a hibákat,
nem törődve azzal sem, ha néha-néha tarkállik is a
levonat a javításoktól. Inkább egy-két sorral több kor
rektúra-szedést szedünk, mintsem esetleg ki legyünk
téve annak, hogy a szedésünkről készült nyomtatványok
ezreit kelljen makulatúrakép .értékesíteni", ami után
a legtöbb esetben új helyet kereshetünk magunknak.
Csak az tudja igazán értékelni a korrektor munkáját,
aki nélkülözi munkája közben a sajtóhibáknak ezt az
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Stereotípia és galvanoplasztika (Höhne O. és
Schreiber Edétől) ........................
93
Nyomtatótechnikai apróságok (Höhne O.,
Jáki Tóth Gusztáv és Lackenbach Artúrtól) 93
A szedőgépes munka birodalmából (Tirk S.,
Ziegler Gyula és Bánhegyi Mátyástól)...... 94
Följegyzések (Szkly, Weisz Rezső, sz. a., Juhász
Béla, Erdélyi József és László Dezsőtől) ... 97
Szerkesztői posta.............................................. 100
A Nyomdász-Egyesület szakkulturális munkacsoportjainak szedéspéldái és ólommet
szetei a boríték 1., 3. és 4. oldalán és a lap
bensejében a 85-től 92-ig terjedő nyolc
oldalon.

esküdt ellenségét. Ki nélkülözi? A fővárosi közepes
és kisebb nyomdák, valamint - mondhatnók - a vidék
nyomdáinak valamennyi szedőjel Mennyi bajtól, „háríng'-tól mentené meg ezekben az üzemekben a kollé
gákat a nyomdász-korrektor! Mert ilyen helyeken mutat
kozik ám meg. hogy mennyit érnek a lateiner-korrektorokl Semmit! Legfeljebb csak annyit, mintha odaadnák
a levonatokat olyan egyénnek, aki így-úgy megtanult
folyékonyan olvasni. Nem könnyelmű állítás ez! Meg
győződtem én magam is és bizonyára nagyon sokan
meggyőződtek rajtam kívül a kollégák arról, hogy
mennyit értenek a korrigáláshoz ahhoz a réteghez tar
tozók, akiket bizonyos oldalról oda szeretnének ültetni
az eddig minden tekintetben jól megfelelő nyomdászkorrektorok helyére. Fényes bizonyíték lehet etekintetben az, ha fáradságot vesz a kételkedő és átolvas egy
olyan könyvet, amelyet vidéken nyomtattak - ahol
nincsenek nyomdász-korrektorok
s azután átolvas
egy olyant, amelyet a főváros valamelyik nagyobb
nyomdájában kiviteleztek. Akármilyen iskolai végzett
séggel rendelkezzék is a vidéki könyv korrigálója, az
általa átolvasott műben nagyon sok kifogásolni való
hiba lelhető! Nem szégyene ez a lateiner foglalkozású
korrektornak.de igenis dicsősége a nyomdász-korrektor
nak, mert igenis nyugodt lélekkel állíthatom, hogy a
fővárosban és a vidéken készült nyomtatványok között
azért van olyan nagy különbség hibától való mentesség
szempontjából a fővárosi nyomdák javára, mert nyom
dász-korrektorok is átolvassák azokat nyomtatás előtt!
Olvassák át műveiket, írásaikat a szerzők is, de az
lenne a legjobb megoldás, ha mindenütt átolvasnák
azokat a nyomdász-korrektorok is!
Erdélyi J,

A hivatalos titok védelmében.
A párizsi közigazgatási számvevőszék a 15-ik század
ban csak olyan könyvkötőt alkalmazott, aki analfabéta
volt. A pályázónak az állás elfoglalása előtt esküvel
kellett bizonyítania, hogy sem írni, sem olvasni nem
tud. így akartak a hivatal urai megbizonyosodni, hogy

a felvett könyvkötő ne olvashassa és ne árulhassa el a
hivatásának gyakorlása közben kezei közé kerülő bizal
mas hivatalos iratok: számadások, lajstromok, könyvek,
okmányok stb. tartalmát. Egy 1492 július 3-ikáról kelte
zett okiratban Guillaume Ogler-től megszövegezett
eskümintában a következő passzus foglaltatik: „Ha az
írás-olvasástudatlansági esküt letett és felfogadott
könyvkötőről bármikor kitudódik, hogy írni és olvasni
megtanult, úgy állásából azonnal el fog mozdíttatni és
helye mással fog betöltetni." - A hivatalos titoknak
megőrzése szempontjából különben nálunk is mutat
koztak érdekes jelenségek. A nyolcvanas években pél
dául a magyar kormány hivatalos lapját, a Budapesti
Közlönyt jórészben néma szedőkkel szedették az Athenaeumban, azzal a föltevéssel, hogy néma embernek
„az anyja sem érti a szavát", s így a néma szedők nem
egykönnyen adhatják tovább a hivatalos lapban esetleg
előre kiszedetett diszkrét közleményeket.
László D.

S Z E R K E S Z T ŐI POSTA
Lapunk szerkesztője található minden kedden dél
után 5 és 6 óra között az Egyesületben, egyébként
reggel 8 órától délután 2-ig a Világosság-nyomdában
(telefon: 1-310-16).
A legközelebbi füzet szerkesztőségi záróideje június
hó 10-

. . .

D. S.: Dolgozatát átadtuk a szerkesztő-bizottság ille
tékes szakspecialistájának. Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy a múlt füzetbeli „Könyvnyomdái nyomtató
automaták"-kaI távolról sem láttuk kimerítve az ügyet.
Sőt a cikk szerzőjével az volt a megállapodásunk, hogy
20-24 tollrajzot készít e gépekről, s megfelelő szöveg
gel - összefüggő, mindamellett önállónak is vehető
cikkek formájában - foglalja össze a rájuk vonatkozó
tudnivalókat. Elkezdve, lehetőleg kronologikus sorrend
ben, a nálunk is ismert, többnyire német gyártmányú
gépekkel, melyek közűi négynek az ábráját és rövid
leírását már közöltük is (e négy géptípus egyes buda
pesti nyomdákban megtalálható), folytatva az ugyancsakMagyarországon föllelhető egyéb automaták leírá
sával - legyenek azok bármely ország gyártmányai -»
majd áttérve a nálunk még ismeretlen, vagy csak hírből
ismert automaták ismertetésére, országok szerint cso
portosítva, s bemutatva, hogy mi az előnye például az
északamerikai gyártmányoknak a német gyárak készít
ményei fölött és viszont. Sajnos, a cikkíró-rajzolót az
első négy ábra leadása után olyan üzemi baleset érte.
hogy a jobb kezét rajzolásra használni egyelőre nem 
igen tudja. Reméljük, hogy ez az akadályozottság már
csak rövid ideig fog tartani. A tárgyhoz való hozzászó
lásokat azonban, így D. S. kollégánkét is, addig is szí
vesen vesszük.
Többeknek. Dolgozataikat terünk szűkös volta miatt
kénytelenek voltunk ebből a füzetünkből kihagyni.
A Grafikai Szemlét a kiadó Egyesület szakmunkás tag
jai illetményként kapják. Nem tagoknak előfizetési díj:
egész é v r e .......................... 7.- pengő
egyes számok á r a ................ 1.- pengő.
Felelős szerkesztő: Novák László.
A szerkesztő-bizottság tagjai: Bauer Henrik, Fuchs
Jenő, Grosz Ernő, Herzog Salamon, Schneider Jenő,
Schreiber Ede.
A lap kiállításának kérdéseivel és a mellékletek elbíráláséval foglalkozó művészi kollégium tagjai a szer
kesztőn és kiadón kívül: Dukai Károly és Kún MihályKiadó-tulajdonos:
a Magyarországi Könyvnyomdái Munkások Egyesülete.
Felelős kiadó: Halász Alfréd.
Nyomtatja: Világosság Könyvnyomda Rt. Budapesten
(Vili, Conti ucca 4. sz.); műszaki igazgató: Deutsch D-
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Mutató o Könyvnyomdái Munkások Egyesülete szakbell továbbképzője
ólommetsző tencsoportjának munkáiból. Metszette: Egry László. Az
Ilyenfajta vonalak, kockák, téglalapok stb. metszése a kézügyesség
fejlesztésére és a szerszámok helyes kezelésének begyakorláséra
szolgál. További fokozatot képez a tanmenetben a görbe vonalak
metszése, amelyek közül táblánkon a félkör van képviselve.

Mutató a Könyvnyomdái Munkások Egyesülete szakbell továbbképzője
ólommetsző tsncsoportjának munkáiból. Metszette: Höchst Pál. A tancsoport kidolgozta példák között Igen változatos motivumoka
találunk. így a Jelen táblán meander-szalagot. szölőleveles díszt
babérra emlékeztető levéldíszt stb Mindeme példák a vésőszerszámok
kezelésének begyakorlására valók.

