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A Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállítás

kapuja lezárult, kultúránk ott bemutatott kincseit látha
tatlan kezek széthordták a maguk régi őrzőhelyére, 
a nyomdász! életrevalóság, hit és magasratörés doku
mentumai is szanaszéjjel vándoroltak, s ma már úgy 
vibrál emlékezetünkben a műcsarnok nagy tárlata, mint 
valami bűbájosán szép álom, amely elibénk varázsolta 
a nemes múltat, rózsaszínbe burkolta a jelent s itt-ott 
mintha megcsillantotta volna a szebb jövendőt is.

Nehéz ennek az álomnak a hangulatából kiszakad
nunk. S talán éppen ezért mi még egy álomképet 
fűzünk hozzá: vájjon nem lehetne-e itt, a Kelet kapu
jában, Magyarország szívében, valami olyasféle állandó 
kultúrintézményt létesíteni, mint aminő például a lip
csei Buchgewerbehaus, meg az antwerpeni Musée 
Plantín, amelyek vílághírességű múzeumai a nyomdá
szat múltjának és jelenének? Hiszen a műcsarnoki 
kiállításon már együtt volt a hozzávaló anyag alapvető 
része, most éppen csak hogy meg kellene óvni az 
elkallódóstól, később pedig folytonosan gyarapítgatní 
a be-befolyó adományokkal és beszerzésekkel.

Tudjuk, hogy ily nagyszabású, állandó könyvipari 
és sa jtó tö rténe ti múzeum megalapítása jelentős 
áldozatokba kerülne, de elsőrendű kultúr-eszközről, 
nagy nemzeti érdekről, a magyarság szellemi erejének 
messze földre sugárzó bizonyságáról lévén szó: okvet
lenül lehetne az állam meg a székesfőváros hathatós 
segítségére is számítani. Csak alkalmas helyiségeket, 
megfelelő épületet adjanak, a többiről valószínűleg 
gondoskodni tud a kultúrférfíak ama lelkes csoportja, 
amely bámulatos tetterővel s hozzáértéssel megcsi
nálta az imént is a műcsarnoki nyomtatványkiállítást.

Egy ilyen állandó könyvípari múzeum valósággal 
csemegéje volna az országunkat járó idegeneknek. 
De el-elzarándokolnának oda iskolás ifjúságunk tíz
ezrei is, hogy megismerjék a magyar könyvnyomtatás 
és sajtótechníka jelenét, valamint dicsőséges múltját 
is, elrévedezve a felvidék, Erdélyorszóg és a nyugati 
határszél ama nyomdavárosaínak az emlékén, ahol az 
ország éppen legviszontagsógosabb századaiban fen
nen lobogott a magyar irodalom oltártüze. Csak ott, 
és Debrecenen kívül sehol az ország bensejében. 
Mennyi önbizalmat és reménységet is lehet a múlt 
ismeretéből meríteni I

Hogy a nyomdaipar általános érdekei szempontjá
ból mennyire hasznos és kívánatos volna egy ilyen 
könyvipari múzeum létesítése: talán nem is kell sokat 
magyarázgatnunk. Hiszen már a most lezárult kiállí
tásunk harmincöt napja is feledhetetlen emléke lesz 
az ólombetűk minden lovagjának. Hatása meggyőzően 
tanító és magasztosan erkölcsi volt. Tanító: mert föl
vitte híveit arra a magaslatra, ahonnan beletekinthettek 
a grafikai sokszorosítás száz aggyal és ezer kézzel dol
gozó minden műhelyébe; erkölcsi: mert akinek tiszta 
a szeme és igaz szociális az érzése, megláthatta e 
magaslatról az ígéret Földjét is...

Erkölcsi nyereségünk még, hogy a magyar közönség 
megismerhette a nyomdászat szebbik arculatát is. 
A vásári tülekedésben eltorzult vad vonósok egyídőre 
kirekesztődtek a tudatából; a kiállítás minden zugából 
az ősnemes Ars Impressoriae tudomány- és művészet- 
szerető, fenkölt arca mosolygott felé... Olyan nagy 
eredmény ez, hogy nem szabad veszendőbe mennie!
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S Z É K E L Y  A R T Ú R  I I . :

A papiros 
a kalkulációban

I. Irópapirosok. A nyomtatvány céljának 
technikai s árbeli szempontból is megfelelő 
papiros kiválasztása és az ezzel kapcsolatos 
számítások elvégzése a szakember-kalkulá
tor egyik legfontosabb föladata. Annak az 
állításnak az igazságát, hogy az a kalkulátor, 
akinek nincsenek a papirost illetően kellő 
ismeretei, nem kalkulátor: senki sem von
hatja kétségbe.

A Főnökegyesület egykori kalkulációs 
tanfolyamán, melynek előadásai könyvalak
ban is megjelentek, a papirost -  fölismerve 
ennek kalkulációs fontosságát -  külön tár
gyalták. Novák szaktárs szakkönyv-soroza fá
ban, a „Grafikai Művészetek Könyvtáré "-bán 
a VI. kötet -  Freund Jenő tollából -  a papi
rosról szól. Általában azonban szakirodal
munk a papirossal aránylag keveset foglal
kozott. A nyomdászok túlnyomó részének 
papírosismeretei többnyire hiányosak, vagy 
ilyenekkel egyáltalában nem rendelkeznek. 
Amidőn a papíros kérdése szakirodalmílag 
fölvetődik, szükségesnek látszik erre az 
idővel talán előnyünkre megváltoztatható 
tényre rámutatni.

A papiros kalkulációs ismertetését azzal 
vezetjük be, hogy ez az alábbiakban a követ
kező főrészeknek tárgyaláséból áll: a papi
ros fajtái, a papiros áralakulása gyártási 
különbözőségek szerint, a megfelelő papi
ros kiválasztása, a papiros-szükséglet kiszá
mítása, súly- és árszámítások. Igyekszünk 
ezekről a leglényegesebbet -  és mint az 
eddigi kalkulációs ismertetéseket -  lehető
leg tömören leírni.

Tekintettel arra, hogy a papiros gyártása 
hatalmas anyagú külön tudomány, olyan, 
mellyel most még dióhéjban sem foglalkoz
hatunk, míngyárt rátérünk arra az alapvető 
fontosságú papírosísmeretí megállapításra, 
hogy a papirosfajték főleg aszerint külön
bőznek egymástól: I. melyek a papíros 
gyártásánál Fölhasznált anyagok, 2. milyen 
a papíros enyvezése, 3. fölülete, 4. színe
zése, 5. alakja, 6. súlya. Megjegyzendő, 
hogy a MOSz 22 szabvány, mely a papiro
sok minőségéről szól és a közszállításoknál 
kötelező erejű, az itt fölsoroltakon kívül 
még a Rejtő-féle jósági osztályozást is pon
tosan előírja.

A Rejtő-féle szilárdsági vizsgálat, mely 
a papiros ellenállóképességét mechanikai 
igénybevételekkel szemben ítéli meg, a 
papirost l-X-ig terjedő jóságí osztályokba 
csoportosítja.

A papírosfajták világában a könyvnyom
dász szempontjából a papirosokat a köny- 
nyebb áttekinthetőség végett osztályozzuk 
előbb 1. az írópapírosokra, 2. a nyomtatás 
céljára szolgáló papirosokra.

Ázok a papirosok, melyeket nyomtatáson 
kívül írásra is fölhasználnak -  például okmá
nyokhoz, fontosabb ügyiratokhoz, törzs
könyvekhez, üzleti könyvekhez, iktatókhoz, 
bank- és kereskedelmi levelezésekhez, ügy
kezelési nyomtatványokhoz, irodai célokra, 
írógépekhez, fogalmazványokhoz, átíró
könyvekhez, irodai följegyzésekhez stb. -  az 
írópapirosok csoportjába tartoznak. Ezeket 
a papirosokat a papírkereskedelmi forga
lomban is, többnyire a fölhasználásuk sze
rint : okmánypapirosoknak, üzleti könyvpapí
rosoknak, írópapírosoknak, bankposta-, iro
dai, fogalmi, átütő-, flórposta- és mézgázott 
papírosoknak nevezik.

A jó írópapirosok anyaga általában főleg 
töltőanyagtól mentes, tiszta cellulóz, tehát 
e papirosfajták áttetszők, kivéve az üzleti 
könyv- és okmánypapirosokat. Az üzleti 
könyvekhez olyan papiros szükséges, mely 
a gyűrődéssel, sok lapozással szemben 
erős, szakítás ellen szívós. Ezeknek a köve
telményeknek kell a jó üzleti könyvpapiros
nak megfelelniük. A jobb minőségű papiro
sok gyártásénál a cellulózhoz rongyanyagot 
is kevernek. Az egészen finom okmány
papirosokat, melyeknek szilárdságára, meg- 
változhatatlanságára és tartósságára nagy 
súlyt helyeznek, tiszta rongyanyagból is 
készítik. A tiszta cellulózból vagy rongyból, 
illetve ezeknek keverésével készült papiro
sokat famentes papirosoknak nevezik. Ide 
tartoznak az írógéppapirosok is, melyeknél 
főszempont, hogy az írás és nyomtatás 
céljára alkalmas tulajdonságokkal rendel
kezzenek. Tehát, hogy a nyomtatóformához 
simuljanak és szilárdak legyenek, A gép
íráshoz erős és az átüthetés okáért mégis 
aránylag vékony papiros kell. A famentes 
írópapírosokon kívül gyártanak félfamentes 
írópapirosokat is. Ilyenek a fogalmi papiro
sok és a kevésbé finom irodai papírosok, 
például a kevésbé fontos ügykezelési nyom
tatványokhoz, följegyzésekhez stb. valók. 
Miután ezeknél a tartóssági szempont mel
lékes, anyaguk a cellulóz mellett különböző 
százalékarányban faköszörületet is tartalmaz.

A papíros enyvezésének célja, hogy a 
töltő- és rostanyagot jól lekösse, össze
tartsa, továbbá, hogy a tinta beszívódását és 
szétfolyását megakadályozza, vagyis az írás 
lehetőségét biztosítsa. Az enyvezésnek foko
zatai vannak, ezek: enyvezetlen, gyengén 
enyvezett, Vz enyvezés, ’ /« enyvezés és 
’/i (teljesen) enyvezett papiros. Az írópapi
rosok, bármilyen minőségűek és anyagúak

is legyenek, mindig teljesen enyvezettek. 
Ez vonatkozik a gépíráshoz használt bank
posta- és írógéppapírosra is, amelyeknél 
fontos, hogy a gépírásnál előforduló radí
rozással járó korrektúrákra és az utólagos 
bejegyzésekre alkalmasak legyenek.

Fölületre nézve a bankposta- és átütő
papírosok „gépsímák". A kézíráshoz való 
levélpapirosok, üzleti könyvpapirosok simí
tottak (szatináltak), vagyis a papirosgyártó 
géptől már az elsőízben nyert gépsíma- 
ságon fölül külön kalandereken simítják a 
papirost. Különösen erősen simítottak a flór- 
posta-papirosok. Vannak azonkívül bordá
zott, vászonpréselésű stb. fölületű papirosok.

Az írópapirosok általában fehér színűek, 
de vannak ilyenek kékes, zöldes, sárgás, 
rózsaszínű árnyalatban, továbbá színes író
papirosok is.

Dacéra a papirosalakok szabványosításá
nak, egyelőre még a levélpapirosoknál sem 
érvényesülnek a szabványosítottalakok kellő 
mértékben. A papírnagykereskedők az író
papirosok különböző fajtáit a régi és a 
MOSz-alakokban alap-, dupla és négysze
res nagyságban, továbbá folió-, kvart- és 
oktávalakban is raktáron tartják.

Mint a papírosnak általában, az írópapi
rosok súlyát a rizsmasúly kilogrammsúlya 
vagy a négyzetméternyi papiros gramm
súlya szerint határozzák meg. A rizsmasúly 
1000 ív bizonyos alakú papiros súlya kilo
grammban kifejezve. A rizsmasúly az ív 
mérete szerint különböző, viszont ugyan
azon papirosnál a négyzetmétersúly válto
zatlan marad. A kilogrammsúly relatív, a 
grammsúly abszolút. Például 70 gramm
súlyú papíros rizsmasúlya 70* 100-as méret
ben 49 kg, 63*95-ös méretben 42 kg. Vala
mely papiros megjelölésére a négyzet
métersúly a megfelelőbb, mert ez mindig 
egy négyzetméterre vonatkozik, viszont a 
rizsmasúly az ív mérete, vagyis a papíros
alak szerint értendő. Papirosnak számít, 
melynek grammsúlya 30-tól 180 grammig 
terjed, az ezen fölüli grammsúlyú papíros- 
gyártmányt kartonnak tekintjük.

A MOSz 22 szabvány -  melyet irányadó
nak vehetünk -  okmányokhoz, fontosabb 
ügyiratokhoz, törzskönyvekhez és kereske
delmi könyvekhez 100-130 grammsúlyt 
(g m!) ír elő. Bank- és kereskedelmi leve
lezések céljára 60, 70, 80 g/m!, irodai 
célokra 60,70,80,100 g/m2, írógéppapíros
hoz 50 g/m!, irodai följegyzésekhez, ügy
kezelési nyomtatványokhoz 50, 60, 70, 80, 
90 g/m! az előírás.

Az itt elmondottak rövid ismertetést nyúj
tanak az írópapírosokról. Legközelebb át
térünk a csupán nyomtatás céljára szolgáló 
papirosokra.
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F Ü L Ö P  J Ó Z S E F :

A körforgógépek 
mellől

Ez az írás nem szigorú értelemben vett 
szakcikk. Célja sem oktatás, vagy ismeret
bővítés. Ily értelemben nincs is rá szükség, 
mert a körforgón való gépmesterkedés első 
sorban beidegződés és azután tudás dolga. 
E megállapítás alól csak ott és az esetben 
van számottévő kivétel, ahol nívósabb szín
nyomatok és illusztrációk nyomtatása adó
dik. Igaz, hogy az ilyen magasabb minősé
get jelentő munkálkodás kezd minél gyako
ribb lenni. Azt is meg kell még tényként 
állapítani, hogy a körforgógép állandó tech
nikai fejlődésen megy keresztül és nincsen 
új körforgógép, amelyet az egy-két évvel 
azelőtt épített géppel szemben valamelyes 
formában ne tökéletesítettek volna. Mind
azonáltal a körforgógép modernizálásánál 
a hangsúly mindig a gyorsaság fokozásán 
van: a tempót még őrületesebben Fokozni, 
a szédületes forgás akadályait mind kisebbre 
korlátozni. Ezért az újabb körforgók mind 
vízhűtésesek, gumihengeresek, rotorliftek
kel és automatikus tekercscserélőkkel van
nak megépítve. A további gépújítások is 
elsősorban a gyorsaságot és csak másod
sorban szolgálják a minőségi munkálkodást. 
Például: a lemezzárás műveletét az egy-két 
percről másodpercekre csökkenteni stb.

Már most vizsgáljuk meg azt, hogy a kör
forgógépek termeiben folyó munkálkodás 
hogyan víszonylik az állandó technikai fej
lődésben lévő géptípusokhoz és főképpen 
milyen a körforgógépek munkarendszere.

Állapítsuk meg vita nélkül, hogy a mun
kálkodásnak az a sokfélesége és rendszer
telensége sehol a nyomtatás terén nem 
található fel abban a mértékben, mint a 
körforgóknál. Nincsen két-három olyan kör
forgóüzem, melyben teljesen hasonló gép
típusok mellett azonos munkarendszer volna 
Az az állapot, ami ma a körforgógépter
mekben uralkodik, inkább nevezhető egyéni 
kultusznak, mint egységes munkarendszer
nek. Még szerencse, hogy a munkanélküli 
körforgógépmesterek többé-kevésbé isme
rik a nyomdák csapongó rendszerkülönbö- 
zeteit és amennyire képesek, alkalmazkod
nak is hozzá. De még így is viselik ennek 
a tehertételét, mert a nyomdák vezetői leg
többször bizalmatlanok az újonnan belépő
vel szemben, még ha a belépés egyetlen 
napra történik is.

De nézzük meg a kőrforgógéptermek 
munka- és kezelési rendszerét és kezdjük a 
nyomóhengerek kezelésénél. Abban már
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nagyjából kialakult a gyakorlat, hogy bár
milyen típusú a körforgógép, a nyomóhen
ger borításához parafalemezt és fényezett 
bőrborítót használunk. És mégis vannak üze
mek, ahol modern gyártmányú gépen a régi 
filcborítást használják még akkor Is, ha nagy
méretű képpel illusztrált lapot nyomtatnak. 
Vannak üzemek, ahol a bőrborítást gumi
borítással kombinálják és végül van üzem, 
ahol lehúzódás ellen olajívpótlóval boríta
nak. Meg kell jegyezni, hogy a föntí esetek 
mind lapnyomtatásra vonatkoznak.

A leginkább szembeötlő rendszertelen
ség azonban a lemezek kezelésében mutat
kozik. Vannak üzemek, ahol 13-as nagyságú 
lemezeken, a fejrész kivételével, semmi alsó 
egyengetést nem szabad végezni, még a 
legtelítettebb részeken sem. Ezzel szemben 
az üzemek másik részében már a 12-es, 
tehát kisebb méretű lemezeket is aprólékos 
alsó egyengetéssel kell ellátni, olyannyira, 
hogy egyes kisebb slágersorokat is külön
böző méretű, előre elkészített papíroscsí
kokkal kell külön-külön egyengetni. Viszont 
több üzemben azt kívánják meg, hogy a 
nagyobb erősségű fölületeket okvetlenül 
alsó egyengetéssel lássák el.

A gépkezelés megosztásánál azután még 
szembeötlőbb különbözetek mutatkoznak. 
A vezető gépmester, a kezelő gépmester, 
a segédmunkások és szerelők munkaköré
ben egészen anarchikus állapotok uralkod
nak. így van üzem, ahol a kezelő gépmester 
nem nyúlhat egy csavarhoz sem a festék
színezés s a nyomtatás erősítése-gyengítése 
kivételével. A legegyszerűbb gumíkaríka ki
cserélése Is szerelői munka. Ezzel szemben 
vannak üzemek, ahol szerelőt heteken át 
sem lát a gépmester -  noha ilyen van az 
üzemben -  és a legkomplikáltabb szerelési 
munkákat is el kell végeznie hibakeresés- és 
javításkor. Egyes üzemekben még egy punk- 
túra-csere is a vezető gépmester munka
köre, még több üzemben felelősségtelje
sebb gépállítás: gyüjtőkapcsolás, mű-(werk) 
szét- és összekapcsolás, szakító gumirúd 
cseréje, vágó-, kör- és hajtogató kés állí
tása, cseréje is csak segédmunkási teendő. 
De mindezeknél kirívóbb különbözet, hogy 
amíg egyes üzemekben a gépindító villamos 
készülékhez csak a gépmester állhat, addig 
több üzemben csak a segédmunkás teheti 
ezt meg. Beszéljünk arról is, hogy az oldal- 
és fejigazítást helyenként a segédmunkás 
végzi, míg másutt csak a gépmester. Viszont 
több üzemben mindketten,sőt néha négyen 
is. Szemtanúja voltam, amikor a gépmester 
kifelé állított oldalmértéket, nyomban utána 
a segédmunkás befelé, azután egy másik 
segédmunkás ismét kifelé, az összedolgo
zás dicsőségére. Vagy tegyünk említést a

papirossúlyzásról. Láttam esetet nem egy
szer, amikor a gépmester súlyoz, a segéd
munkás utána ellensúlyoz, míg végül a ve
zető gépmester próbálja megoldani a hely
zetet és a gumíkarikákat állítja szorosabbra. 
Persze, közben a papiros szakad és jön a 
megállapítás: a gépmester ügyetlenkedikI 
A festékhengerek (duktorok) állításánál is 
ahány ház, annyi szokás. Az üzemek egyik 
részében a segédmunkások állítják a festék' 
hengert, míg a másik részében csak a gép
mester teheti ezt. Fia már most -  különösen 
a lázas ütemű szombati kisegítéseknél -  ez 
a hatásköri különbség nem tisztázódott, egy- 
kétszáz selejt az „eredmény" és még jó, 
ha közben a „fehér lap" már nem került ki 
az uccára, az olvasó kezébe.

A továbbiakban különösen tollhegyre 
kívánkozik az „ellövés" esete, vagy amikor 
két lap azonos számozású oldala cserélődik 
össze. De sok körforgógépmester szaktárs
nak került már a kondíciójába! E bajnak 
szerintem kettős oka van. Az egyik: hogy 
nincsen általánosságban ma sem tisztázva, 
hogy kinek kell kilőnie. A segédmunkásnak, 
vagy a gépmesternek? A másik: hogy kinek 
a hatáskörébe tartozik az ellenőrzés fele
lőssége. Mert számtalanszor hallottam zúgni 
az utasítást a gépmester felé: „Maga ne 
törődjön semmivel, csak a színezéssel" és 
keresztülment a lap korrektor! kézen, aki 
a szedéshibákat kereste; faktorí kézen, aki
nek hirdetési és tördelési hibákon akadt 
meg a szeme; és végül igazgatói kézen, aki 
egy társadalmi hír fonákságán háborodott 
fel. Persze egy pár száz lap „ellőve" került 
az uccára és végül mégis csak a gépmestert 
tették felelőssé.

Kisebb eset, de mégis említésre méltó, 
hogy egyes üzemekben a papirostekercs 
központosító „kíverése" (centírozás) nélkül 
nem lehet nyomtatni, míg más üzemekben 
ilyen előkészítő munkát akkor sem végez
nek, ha a papíros tekercselése a tojás gör
bületét mutatja.

Említsük azután a lemezvésés (kiszúrás, 
stichlizés) munkakörét. Ezt hol a gépmester, 
hol a segédmunkás és helyenként az öntő 
szaktársak végzik. Az üzemekben izzó viták
nak voltam már tanúja, hogy kinek a munka
köre hát ez, de a kérdés -  mint rendszer
telenség -  ma is fenn áll.

Volna még a felsoroltakon kívül számtalan 
eset, ami minden kétséget kizárólag iga
zolja, hogy a körforgógéptermekben a 
munkarendszerek körül nagyarányú és káros 
eltérések mutatkoznak. Mert egyídőben, 
egyforma gépen, egyforma munkatermé
kek végzése mellett teljesen ellentétes szak
munkálkodás el sem képzelhető. Itt valahol 
hiba vanl Ennek következményét a szaktár
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sak régen sérelmezik, s ez különösen a kise
gítők szakmunkálkodását nehezíti meg.

A kőrforgógépmesterek szokásos össze
jövetelein szakkérdéseket is meg szoktak 
vitatni más egyéb szervezeti kérdések mel
lett. Ez a kérdés oda kívánkozik és a kör
forgógépmesterek közülete hasznos szak
kulturális munkát végezne, ha megvitatna és 
kidolgozna egy egységes munkarendszert, 
mely a körforgógépmesterek munkálkodá
sát egészséges rendszerbe foglalná, hatás
köri súrlódásokat kiküszöbölne és a fenn
álló bajokat a gémester és az üzem javára 
megszüntetné. Várjuk ezt a körforgógép
mesterek tisztes közületétőll

H E R Z O G  S A L A M O N :

Időszerű
helyesírási apróságok

A japán-kínai „barátságos" mérkőzéssel 
kapcsolatban ismét időszerűvé vált az ide
gen helység- és személynevek helyes írás
módjának megvitatása. Most is a legnagyobb 
összevisszaság tapasztalható ezen a téren. 
Sem a laptudósító távirati Irodák, sem a szer
kesztőségek és a nyomdák nem ragaszkod
nak a megállapított szabályokhoz. Emiatt 
azután ahány lap, annyiféle módon írják 
a kínai és a japán személy- és helység
neveket. Csupán néhány példát a legsűrűb
ben használt nevekből: Sanghai, Shanghai, 
Sanghay, Shanghál és Sangháj;Tiencin,Tien- 
Cín, Tiencsín; Sápéi, Sapej; Jangce, Jang- 
cse, Yangce folyó; Csapéi, Csapej; Popej, 
Popéi, Popey; Yukon-rakpart, Jukon; Kíang 
Wan, Kiangvan; Vu Szung, Wuszung, Wu 
Sung; Vangpo folyó, Wang Po; Csang- 
kaisek, Csang Kai Sek és így tovább.

Hadd idézzem itt az erre vonatkozó sza
bályokat:

„Az idegen tulajdonnevekre nézve általá
ban ez a szabály: a latin betűkkel író népek 
tulajdonneveit változatlanul meghagyjuk; 
a tö b b lé t lehetőleg a kiejtés szerint á t
írjuk." (Az akadémiai helyesírás, 112. pont.) 
Lejjebb: „Nem helyes, ha az ilyen neveket 
német, francia, angol s más helyesírás sze
rint írjuk." -  Ugyanezt írja elő a Balassa- 
féle helyesírás is.

Minthogy a kínai és japán nép tulajdon
neveit nem latin betűkkel írja, le sem írhatjuk 
azokat anélkül, hogy a mi betűinkkel át ne 
írjuk. Csakhogy a legtöbb író német, angol 
és francia helyesírás szerint írja át azokat, 
aszerint, hogy milyen nyelvű lapból vette át 
a táviratot vagy hírt. Például az angol nem 
írhatja Jangce, mert akkor az angol olvasó

Dzsengsz-nek olvasná. Neki Yang Ce-t kell 
írnia. De mi a J-t j-nek olvassuk, ezért helyes, 
ha mi a mi kiejtésünk szerint írjuk át ezeket 
a szavakat: Jangce, Jukon és nem Yukon.

A német Wu Sung-ot ír, mert ha V-vel 
írná, fu-nak olvasnák. Minket ez a veszély 
nem fenyeget, tehát Vuszungnak kell írnunk. 
Épígy a Wangpót és a többi németbetűs 
szavakat: Vangpo, Vecsu, Csapej, Csang- 
kaísek, és nem mint a német írja: We-Tschu, 
Tschapei, Tschang-Kai-Schek stb.

A legtöbb lap a mostanában leggyakrab
ban használt helységnevet, azangolulShang- 
hay-nak írt várost így írja: Sangháj. Az an
golok bizonyára jól ismerik ennek a szónak 
a kiejtését, hiszen szoros kereskedelmi és 
politikai kapcsolatban vannak ezzel a város
sal. Ezért mi is bátran elfogadhatjuk az angol 
helyesírás alapján a mi k ie jtésünk  szerint 
átírt Sanghájt helyesnek. Épígy helyes 
eszerint C sapej, H o pe j is.

Az azután mára lapszerkesztőségek dolga, 
hogy a kínai és japán nevek írásmódja tekin
tetében melyik alakhoz ragaszkodnak. Ahol 
lehetséges, ott szerezzünk érvényt az aka
démiai és a Balassa-féle helyesírás szabá
lyainak ezen a ponton is,

Némely lap a kínai és japán több szóra 
tagolt tulajdonnevek egy szóba való írását 
követi. A több szóra tagolás is bizonyára 
angol hatásra mutat. Az angolok tudva
lévőén nem kedvelik a hosszú szókat és 
az összetett főneveket is külön írják. Pl: 
week end, lawn tennis stb. A magyar helyes
írás inkább a neveknek egy szóba való írása 
felé hajlik. Ezért helyesebbnek kell tartanunk, 
ha Tiencsint, Csangkaiseket, Kiangvant, Vu- 
szungot, Csangcsunlíangot stb.-t írunk, mint 
ha Tíen-Csint, Csang-Kai-Seket stb. írnánk. 
Az előbbi jobban megfelel a magyar nyelv 
természetének, mint az utóbbi.

* » #

F ra n c o -  Francót. Ha a Franconévhez 
birtokosragot ragasztunk, nem tűnik fel any- 
nyira az a helytelen szokás, hogy a szó utolsó 
betűjét röviden hagyjuk, mint akkor, ha 
tárgyragot teszünk hozzá. Pl: F ranco t tá
mogatják. Mintha Franc lenne a szótő és 
-ó t a  tárgyrag. Ha nem is lenne erre nézve 
szabály az utolsó magánhangzó meghosz- 
szabbítása, akkor is szembetűnnék ebből 
a példából, milyen helytelen, sőt sokszor 
értelemzavaró, hogy Francot szednek Fran
cot helyett. Épígy: Boccacciónak, Llonardót, 
Mlchelangelóé, Caballerótól stb.

• *  »

S angha i-i. Helytelen. Ha már így kíván
ják: sanghai távirat, sanghai lakosság a he
lyes. Hírlapírók és egyes szaktársak nem 
tudnak hozzászokni ahhoz, ha valamelyik 
helységnév í-vel végződik, hogy ezt az i-t

a szó melléknévi alakjában nem kell meg
kettőzni. Mi föntebb a San g háj-t mondot
tuk helyesnek. Ebben az esetben sangháji 
távirat lenne a helyes. De ha a Sanghai 
járja az illető lapban, akkor sanghai helyes 
és nem sanghai-í. Az akadémiai helyesírás
3. pontja a többi között azt írja, hogy: „az 
i-végű helynevek tővéghangzója elmarad 
az -í melléknévképző előtt; a belőlük kép
zettmellékneveket tehát nem szabad két 
i-v e l írni, pl Piski: a piski híd (nem p is- 
k ii); Petrí: a p e tri gulyás (nem p e tr ii) ;  
Oroszi: az o roszi pap (nem oroszii)" és 
így tovább az esetek sokaságán át.

# # *

M agyarosan  meg le tt neki m ondva. 
Ez egyáltalán nem magyaros fogalmazás. 
Sőt nagyon is németes. Magyarosan így kell 
ezt a mondatot megfogalmazni: Magyaro
san megmondták neki, vagy megmondtuk 
neki, már aszerint, hogy kik. Rút germaniz- 
musok az ilyen mondatok is :„ ... helytelenül 
tanul helyesírást, fé lre  lesz vezetve  ezen 
a téren." Lesz: a I e n n i ige jövő idejű alakja. 
Akkor is: félrevezetik majd, vagy félre fog
ják vezetni. De a cikkíró jelenidőben ezt 
akarta mondani: helytelenül tanul helyes
írást, fé lre v e z e tik  ezen a téren. Ez a 
helyes, magyaros fogalmazás. Vagy másik 
példa. Egy egyébként nagyon kedves tár
cában olvastam nemrégen ezt a mondatot: 
„Minden rendben ment, ki le tt  szedve, 
gépbe emelve és a gépmester hozzáfogott 
a forma beigazításához." Helyesen így írjuk 
ezt: Minden rendben ment, k iszedték, a 
gépbe emelték stb. Az é lő  beszédben  
sokszor esünk bele ilyen germanízmusokba, 
de ha írunk, szigorúan kerüljük azokat. Ez 
különösen a nyomdász íróknak szól. Mennyi
vel magyarosabb, ha azt írjuk: e lő  is á llí
to tták  őket, mint: elő is le ttek  állítvaI 
Meg lett állapítva: megállapították, régie
sen: megállapíttatott, de ebben az alakjá
ban sem használják már. (Ehelyett sokan így 
írnák: „már nem lesz használva".) A kikül
dött bizottság megállapította. Inkább írjuk 
így körül, mintsem germanizmust kövessünk 
el. El le tt határozva: a választmány elhatá
rozta... Ki lesz irtva: kiirtják majd, vagy ki 
fogják irtani. (Némely napilapunkban még 
mindig így olvashatjuk: „kiirtják". Pedig 
helyesen k iirtan i kell szedni. Nem szabad 
az irtani igét az írn i igével összetéveszteni I) 

» « #

Egy szó -  két szó. Előttem van az 
„Információ", a „Magyar Távirati Iroda", a 
„Magyar Országos Tudósító" című iaptudó- 
sítók kézirata. Ezek igazán félrevezetik a 
szedő szaktársakat. (Szándékosan nem írom 
így: „félre lesznek vezetve" a szedők.) 
Különösen a szavak egybe- és különírása
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tekintetében. Olvasom: „Ennek a küszö
b ö n á lló  drágulásnak." Hogy miért írják 
ezt egy szóba, nem tudom. Küszöbön álló 
épúgy két szó, mint asztalon álló, padlón 
álló és egyedül álló. A szedő szaktársak ter
mészetesen -  kőnyomatosról lévén szó -  
legalább is megakadnak rajta. Van, aki utána 
is szedi így. -  Házasságonkívül született, 
h atá lyon k ívü l helyezte. Házasságon kívül 
és hatályon kívül épúgy két szó, mint törvé
nyen kívül, e világon kívül stb. -  M unka
n é v ü l vannak. Munka nélkül a helyes. Mint 
pénz nélkül, becsület nélkül és így tovább. 
Sokan azt hiszik, mert m unkanélkü li egy 
szó, munka nélkül is az. A melléknévi -i va
lóban egy szóvá alakítja. -  Az ülés v é g é t
ért. Az ülés véget ért. Két szóban helyes. 
Épúgy, mint partot ért, a golyó szívet ért 
stb. Feltűnéstkeltő is helytelen. Feltűnést 
keltő a helyes. Ebből egyelőre ennyit.

*  « *

Egy, a -  m inden, a ... Újabban elhara
pódzott rossz szokásról kell még szólanom. 
Mingyárt így is kezdhettem volna: „egy, az 
utóbbi időben elharapódzott rossz szokás
ról." Nemcsak rossz, de csúnya is, magyar
talan Is. Pedig széltében-hosszában olvas
hatjuk lapokban, könyvekben, kereskedelmi 
nyomtatványokban. Itt a szedő, a korrektor 
csak segítőként működhetne közre, mert ha 
az író, a laptudósító így kezdi a mondatot, 
már baj. Rendszerint át kellene alakítani 
a mondatot, amire már sem idő, sem alka
lom nincsen, ha sietős a dolgunk. íme né
hány példa: „Egy, a Horthy Miklós úton lakó 
lelkésznek a kamráját feltörték." Minek itt az 
„egy"? így helyes: A Horthy Miklós úton 
lakó lelkésznek stb. -  „Minden, a szakmába 
vágó munkát vállal." -  „Egy, a jövő szezon
ban színre kerülő revűoperettben fog ját
szani." Nem elég, ha így írjuk: A szakmába 
vágó minden munkát vállal; A jövő sze
zonban színre kerülő revűoperettben fog 
játszani? -  „Pontos másolatban közöljük 
az alábbi kezünkbe került kis cédulát." (Mel
lékelni kellett volna eszerint a lább  a kezet 
is.) Sem alábbi, sem fenti kézre itt nincsen 
szükség. A szerzőnek így kellett volna he
lyesen megfogalmaznia bevezető szavait: 
„Pontos másolatban közöljük a kezünkbe 
került a lább i cédulát." Mert hiszen a cé
dula következik a lább  és nem a kezünk. 
Szedés vagy korrigálás közben, ha éppen 
észrevesszük az ilyen hibákat, ki is javíthat
juk. Írójuk észre sem veszi és így nem mél
tatlankodik amiatt, hogy „elrontottuk" mon
datszerkezetét. -  „Kilenc, a városban lakó 
egyénről kiderült a bűn." Helyesebb, gör
dülékenyebb és magyarosabb, ha így ír a 
hírlapíró: A városban lakó kilenc egyénről 
kiderülta bűn. Ezcsak néhány példa a sokból.

JSL'Ü

cl

0  s \

- f ln n p ir  jiUrflus u i n p n m ítp fn n . 
ÍB tta n n ro  apo tto luo  t t tu a n g d ifta  
ú rntto drduo fittu Ditntua - in  tanra  
ara o rr  o tlnh om o n brao i hab itus  c- 
u t in t m a  fupra  prttue rxus raum bf=  
r trr t  ab  m ia tti a iö a rn i fo li m a ttira  
p ro p á n ra  rom ram tjafTtr : u t  qurm  
ira to t oo lm ttra  ab am ptrtum  u irg i 
nitario a fr iu tra t: m ii aD tuftoD íraíá  
D írg m m t ira o itn ra r . fc iin raq i m m

u m ff i  in  pá rá im ra  m [u la m  fo r t ia .  
ru rrp ira m -illt ta b  rabé a p o ra líp fia  
p rro B tn fa  ttfráb ifm t fura  in  p r iu ri' 
pia  tá ram ra  ib c lib a  grarfora raror- 
ruptib tlr p ríap tű  p n o ta r  ira  m ű  íu . 
rum ipnbiltB  fin is  p u ira in r  in  a p u m  
lipft rráfirrcf ö i'm in a . f g o  lü a lp b a  
rt obn inü  rt E im e.t]it rft ío fon nro .q  
tm io fu p u m illr f in iü in n  tg n ffto m f  
tr Kupon ronuoranB í  tpbrTo ö ifnpu. 
ü b  QffonDir in tr faűurn fo iu lturr fúr 
locum :orarionrq);>plrta rcüDtött tpi- 
ritü • tam  a  D o lo rt m m n e  fará5 ttt ta .  
u f t m a  lo trup tion r tá rn ia  n o rr if a lu  
tn ? . f u t t a t n i  fm pturc túlpartra url 
bbri o iö ina rá  Hm  a nob io  p  fingu la  
nö ffp jm r.u t n tfacnto inq rm b i ttfitr 
rrara rali o r r a in  quctá ib u e  la tu n a  
ftuduB • a  Ura raag ittín j ira tta n a  fa .  

1 u rn ir . i fp f i l in r ^ lE g n s . i j i r a p r  l ih r  
*  i ■ m m ta ira iif l  fos' itü iam ns r r a l i .

^ o r a l i p f t B  iq fu  ttu  
m q u ű ö fö u il l t l i f?  
p a la m fa o tr  rttuiB  
íu ra q u r  o m tr tf ifc  
n  t iro : et fignifica=

._______ ^  m itt fa p r  áp d ü
ruúEuo fuo  to fonn i q n flim orau  p rr  
b ib u it r r tb o m n  trfhm om ü íbrfu  m.- 
ftiqutcüqs u rá it.l^ ra f’ q u ifo p n q u i  
-u Q it  u rb a  jp ö t t ir  öu iu8:rr& ii

q u t m  taJrtip ta  fa n t lr m p u B  a rá n  
pm pt r f t .J o fo n n n  frp r i ícn tliie  qur 
fu n t rá  a l r a . f r o t t á  a o b ia  1 p á r  ab  
to  qui rft ? q w  n a n  qm  oraruniB  f  : 
tr  a  fo n tra  fo irinbue  q in  aforái tt|ro< 
ni r ín a  f ű i m  a  rárü i m ö o  q  rft k K b 
btrlio p m a g m itu s  ram tuorü tr p r im  
trpa rrg ű  tn rcq u i ö ilm rn n o  rr tan ít 
no a  a ptttatie n n a  ín  fangu in r fu o .í 
fo lt  n a o  rrpnii r  fam tra iiB  Dro t  p n  
fu a iip i g fa  rt ím p rü im trá  fonta  fou< 
lo rű  a m m . J r r r  a m it tű  aub ibuo : tr 
nitrb it tű onniÍB c ru lu s n  qu i rü pu> 
p u p r tu n t . i í t tü i  p la g tm fr  fiip ru m  
oiu ro  rábue tttrcm ű  a m i . i g a  fura  
o lp fo  r  o : p r ín n p iü  rt f m i íb in t  bn- 
mtnuB true qui h  m ii n a n á  umm< 
a ra  rft Q m q n tm ir s o  inbannro (rá. 
n ttd h n p a m r rp B  im b u la m m tr  rr 
n r ra n p m r tm a in r i i fo ib r fu iu i  in t  
ra la q a a iá la tu rp a tb ra a B  p r a p r t t r

iiiq  (pt>
r itu  in  tmránica D i n  au b tiii p f t  m r 
nortra m agnóra  tara j; tubr ö irm na. 
tfráaD uitro Ccnbr in  l ib á i : r  m urt ír .

m ó r  rá írn ia  r  la rá io  rp t j i ia M p b ír  
n  la o b ir ir  J p  aiifiio  fo n n á  u ito m n  
uornu  q loqurbar r a t á i . f t  röu n fiia  
rab i fontra a n o r ta b ra  a u rm n  im r .  
Diq fourra m bdabrop  auttm ! ftm ilí  
f i l io  túrom ra u rá lii  p o b n r r  prim tű  
a b  raam ü laa  ze n  a a u rc a . k a p u t  
a ű t riuB rt rap illi ttűr ran b iö itau rö , 
la n a  a lb a n  taraj; n i * . j f t  otub  riua  
taraj; f iá m m á  i g in e n  p a ta  n? rum. 
tro a u n a l to  Dtur í  a r a in o  a rb m ii 
Í r  b o í  itl'iuB o iu f ,  u o r aquaq m ú l. 
taruni.-r tebrbar i brrttta  foa  Ötílaa  
frp m u . t f t  br o rr n? g tab iua  utroqi 
ia n r  a a I ,  rp b a tr t farira  ri? firut (bt

Gutenberg János legnevezetesebb nyomtatványának, a 42 soros bibliának több mint felényire kicsinyített oldala. 
Az egész mű 1282 ilyen oldalból állott. A nagy föltaláló valószínűleg 1451 körűi fogotté munkájához, s 1455 novem
ber fl-án, amikor megfosztották nyomdájától, már majdnem készen volt véle. Ezt a 42 soros bibliát különben Maza- 
rin-blbllának is nevezik, mert a híres francia államférfiú könyvtárából került ki a könyvészetiig leírt első példánya. 
Vannak pergamenre és papirosra nyomtatott példányai: az előbbiek -  mint a ml mutatványunknak az eredetije 
Is -  nagyszerűen vannak illumlnálva kifestett iniciálékkal és tarka, igen változatos motívumé lapszéll díszítéssel. 
Az eredetiben gyönyörű kis mlnlatúra Evangélista Szent Jánosnak az Iniciáléba foglalt színes képe. Mér a könyv 
remek díszítéséből is kitűnik, hogy a nagy föltaláló e művével a kéziratos könyvek, az úgynevezett kódexek után
záséra törekedett. Érdekes a könyv szedéstechnlkéja Is. Gutenberg a szavak közt csak egyféle sorzárót használt, 
olyat, ami körülbelül megfelelhetett a mai negyednégyzetnek. További spáciumos beosztásról szó sem volt. A sor- 
zárás'úgy történt, hogy ha valamely szó nem fért már a sorba: rövidítettek itt-ott egy szótagot. Ilyen rövidítő jele, 
vagy más szóval ilgatúrája százával volt Gutenbergnek.de még az utána következő régi kőnyvnyomtatók egyik
másikénak is. így aztán nem volt csoda, ha az ősnyomtatványok oldalai teljesen zárt szedésképet adtak, s az úgy
nevezett .sikátorokat", amelyek a szóközök egymás alá kerülése révén keletkeznek: a tipográfia atyamestere el 
tudta kerülni. Az egyes betűk (a, b stb.) nem egészen azonos képúek itt-ott, aminek az a magyarázata, hogy 
Gutenberg -  de néhány közvetlen utóda is -  ötvözetlen ólmot vett a betűihez, s azok öntés közben deformálódtak.
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Betűöntés 
és stereotípia

Az öntőmesterséget illető irodalom nem 
valami bőséges, éppen ezért minden olyan 
mű megjelenése, amely e téren hézagpótló 
munkát végez, megbecsülendő. A Bíró Mik
lós kiadta N yom dászati Lexikonnak  
értékes adatai is megérdemlik, hogy foglal
kozzunk velük és a gyakorlatban hasznukat 
vegyük. Nem célunk, hogy e Lexikont kriti
kai alapon kezeljük, inkább csak föl akarjuk 
hívni szaktársaink figyelmét eme műre, s 
arra is, ami belőle a betűöntésre vonatkozik. 
(A stereotípiai részt, bőséges adatai miatt, 
egyelőre el kellett hagynunk s más alkalom
mal, külön foglalkozunk majd véle.)

A Lexikon idevonatkozó főbb címszavai:
A ntim on (stibium): a betűfémnek egyik 

alkotórésze; eredetét, összetételét és hasz
nálhatóságát írja le a Lexikon. (A Grafikai 
Szemle hasábjain már többször esett róla 
szó.) Az ó lo m  á to lv a s z té s á r a  vonat
kozólag igen hasznos útmutatást találunk a 
műben. -  Az an tikva  betűtípus ismerteté
sénél mindazoknak az úttörő nagy betű
öntőknek a nevét is megismerjük, akik -  kül
földiek és magyarok -  e betűtípus Fejlődé
sét előbbrevitték. -  A betű anatómiája, 
betűcsalád, betűfajták osztályozása, betű 
fiziológiája (élettana), betűhézag (Bunzen- 
weite), betű húsa, betű képe, betű legalva- 
nizálása, betűkopás, betűk súlyegységei, 
betűmagasság, betűmatrica, betűművészet, 
betűöntés és betűrendszerről szóló cikkek
ben található adatok adják úgyszólván a 
betűöntés történelmét, fejlődését, techni
káját, munkamenetét és mechanizálódását. 
Ezenkívül egy szemléltető rajz: betűnagy
ságok pontokban. Nekünk öntőknek ez az 
egyik legértékesebb része a Lexikonnak. 
Bruce D á v id r a  betűöntőgép feltalálója 
(született Newyorkban 1801-ben, meghalt 
1892-ben). Előbb betűszedő, később betű
öntő volt; gépe kezdetben 80, később meg
javítva, 170 betűt öntött percenként. -  Az 
Ö n tő k ö r alakulásáról, céljáról és jelentős 
szociális tevékenységéről is találunk néhány 
tömör sort. -  C z e tte l D án ie l neve alatt 
találjuk az Első Magyar Betűöntöde Rt. ala
pításának érdekes adatait. A 117. oldalon 
pedig a nevezett öntöde történetét és fej
lődését. — Az e u te k tik a i o lvad ási p o n t
ró l is szakszerű magyarázat van a könyv- 
b e n .-A fé m s a la k  képződésének és keze
lésének leírásával is jó szolgálatot tesz a 
Lexikon. -  Fúrógép: a betűmatrica készí
téséhez használt g é p .-G u te n b e rg J á n o s  
nagymesterünk, a nyomdászat feltalálója, 
hányatott életének és találmányának értékes

adatait természetesen itten is megtaláljuk. 
Megvan természetesen a gyorsbetű
öntő gépnél látható szerkezeti módosítá
sok szakszerű ismertetése is.

További érdekes cikkecskék: Az in ic iá lé  
(kezdőbetű) magyarázata. -  Instrum en
tum: a betűöntők öntőműszere. -  Jusz- 
tóríum ; a betűöntő egyik ellenőrző szer
száma a betűvonal és távolság vizsgálatára 
és a betűmagasság ellenőrzésére. Lexikoni 
leírása rövid, de jól érthető. -  A ke llős í- 
tés (betűmatricáé) munkafolyamata. -  Mi
lyen a kem ény ó lom ? -  K enyérírás  
(a német „Brotschrift" szó szolgai fordítása). 
A kézi b e tű ö n tő k és zü lé k  és a kézi 
b etű ö n tő g é p  ismertetéséből megismer
jük a kezdeti és fejlődő betűöntés folyama
tát. -  A k izárások használata, beosztása 
és súlyegységeiknek jól megérthető táblá
zata. - A  k o m p le tt b e tű ö n tő g é p  (hasz
nálatra kész betűt öntő gép) szerkezete és 
működése. -  A lén iák  anyaga, készítése 
és súlyegysége. -  L iga tú ra : egybeöntött 
betűk. -  L o g o típ ia : egybeöntött szavak 
vagy szótagok. -  Miért kell m agasságra  
g ya lu ln i?  -  N yom ozó tű : a betűöntő 
érzékeny szerszáma, amellyel a betűkép 
(betűmatrica) mélységét méri. -  Az ó lom  
tálalási helyei, az idegen anyagoktól való 
mentesítése. -  Ó lo m m a tric á k . -  Ó lo m 
m érgezés. -  Ismertetés az ó nró l. -  Az 
o x id á ló d ás  többféle oka. -  Az ö n tő 
je g y z é k  (öntőcédula) mibenlétét legjob
ban a Lexikonban található három öntő- 
jegyzék mutatja. -  Patríca  (betűbélyegző, 
németül Stempel) készítése. -  R ézbetűk. 
Szignatúra. -  T íp o m é te r: egyik legfon
tosabb betűöntői szerszám, más néven: a 
betűszísztémát mérő eszköz. -  T o Ió - m érő  
(Kernmass): állítható tipométer. -  Ü rtö l- 
tők: ide tartoznak az apró térzők (Durch- 
schuss), a hosszú térzők (Regletten) és ür- 
töltők (Hohlstege); ezek rendeltetése és 
súlyegységei.-A betű v á llfö lü le te , v á ll
m agassága.

A Lexikonban megtaláljuk mindazoknak 
a nagyszerű elődeinknek a nevét is, akik 
a szakmában, úgy a külföldi, mint a magyar- 
országi viszonylatban, úttörők voltak és mű
ködésük felsorolásával ugyancsak a betű
öntés történelmét és fejlődését ismerjük 
meg. De itt találjuk azoknak a neveit is, akik 
a nyomdászok kulturális és gazdasági vi
szonyainak előbbrevitelén fáradoztak. Nincs 
annyi terünk, hogy egy cikk keretében meg
írjuk mindazt, ami a felsoroltakon kívül a 
Lexikonban a betűöntéssel összefüggésben 
van. Csak még állapítsuk meg -  anélkül, 
hogy a többi munkatársak érdemeit kiseb
bíteni akarnók - ,  hogy azok, akik a betű
öntésre vonatkozó adatokat összehordták:

jó és szükséges munkát végeztek. Forgas
suk tehát e könyvet szeretettel és meg
becsüléssel, mert ezzel szakmai tudásunkat 
gyarapítjuk. Schreiber Ede.

* * *

Jó tudni azoknak a szaktársaknak, akiknek 
még nem volt alkalmuk egy-egy nagyobb 
üzem munkamenetébe belekapcsolódni, 
hogy ott minden olyan nyomtatványt, amely
nek újrarendelése valószínű, matricáltatni 
szoktak. De állandó gyakorlat, hogy a nagy 
példányszámú nyomtatványt, mint amilye
nek a vasúti, bírósági és más közhivatalok 
nyomtatványai, ezek az üzemek majdnem 
kizárólag csak lemezről nyomtatják, mert 
egy szedésről annyi lemezt tudnak készí
teni, amennyi éppen szükséges és mert a 
matricáknak és lemezeknek raktározása és 
a lemezekről való nyomtatás olyan anyagi 
előnyökkel jár a betűről való nyomtatással 
szemben, amelyről egy üzem sem mondhat 
le. Szedésről nem lehet azzal teljesen meg
egyező nagyságú lemezt készíteni, mert a 
készülő lemez az előkészítés és öntés folya
mán olyan átalakuláson megy keresztül, 
amely annak lehetőségét kizárja. A matrica, 
amelyet a szedésről készítenek, maga is ösz- 
szezsugorodik. A meleg hatáséra minden test 
kiterjed, tehát az ólom is nagyobb térfogatú 
lesz, ha hevítik. Kihűléskor azonban vissza
nyeri eredeti állapotát, illetőleg térfogatát, 
szóval a lemez kisebb lesz, mint a forma. 
Előfordul az is, hogy valami oknál fogva 
lemezről kell lemezt készíteni. Például ha a 
nyomtatványon valami változást eszközöl
nek. Ezt úgy csinálják, hogy a javítandó részt 
a lemezből kivágják, azt helyes szedéssel 
pótolják és úgy matricálják. Ilyenkor a szisz
témától való eltérés igen nagy szokott 
lenni, mert ebben az esetben kétszeres 
átalakulás történt. Sőt ugyanarról a matricá
ról egymásután öntött lemezek sem lehet
nek teljesen egyformák, mert azt is befolyá
solja az ólom változó hőfoka és több 
olyan körülmény, amelyet talán egy kissé 
hosszú volna itt felsorolni. Ezért tehát, ha 
olyan nyomtatott táblázat kerül a kezünkbe, 
amely „nem megy" ki, az majdnem egész 
bizonyosan lemezről nyomtatódott és min
den lelkiismeretfurdalás nélkül szedhetjük 
azt szisztémára, mert azt eredetileg is arra 
szedték.

Az ólomnak fizikai elváltozásét azonban 
nem szabad összetéveszteni olyan esetek
kel, amely munkáknál más ok miatt „nem 
megy ki" a szedés. Ilyenek lehetnek például 
az írógépek használatára rendelt nyomtat
ványok, kartotékok stb. Ezeket szigorúan az 
adott méretek szerint kell szedni, különben 
könnyen megesik, hogy a megrendelő mint 
használhatatlant visszaadja. J. B.
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A gépszerelő 
és gépmester vitája

Szerelő: Na, gépmester úr, ismét javí
tanivalód van a gépen? Ismételten mon
dom: engedjétek a nyomógépeket a sze
relőknek kezelni, mert a szerelők minden 
javítást maguk meg tudnak csinálni. A ti örö
kös jelszavatok: nyomtatógépet csak gép
mester kezelheti Hát akkor miért nem vég- 
zitek el a gépeken előforduló javításokat is?

Gépmester: Ez igazán érdekesI Egyszer 
meg kell hogy kérdezzelek téged I Ez a 
javítani való gép is, amit szállítottatok, arra 
való-e, hogy állandóan javíttassuk, avagy 
pedig, hogy nyomtassunk rajta? Illetve 
javítóiskolai gép-e ez, avagy pedig nyom
tatógép?

Szerelő: Azért nem kell mingyárt „föl
húzva” lenni I Csak egy kis gépjavítással 
állunk szemben. Azt azonban nem lehet el
vitatni, hogy az általunk szerelt gépeken 
gyönyörű munkákat lehet előállítani.

Gépmester: Persze, hogy leheti De a 
gép ezt egyedül nem képes megcsinálni. 
Megfelelő nyomdai segédeszközök kellenek 
hozzá és míndenekfölött hozzáértő ember, 
qkí a gépet irányítja. A ti büszke produk
ciótok csak mintegy szerszám s mint ilyen 
szolgálja a többi között a mi iparunkat. 
Számolni kell a sokféle papirossal, festék
kel stb.-vel is. Mindezek helyes megválasz
tása eredményezheti aztán azt a munkatel
jesítményt, amit a gépek szállításakor ígér
tetek. Ezerféle gyakorlati szaktudással kell 
a gépmesternek rendelkeznie, hogy az álta
latok szállított gépeken jó munkát tudjon 
előállítani. Leleményesség és sokoldalúság 
kell ahhoz, hogy a különféle gépek hiányos
ságait és tökéletlenségeit áthidalja a gép
mester. Vagy talán azt hiszed, hogy ti min
dig tökéletes és hiba nélküli gépeket szál
lítotok?

Szerelő: Nemi Mindig csodálattal adóz
tam a gépmesterek munkálkodásának. De
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lássátok be végre, hogy az a szerelő, aki 
egy-egy nyomdagépet fölépít, mégis csak 
jobban ismeri annak minden alkatrészét. 
Különösen, ha valamely újabb típusú gépről 
van szó. A gépmesternek az időről időre 
fölmerülő gépújításokat mindig külön kell 
megtanulnia.

Gépmester: Nem akarlak meghazud
tolni. Azonban úgy látom, fölfogásod sántít 
egy kicsit. Hová vezetne bennünket az élet, 
ha az egyéb szakmabeli gépeket egyedül 
csak azok kezelhetnék, akik azokat fölsze
relték. Úgy festene az eredmény, hogy a 
szerelők bár különleges életlehetőséget biz
tosítanának a maguk számára, de sem a 
nyomdagépípar, sem a nyomdaipar ezáltal 
nem fejlődnék. Mert ugyebár, azt nem tagad
hatjátok, hogy amióta Gutenberg a mozgat 
ható betűket föltalálta, továbbá amióta a 
gyorssajtót föltalálták, a nyomdaiparban tör
ténő újítások mind a nyomdászok megfigye
lései és óhajtásai nyomán kerültek kivitele
zésre? Tehát ami a javításokat illeti, ismé
telten csak annyit: a gépeket mindenesetre 
úgy kell megépíteni, hogy azok legalább is 
két-három évig ne kerüljenek javításra. 
Különben örvendetes, hogy a gépgyárak 
erre már rá is jöttek.

Szerelő: Ha nyomdagépekről van szó, 
én alig juthatok szóhoz tíköztetek. Végtére 
hagyjál már engem is beszélni I Ami a gép- 
technika fejlődését illeti, veletek szemben 
vajmi kevéskívánnivalóttámasztanak. Fogal
matok sincsen arról a konkurrenciás ver
sengésről, ami a gépiparban dúl. Minden 
gondotok és tennivalótok abban merül ki, 
hogy minél szebb nyomdatermékeket pro
dukáljatok. Az már azonban kevésbé érde
kel benneteket, hogy mi hogyan hozzuk 
létre ezeket a versenyképes gépeket. Ami 
a fejlődést illeti: bizonyos, hogy azelőtt 
lassú volt. De azért lépést tartottunk a fes
tékgyárak produktumainak fejlődésével. Az 
azonban elvitathatatlan, hogy a nyomdaipar 
fejlődését mégis csak a mi gépeink fejlő
dése segítette elő és most, amikor ezer
mestereket csináltunk belőletek, könnyen 
kacagtok. Éppen ezért a mi közönséges 
szerszámnak nézett gépeink mégis csak a 
mi produktumaink és nem a tieitek.

Gépmester: Igaz, hogy szépen fogal
maztad meg a gondolataidat. De azért 
mégsem szeretném bölcselkedéseidet még 
egyszer hallani. Igaz, hogy nekünk néha 
ezermestereknek is kell lennünk, de mi ezzel 
nem kérkedünk. A szükséghez mérten mun
káinkat mindig maradék nélkül, tehát javí
tások nélkül végezzük el. Erről tanúskod
nak nyomtatványaink, s tanúskodik a meg
rendelőink megelégedése is. Tény az, hogy 
nyomtatványainkat -  amelyek hosszú éve

ken ét minden javítás nélkül használha
tók- az általatok gyártott gépeken készítjük. 
Erről tanúskodnak míndenekfölött a sok
színű nyomtatványaink is. Azt azonban nem 
lehet elvitatni tőlünk, hogy az iparunkban 
használt anyagok ismerete tekintetében fele
lősségterhes jártassággal kell bírnunk. Ezzel 
szemben ti az acélt meg a vasat úgy dol
gozzátok föl, ahogy kapjátok. Felelősség 
nélkül dolgozzátok föl; azok keménységén 
vagy lágyságán változtatni már nem tudtok. 
Tehát tanuld meg, szerelő pajtás: mi, gép
mesterek, kell hogy a ti gépeiteken dol
gozni tudjunk, ha netán rosszak is azok. 
Mi meg tudjuk a festékeket változtatni, ha 
azok nem felelnek meg céljainknak és így 
tovább. -  Végezetül még valamire föl kell 
hívnom a figyelmedet: a nyomdaiparban 
még mindig igen nagy a munkanélküliség. 
A gépmesterek százai vannak munka nélkül. 
Ezzel szemben mindezek a szerelői szak
mában nem állanak fenn. A gépmesterek
nek -  öntudatosan -  mégsem jutott soha
sem az eszükbe, hogy szerelőknek képezzék 
át magukat.

Szerelő: Gyönyörűen alapozott fejte
getésed és az a mélyreható tény, amit utol
jára említettél, teljesen meggyőztek enge- 
met. Eddig is igen nagy becsülője voltam 
a nyomdászok lelkében élő szolidaritásnak. 
A jövőben igyekezni fogok eme megbe
csülésemnek és velükérzésemnek olykép
pen is a látható jelét szolgáltatni, hogy 
csak tanult és jóravaló nyomdászokat fogok 
a könyvnyomdagépekhez és a nyomtató
automatákhoz kiképezni.

Gépmester: Végtelenül örülök annak, 
hogy beszélgetésünk megértéssel végző
dött. Szeretném remélni: azok, akik bennün
ket nem értenek, vagy nem akarnak meg
érteni, eljutnak a te fölismerésedre és esze
rint cselekesznek is. Mert csak ez a meg
értés juttathatja a nyomdászokat az őket 
jogosan megillető kenyerükhöz, a nyomda
ipart pedig arra a nívóra, amelyre hívatva 
van: ha iparromboló kontárok ebben meg 
nem akadályozzák. Hörnyéky Kálmán.

GRAFIKAI SZEMLE



Szakelőadások 
a főnökkongresszuson

A nyomdatulajdonosok ötödik nemzet
közi kongresszusát 1937 augusztus 24-től 
26-íg Budapesten a Magyar Tudományos 
Akadémiában tartották meg. A kongresszus 
túlnyomórészt szakmafejlesztési kérdések
kel foglalkozott. Az ott elhangzott előadások 
szakkulturális szempontból annyira figye
lemre méltók, hogy ezeknek ismertetése -  
helyszűke miatt természetesen csak egész 
rövid Formában -  föltétlenül hasznosnak 
mutatkozik.

Vegyük sorba a bennünket szorosabban 
érdeklő referátumokat.

Kner Imre, aki az előadók sorában Magyar- 
országot képviselte, „A tipográfiai stílus idő
szerű kérdései" címen tartotta meg magas 
színvonalú előadását. Azzal a megállapítás
sal kezdte, hogy a nyomdászművészet ismét 
történelmi fordulóponthoz ért. A könyv- 
nyomdászat a maga kora technikai, gaz
dasági, társadalmi és szellemi irányzatának 
befolyása alatt áll és az ezekkel kapcsolatos 
érdekek kiegyenlítésére törekszik. Ezáltal 
a kultúrtényezők kialakításának munkájában 
közreműködő szerepet játszik. A tipográfia 
története oly tanulságokat szolgáltat, ame
lyekből ma -  fordulóponthoz érkezvén -  
hasznos következtetéseket vonhatunk le a 
nyomdászat jövőbeli művészi fejlődésére 
vonatkozóan is. Az előadó szerint a tipo
gráfia első célkitűzése odaírányult, hogy a 
kéziratot racionálisan, vagyis olcsó s gyors 
úton sokszorosítsa. Az első nyomtatott könyv 
a kézzel írott könyv utánzata volt. Az ős- 
tipográfusok azonban rövidesen fölismerték 
az új technikának sajátszerűségeit. Az ere
detileg kézíráshoz hasonló könyv ennek 
következtében csakhamar mai értelemben 
vett igazi nyomtatott könyvvé vált technikai, 
formai és művészi értelemben is. A tizen
ötödik század végén már jelentkeztek a mai 
medievális és a fraktúr betű ősformáí s 
ezekkel együtt a sorok és oldalak helyes 
szedéstechnikai megoldása. Ezután három
évszázados küzdelemteljes idő következett, 
melynek folyamán a tipográfiát sokszor elté
velyedések érték. Az új tipográfiai ideált 
1800 körül Bodoni, Didót, Walbaum és 
Unger teremtették meg. A klasszikus antikva 
teljesen szakított a kézírás maradványaival. 
A könyvnyomdászat ismét fölismerte belső 
lényegbeli törvényeit. Ezt követi a nyom
dászat mechanizálódása, de művészi szem
pontból hanyatlása is. A mull század végén 
jelentkező iparművészeti törekvések tipo
gráfiai célja a géppel készült könyv meg- 
nemesítése. Az akkori megmozdulás hatása

alatt állunk ma is. A könyvnyomdászat idő
szerű föladatai közé tartozik az üzem szak
szerű vezetése, a nyomdák közötti verseny
nek a minőségi munkákra való átterelése. 
A sokféle szép betű gazdag kincse és a 
modern technika lehetővé teszik számunkra, 
hogy hamis ideálok kergetése helyett az 
igaz értelemben vett tiszta tipográfiát szol
gáljuk.

Zachrisson Bror (Svédország) a könyv
nyomdászatnak a mély- és offsetnyomtatás- 
sal való versenyét tárgyalta. A könyvnyom
dász -  mondotta az előadó -  az utóbbi 
időben ijedelemmel tapasztalja, hogy a 
közönség és a szakmai világ élénk érdek
lődést tanúsít az új sokszorosító eljárások 
iránt. Azonban még a legújabb termelési 
adatok sem adnak aggodalomra okot. Majd 
sorba veszi az előadó az egyes sokszorosító 
eljárások előnyeit és hátrányait. Végül a 
következőképpen foglalja össze álláspont
ját: Mindegyik sokszorosító eljárás saját 
jellegének megfelelő kifejezési formákat 
kövessen. A könyvnyomdász kötelessége, 
hogy modern eszközökkel dolgozzon. Szak
szerű kalkulációval, kollégiálís együttműkö
déssel és elsősorban az egészséges, valódi 
tipográfia iránti érdeklődés előmozdításával 
a könyvnyomdászok mostani vezetőszere
püket nemcsak megtarthatják, hanem meg 
is erősíthetik.

Kruger J. J. (Délafríka) a friss nyomtatvány 
lehúzódását választotta előadói témának. 
Az ipari haladás, úgymond, kétfelől történik: 
tapasztalati és kísérleti alapon. Amerikában 
és Angliában már nyomdaipari tudományos 
kísérleti intézetek létesültek. Szóló a veze
tése alatt álló pretoriai állami nyomda labora
tóriumának a lehúzódás kiküszöbölésére 
irányuló vizsgálódásairól számol be. A lehú
zódás a levegő nedvességének, a festéknek 
és a papírosnak a kérdése. Mivel a nyom
dász a papírost és a levegőt nem változtat
hatja meg, tehát a festékkel kísérletezik. Az 
ezirényú kísérletek részletezése után, ame
lyekről nagyjában mi is tudunk, az előadó 
szükségesnek tartja a tapasztalatok nemzet
közi kicserélését, hogy a lehúzódás kérdése 
végleg megoldható legyen.

Clark H. G. (Anglia) rendkívül fontos kér
dést, az ujságnyomtatás kérdését vetette fel 
a következőkben: Az ujságelőéllítás alap
anyagai: 1. a papiros, 2. a festék és 3. a fém. 
Angliában nagy súlyt helyeznek az újság- 
betűk könnyű olvashatóságára. A Times 
1932-ben új betűfajtára tért ét és a lapok a 
címsorokba több életet vittek bele. Kísér
leteket folytattak annak a hatásnak vizsgá
latával. melyet a papiros színezése az olvas
hatóság szempontjából jelent. Igen fontos 
tényező az alkalmas festék, mert ettől függ

a kinyomtatott példányok gyors száradása. 
A szedőgéphez és a stereotipáláshoz szük
séges ólom helyes összetételétől, valamint 
a helyes olvadási foktól is nagyban függ az 
ujságelőéllítás. A stereotípiai fémet jó álla
potban kell tartani. Fontos körülmény a 
helyes hőfok. Angliában 330° C hőfokú 
ötvözettel dolgoznak. Tudomása szerint a 
kontinensen használatos ötvözetek keve
sebb ónt tartalmaznak. Ezáltal az öntés nem 
olyan éles és a betűk képe nem annyira 
tiszta, mint Angliában szokásos. Az angol 
stereotipőrök kisebb hőfok mellett öntik és 
gyorsan lehűtik a lemezeket, miáltal jobbak, 
mint a kontinensen. Ami a géptermet illeti: 
a papiros szakadásának oka a rotációs
papiros helytelen kezelése; a nyomdafesték 
feldolgozásénak 16-19° C hőmérséklet a 
legelőnyösebb; a lehúzódás és átütés elke
rülése végett az eddiginél még gyorsabban 
száradó festéket kellene használni és olyan 
borítóanyag föltalálása szükséges, amely 
a festéket egyáltalában nem veszi föl.

A kongresszuson elhangzott előadássoro
zat Kirste M. Rich. (Norvégia) a kalkulátorok 
kiképzéséről szóló referátumával fejeződött 
be. Az előadó szerint a nyomdászat egyik 
legfontosabb kérdése az egységesen értel
mezett kalkuláció. A nyomtatványok árki
számítása: nem egyszerű matematika, sem 
a szokásos kereskedelmi számtan, hanem 
elsősorban a nyomtatványok előállításánál 
szerzett tapasztalatok összegezése. A kalku
látorok kiképzésére kurzusokat kell létesí
teni. Mivel előzetes szakképzettség nélkül 
senki sem lehet jó kalkulátor, csak szedők 
vagy gépmesterek alkalmasak erre a pályára. 
A gyakorlati szakképzettséghez elméleti 
tudást kell szerezni a rokon szakmákból. 
Csak az végezhet helyes árszámítást, aki 
ismeri a technikai lehetőségeket. A papiros- 
ismeret nem kevésbé fontos nemcsak árbeli, 
hanem fölhasználhatósági szempontból is. 
A kalkuláció valósággal tudománnyá vált. 
Szükséges volna a nemzetközi kalkulációs 
formuláré kidolgozása. Ez legyen az első 
lépés a nyomdász-kalkulátorok kiképzésé
hez. A nyomtatott formuláré, mely az összes 
kalkulációs tételeket tartalmazza, figyelmez
teti a kalkulátort az egyes munkaszakaszok 
és ártételek fölszámításéra és ellenőrzésül is 
szolgál. Meg kell írni a kalkuláció nemzet
közi tankönyvét, melyet az egyes nyelvekre 
lefordítanának. Ezáltal nemcsak országon
ként, hanem nemzetközileg is egységesít
hető volna a nyomdaipari kalkuláció.

Az egyes előadásokat angol, francia, 
illetve német tolmácsolás után vita követte. 
A hozzászólóknak, akik között elég szép 
számmal szerepeltek amagyarszakemberek, 
az előadó zárószóval felelt. (Sz. A. II.)
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Z I E G L E R  G Y U L A :

Újabb tipográfiai 
stílusok felé

A művészire törekvés ősidők óta saját
sága az embernek, mert benső vágyainak, 
világszemléletének és ízlésének lerögzítése 
a művészetben jut legtökéletesebben kife
jezésre, Amikor a primitív ember rájött az 
anyag kiképzési és formálási lehetőségére, 
akkor egyéni tevékenységéből kisarjadt a 
tökéletességig fokozott technikának az a faj
tája, amelyet művészetnek neveznek.

Ezt érezzük akkor is, amikor kezünkbe 
veszünk valamilyen korszerű tipográfiával 
készült nyomtatványt. Mert az individuális 
művészetek közül a tipográfia voltaképpen 
az a talaj, ahol ennek a művészeti ágnak 
gyökere megizmosodhatott és kitermel
hette a maga ragyogó stílusvirágait. Csak 
végig kell lapoznunk a régi szaklapokat, 
hogy bizonyságot szerezzünk arról, mikép
pen alakult át a tipográfia mestersége ipar- 
művészetté.

Kétségtelen, hogy a tipográfiai stílus kiala
kulását már a békeévekben is erősen befo
lyásolták a gazdasági viszonyok. A kiegyen
súlyozott kereskedelmi élet lehetővé tette 
a „minőségi munkák" szaporodását és ezzel 
mind szélesebb körben tért hódított az akci- 
dencia. E kort a nyomtatványok gazdag és 
fényűző kivitele jellemzi, amelynek stílusét 
a szakkörökön kívül neves szakemberek 
szorgos tevékenysége, kutató és újjáalakító 
vágya hozza egy megállapodott s kiforrott
nak mondható állapotba.

A tipográfiai stílus kialakulásának terén 
bizonyos szervesség, határozottság észlel
hető, amely azonban nem emel gátat egye
sek más ízlésbeli megnyilatkozása vagy 
kifejlődése elé. A mesterszedők a maguk 
utait járják és kitermelik egyéni irányukat.

Ma ebben a tekintetben más a helyzet.
A mai generáció a robotmunkás típusa, 

amely a lecsökkent minőségi munka követ
keztében majdnem kizárólag a továbbképző 
tanfolyamokon vagy csak a tanonciskolá
ban szerzi meg a mesterszedéshez szüksé
ges alapfogalmakat. Itt kapja meg az első 
útmutatást arra nézve, mely úton kell halad
nia, milyen irányba kell fejlesztenie, irányí
tania, csiszolnia a képességeit. Manapság 
ilyesmire a legtöbb nyomdában nincs mód, 
de különben sem bízzák azt kezdő, fiatal 
szedőkre, vagy pláne tanoncokra. Ha a mai 
tipográfia eltérést mutat is a régebbi idők 
alakító módjától, ízlésbeli fölfogásától: 
kompozíció és stílus dolgában mégis arra 
törekszik, hogy leszűrt nyugalmával, egy
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szerűségével és megnyugtató hatásával még 
fokozottabb hatást váltson ki a gyakorlati 
életben, mint elődje.

Amikor a továbbképző tanfolyamok a 
szedőember művészi irányba való oktatá
sára vállalkoznak, ezzel nemcsak a nyom
dai munkásságnak tesznek fölbecsülhetetlen 
értékű szolgálatot, hanem tevékenységük 
áldása kiterjed az egész nyomdaiparra.

Minden elismerés és dicséret megilleti 
ezért a továbbképző tanfolyamok vezetőit, 
akik önzetlen és önfeláldozó munkájukkal 
sikeresen közreműködnek a jövő generáció 
eredményes oktatása érdekében. Szakkul- 
turális életünkben az itt nyert eredmények
ről számtalanszor meggyőződhettünk az 
évenként megrendezett tanfolyami kiállítá
sok során. Ugyancsak eme gondolat szol
gálatában áll a Grafikai Szemle is, amely 
hónapról hónapra híven visszasugározza a 
tanfolyami munka előrehaladását, a közös 
munka értékes eredményét, amelynek tipo
gráfiai értelemben vett erénye, hogy min
dent a legegyszerűbb eszközökkel ér el.

Mindamellett, hogy a kollektív nevelésre 
a szakma jövője szempontjából múlhatatla
nul szükség van, mégis úgy érzem, hogy 
ennek érvényesítése bizonyos károsodás
sal jár, mert háttérbe szorítja az egyén i 
érvényesülés lehetőségét. Itt azoknak az 
egyéneknek érvényesülésére gondolok, 
akik már túljutottak a továbbképzőn, talán 
egyéb művészeti képességet nyújtó tanul
mányokon is és most hallgatásra vannak 
kárhoztatva; csendesen és visszavonultan 
munkálkodnak valamely üzemben, mert 
hiányzik számukra az a terrénum, ahol meg
ismerhetnék szakképzettségüket, tipográfiai 
stílusukat, egyéni megnyilatkozásukat.

Eddigelé az volt szokásos, hogy a szakma 
legjelesebbjei egymással versenyezve gaz
dagították a nyomdászat kincsestárát szebb
nél szebb művészi nyomtatvány-produk
tumokkal. Ez a tevékenység adott alkalmat 
sokaknak arra, hogy nyilvánosságra jutottak 
olyan elgondolások és tipográfiai kivitele
zések, amelyek nem viselték magukon az 
általánosan dívó tipográfiai modort. Ez adott 
alkalmat továbbá arra is, hogy többek között 
létjogosultságot nyerjen a léniakombinácíó, 
tömbszedés, blickfang, hajlított sorok, dia- 
gonólis megoldások kultúrája. Utat nyitott 
olyan kísérletek számára, amelyek a szakma 
széles területét felölelték és megszólaltatva 
a legkülönbözőbb irányokat követő mester
szedőket: végső eredményben sikeresen 
hozzájárultak több, jó  ideig életképesnek 
bizonyult tipográfiai stílusnak és irányzatnak 
a kitermeléséhez.

A kollektív nevelésen kívül tehát érvénvre 
kell Juttatni azokat a parlagon heverő tipo

gráfusokat, akik kiforrottságukkal és művészi 
elhivatottságukkal termékenyen befolyásol
hatják a tipográfiai stílus kialakulását még 
akkor is, ha ízlésbeli felfogásuk a tanfolyami 
munkák nyugalmas egyszerűségével szem
ben az újszerűség izgalmát, s megnyugtató 
ritmusú szedéskompozícíójukkal szemben 
esetleg meglepetéskeltést okoznak újszerű 
tipográfiai elgondolásukkal. Mert csakis 
akkor fejlődhet ki abszolúte komoly és 
magasabb igényeket kielégítő stílus, hogyha 
annak éltető elemei az egyetemes nyom- 
dászság széles köréből sarjadnak ki. Várjuk 
tehát mesterszedőink jelentkezését, hogy 
minél számosabban belekapcsolódjanak 
abba a munkába, amely a szaklap hasábjain 
ét leghatározottabban kihangsúlyozza azo
kat a komoly és fegyelmezett tipográfiai stí
lusmegnyilatkozásokat, amelyeknek nevelő 
és oktató szerepe a közösség javát szolgálja. 
Ezideigszaklapunk-sajnos-mindössze csak 
egyszer közölt szedéspéldákat és néhány 
tipográfiai megoldást budapesti mester
szedőktől. Természetes, hogy ez az ízelítő 
édeskevés ahhoz, hogy ebből nagy és át
fogó tanulságok levonhatók legyenek.

Tudjuk, hogy a megvalósítás kérdése nem 
egyszerű dolog, a szaklap szerény oldal
terjedelme bizonyos korlátokat és meg
szorításokat követel. De amikor a tanulni 
vágyó és a szakmájának továbbfejlesztése 
érdekében sem időt, sem fáradságot nem 
kímélő hallgatóság újabb tanulási lehetősé
géről van szó, akkor -  ha szerény keretek 
között is -  módot kell találni arra, hogy a 
szakmailag kiforrottabbak többször is szóhoz 
juthassanak.

Meg vagyok győződve arról, hogy ez a 
kezdeményezés megértésre talál és ha szer
kesztőbizottságunk e gondolat szellemében 
belevonja majd azokat a tipográfus-kiváló
ságainkat, akiknek a neve nem ismeretlen 
nyomdászberkekben, úgy termékeny munka 
fog fakadni ebből a kezdeményezésből.

A Grafikai Szemle mellékleteiről gondos
kodó kollégium már több ízben is bizony
ságát adta annak, hogy kész örömmel fo
gadja a szaktanfolyamokon kívül álló kollé
gák mellékletül szánt vázlatait is. Fő dolog, 
hogy a vázlatok nívósak s megszedhetők 
legyenek, azonfölül természetesen gyakor
lati példákul is szolgáljanak. Ezek a szem
pontok irányították a kollégiumot a mellék
letek összeválogatásakor mindig. Nem a 
csodálkozásbaejtés a szedéspéldák rendel
tetése, hanem az, hogy e legszélesebb kö
rökben és a legszerényebb nyomdai beren
dezkedés mellett is mintegy mintául szol
gáljanak. Az e föltételeknek megfelelő min
den vázlatot szívesen fogadunk. Szerk.
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Könyvnyomdái
nyomtató-automaták

A Grafikai Szemle ez évi 3-ik számában 
ifj. Novák László kollégám tollából igen 
érdekes és figyelemreméltó cikk jelent meg 
a fenti címmel, amely ugyan felemlíti az 
egyes típusokat, de úgy átszalad egyikről 
a másikra, hogy ez az ismertetés, bár érde
kes, de mégsem közli a gyakorlati haszna- 
vehetőségnek főbb tapasztalatait.

Mert mit kell tudnia egy gépmesternek az 
automatagépekről? Sokatl Ezért szükséges 
volna, ha a Grafikai Szemle hasábjain az 
állandóan automatagépekkel dolgozó gép
mesterek beszámolnának a kezelésükben 
levő gépeknek mind az előnyeiről, mind 
hátrányairól. Az ily közleményeknek üdvös 
hatásuk lenne mind a gépmesterek, mind 
pedig a munkaadók részére. Mert egyes 
esetekben nem erőszakolnának olyan mun
kákat az üzemükben levő automatagépre, 
aminők azon el nem végezhetők.

Nézzünk tehát végig az automatagépek 
sokaságén és állapítsuk meg így lehetőleg 
a használhatóságukat. Mit akarunk rajtuk 
nyomtatni? Minőségi munkát is, vagy csak 
tucatmunkát?

Elsősorban foglalkozom a stopcilinderes 
automatagéppel és itt mingyárt meg kell 
állapítanom, hogy minőségi munkátnemigen 
lehet rajta elvégezni, ha ugyan a ráma
belvilág maximumát ki akarjuk használni. 
Ennek oka az, hogy a gép két alsó felhordó 
hengerének átmérője kisebb, minta nyomó
formának átmérője. További nehézségeket 
okoznak az alsó és felső kivezető szalag, 
valamint a kirakózsínórok és kírakópálca is 
(piszkítás, beszakítás stb.). Ha automatagép
ről van szó, úgy a gyorsaság is jelentékeny 
és ez esetben nagyobb tónusfelület nyom
tatása belövési nehézségekkel jár. Mind
ebből az következik, hogy az ilyen gép 
csak tucatmunkához használható eredmé
nyesebben, mint minőségi munkához.

Minőségi munkákhoz már alkalmasabbak 
a Polly, Elka vagy a modernebb tégelyes 
automaták. Ami hátrány a stopcilinderes 
gépeken az előbb említett nehézségek 
folytán, az mind előnnyé válik e gépeknél. 
Elsősorban a Polly-gépet említem, amely 
kéttúrás alapelvénél fogva úgy a nyomta
tás minősége, mint a festékfölhordás révén 
kifogástalan. Hátránya csupán a gép könnyű 
súlya, amely gyors nyomtatáskor nem elég 
stabil ahhoz, hogy a spíszelést megakadá
lyozza, másrészt pedig nehezen kezelhető. 
Hasonló hibában szenved az Elka-gép, mely 
szintén nehezen kezelhető, sőt a Heidel- 
bergl automata is, bár ez tégelyes automata.

„Werkmunkához" a most említett gépek 
drágák,kimondottan minőségi munka pedig 
e gépekre, sajnos, Magyarországon nincs, 
mert például a mélynyomtatással előállított 
illusztráció nagyobb példányszámnál jelen
tékenyen olcsóbb a könyvnyomdái gépeken 
előállított illusztrációnál.

Milyen automatát vegyünk hát alapul, 
amelyet úgy olcsósága, jó  nyomóereje és 
elsőrangú festékfelhordása, sőt a pontos 
regisztere révén úgy minőségi, mint werk- 
munkára egyaránt jó eredménnyel használ
hassunk? Nézetem szerint tégelyeset.

Vizsgáljuk meg kissé ezeket a tégelyes 
automatákat először gépmester! szempont
ból, de nézhetjük az üzem szempontjából 
is. A gépmester könnyen kezeli a gépet, 
főképpen mert szerkezete nem bonyolult, 
könnyen hozzáférhető, a beigazítás céljából 
a berakószerkezet a nyomógéptől elfordít
ható, sőt újabban síneken hátrahúzható. 
Különösen flórposta-papirost nyomtat igen 
könnyen és ez a kézi berakással lassúbb 
műveletet igénylő munkák gyors s majdnem 
hibátlan nyomtatása teszi közkedveltté, mert 
flórposta-nyomtatás mindenütt akad.

Előnye még eme tégelyes automatának 
a legelőbb tárgyalt stopcilinderes automata 
alaphíbájának -  a kivezető szalagok, zsinó
rok és kirakó pálcáknak -  elmaradása, 
í [Üzemi szempontból azonban minőségi 
munkánál ezek a régebbi típusú tégelyes 
automaták sok kifogásra adnak okot. Ilyen 
kifogások a festékfölhordás elégtelensége, 
regíszteri differencia és -  ez a legsúlyosabb 
kifogás -  a gép gyönge építése, valamint 
a tégelysín hiánya (Kobold-típus).

A gép oly gyönge építésű, hogy sokan 
vannak gépmesterek, akik nem is próbál
koznak rajta nehéz forma beemelésével. 
Hogy a regisztere többszínű autotípia szem
pontjából kifogásolható: elég arra rámutatni, 
hogy nem is emelnek be többszínű autotípiát 
ilyen gépbe. De a legnagyobb kifogás lehet 
a festékfölhordás elégtelensége, mert csu
pán két fölhordóhengere van, s az eldör- 
zsöléshez is sok szó fér.

A gyakorlat ezt mutatja, hogy még egy 
négy fölhordóhengerrel ellátott dupla kvart 
(36 x 52 cm) Gally-típusú, önberakónélküli 
tégelyes nyomtatógépen (Viktória, Phönix) 
is alsó dőrzsölőhengerek nélkül a tónus
formák nyomtatása kifogástalanul már alig 
végezhető el. A régebbi típusú tégelyes 
automatagépeken is ez a hiány van. Ezért 
nem lehetett erős festékezést kívánó mun
kákat végezni rajtok „stráfolás" nélkül.

Van még egy másik típusú tégelyes auto
mata forgalomban: a Viktoria-Merkur ön
berakó szerkezettel. Itt mér valamivel jobb 
a festékezés, jobb a nyomóerő és jobb

regiszter van. Hogy itt is hiányzik az alsó 
dörzsölés, ennek oka az, hogy gyorsjáratú 
automatagéphez nem lehet alsó dörzsölést 
szerkeszteni, mert abban a percben a tömeg
munkát jelentő 2000-3000 óránkénti nyom
tatási csúcsteljesítmény 800-1000 óránkénti 
nyomtatásra lenne automatice redukálva, 
így aztán a mechanikai berakónak jóformán 
semmi előnye nem lenne a kézi berakással 
szemben, mert van az üzemben lassújératú 
gép, ahol talán még könnyebben lehet elvé
gezni az alsó dörzsölést kívánó formákat.

Még ha lassúbb a járata az automatagép
nek, mint ahogy az szerkesztve van és 
középértékben 2000 óránkénti nyomtatási 
mennyiséget veszünk alapul, úgy kunkorodó 
vagy silányabb papiros nyomtatásakor egy 
1000 nyomtatásos óránkénti teljesítménynél 
máskép dolgozik az automata, sőt regiszter 
dolgában való bizonytalansága növekszik.

Hogy a gépgyárosok tisztában vannak 
e nehézségekkel, mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy a lipcsei Schelter és Giesecke 
nyomdagépgyár hosszú ideig tartó kísérle
teket folytatott, hogy e nehézségeken a 
lehetőséghez képest segítsen.

A gépgyár úttörő jelentőségű festékföl- 
hordást szerkesztett a tégelyes automatáján: 
a lsó d ö rz s ö lé s t fen t. Az új gépnél meg
szűnt a síma hengerfutópálya, amely már 
sok kellemetlenségnek az okét szolgáltatta 
(egyrészt a folytonos állítgatás, másrészt az 
állíthatatlansága és gyakori olajossága foly
tán nem utolsó sorban a hengerek csúszká
lásénak lett okozója). Az új megoldásnál 
a hengergörgőket fogaskerékgörgők helyet
tesítik, amelyek fogassínben futnak le meg 
föl. Elmaradhat az úgynevezett futólécek 
(Schmitzleisten) használata is. Ezt pótolja 
a fix betűmagasságra állított fogassín és ha 
táblázatos szedést nyomtatunk: ezáltal meg
szűnik a hengerek bevágódása is.

De hol van itt az alsó dörzsölés? Ott, 
hogy a három festékfölhordó henger között 
két úgynevezett kiegyensúlyozó acélhenger 
dörzsöli el a festéket állandóan, amely a 
három festékfölhordó hengerrel párhuza
mosan működik. Ez a tény maga az alsó 
dörzsölés -  fent. Hogy ez a festékfelhordás 
bevált, megerősíti az a tény, hogy a neve
zett gyár az összes tégelyes gépeit erre 
a rendszerre alakítja ét és a jövőben így 
szállítja. További előnye e modern gépek
nek a gazdaságosabb kihasználás, amelyet 
úgy érünk el, hogy az automatagép bármi
kor néhány fogással rendes Gally-típusú 
tégelyes sajtóvá alakítható át, amennyiben 
az önberakó szerkezet -  amely síneken és 
görgőkön jár -  a géptől hátrahúzható, úgy 
hogy szükség esetén kézi berakással is üzem
ben lehet tartani. Dénes Sándor.
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A szedőgépes munka 
birodalmából

Höhne O ttó  60 éves. A szedőgépes 
munka irodalmának kitűnő úttörője és szor
galmas munkása, a berlini Höhne Ottó szep
tember hó 9-én töltötte be 60-ik életévét. 
A jeles szakírót ez alkalommal meleg üdvöz
léssel halmozták el mindenfelől, s a jó kíván
ságokhoz szeretettel hozzáfűzzük ezúttal a 
magunkét Is.

Höhne Ottó a berlini hírneves Büxenstein- 
nyomdában tanulta a könyvnyomdászatot 
1891—95-ben. Hosszabb Ideig tartó vándor
lás után 1898 végétől kezdve gépszedő volt 
többfelé. 1900-ban egyik megalapítója, 
majd jegyzője, később elnöke volt a berlini 
gépszedők egyesületének. 1911 -tői 1917-ig 
vezetőségi tagja a nagy német nyomdász
egyesületnek, egyszersmind tagja az ársza- 
bályhívatalnak. Egy kis katonáskodás után 
1920-tól 1933-ig titkára a nyomdászegye
sületnek Az 1933-í fölfordulás őt is kizök
kentette ebből az állásából. Azóta gépszedő 
egy napilapnál.

Szakirodalmi munkássága széleskörű és 
mélyenjáró. 1904-ben megalapította a gép
szedők szaklapját, a „Technische Mitteilun- 
gen fürMaschínensetzer“ -t. 1925-től 1933-ig 
szerkesztője volt a Bildungsverband utól- 
érhetetlenül alapos havi Folyóiratának, a 
„Graphischer Betríeb"-nek, de azonkívül is 
sokat írt a számottevő szakfolyóiratokba. 
Több önálló műve Is van, ezek közt leg
ismertebb a szedőgépek történetéről szóló 
(„Geschichte dér Setzmaschinen", 1925).

« * *

M on o-ü gyek . A Grafikai Szemle negye
dik számában fenti címen megjelentekre 
-  minden hangzatos jelmondat nélkül -  
a következőket válaszolom:

1. A3.számban közölt észrevételeim meg
írásakor Tirk kollégámat hírből sem ismer
tem, ezért nem is állhatott szándékomban 
érzékenységét sérteni; ha ez mégis meg
történt, az ok rajtam kívül keresendő.

2. Soha, sehol nem vontam kétségbe, 
hogy a szedések 99 százaléka variábilissal 
készül; ellenkezőleg, koncedálom, hogy a 
kompressz szedések 100 s a táblázatos sze
dések legalább 50 százaléka készül variá
bilissal. Most Is fenntartom azonban, hogy 
az erősebbre öntés a szűkén méretezett 
rovató táblázatszedéseknél napirenden van. 
E szedésmód alkalmazásának azonban nem 
akadálya az, hogy azokban a sorokban, 
amelyekben erősebbre vagy gyengébbre 
akarunk egyes betűket öntetni, variábilist 
közönségesen nem használhatunk.Táblázat- 
szedésnél használatos a dupla kizárás, s a

duplán kizárt sorokban egy kis ügyeskedés
sel akár minden betűt külön-külön is kizár
hatunk -  egyszerű kizárással I Az erősebbre 
öntés átrakésos formáját egyébként néhá- 
nyan Tirk kollégám „gespán"-jai közül is 
gyakran alkalmazták.

3. Feltételezem, hogy Tirk kolléga kezdő 
gépszedőknek az oktatására szánta az általa

Höhne Olló, a szedőgépek történetírója.

ismertetett kizárási módot s a kezdő gép
szedő bizony sokszor -  tanácstalan. Az a 
Mono-szedő, aki a kizárószámok értékével 
tisztában van, már magasabb iskolát járt.

4. Minél több a variábilis a széles for
mátumú sorban, nagy átlagban annál véko
nyabb a kizárás (hiszen már 4-6 variábilis
sal lehet 4 négyzetig kizárni). A minőség
nek pedig csak hasznára van, ha az ilyen 
sorban -  a szóközök számához mérten - 
félnégyzetek is vannak, mert így a szerző 
által belejavított kommá, névelő stb. miatt 
nem kell a kézíszedőnek a sort nyolcad- 
spáciumra összehúznia vagy éttördelnie.

5. Mi gazdaságosabb: 2-3 -4 kizárást a 
sorvégről a korrektúrát végrehajtó kézi
szedő kollégának a szavak közé beosztania, 
vagy az, ha a gépszedő az egyszer már meg
szedett sort deleálja (eldobójelet üt belé), 
kiönteti, eldobatja és újra szedi; esetleg 
papiroson törli, az öntőgépet megállítja, ami 
két gép kezelésénél az újraindulásig 1-2 
percet is igénybe vesz -  erről nem lehet 
vitatkozni. (8—10—15 cm fölösleges papiros
fogyasztás, időveszteségI) Egyébként sor- 
törlést durva hibák bennmaradásának az 
elkerülésére alkalmazunk.

6. Ha mód adódik rá, a Grafikai Szemlé
ben legközelebb ismeretséget kötünk az 
eléggé ismeretlen (hanem is „harmadik fajta, 
73 oszlopos!") Set-dob kízárószámaival.

7. Némi tapasztalatomat a Mono-szedők 
hasznára szántam magam is. Bánhegyi M.

# *  »

Az ördög incselkedése kedvesebb dolog 
lehet a földi halandó részére, mint egy 
gépszedőnek a m atricák nem -esése. Az 
egyedül álló gépszedő gyakran kerül abba 
a kellemetlen helyzetbe, hogy a csatornában 
valamilyen oknál fogva elakadt matricák 
útját kell szabaddá tennie. Ennek természe
tesen gyorsan kell történnie, mert a gép 
nem állhat. Az egyes jelesebb matricáktól 
eltekintve, csak a legtapasztaltabb gépszedő 
tudja pontosan, hogy melyik betűnek melyik 
a csa to rn á ja . Különösen a kezdő gép
szedők küzdeneknagynehézséggelílyenkor.
Az alanti kis táblázat megkönnyíti a gép
szedő ezírányú munkáját. Ha egy pillantást 
vet a táblázatra, rögtön láthatja, hogy a 
nem-eső matrica melyik rekesz hányadik 
csatornájában van.

Magától értődik, hogy mert az „e." betűből 
két csatorna van, azt mindig figyelembe kell 
venni és Így azért ha az „i" csatornáját keres
sük, azt nem az 5-ik, hanem a 6-ikban talál
juk meg. Az elsőnek így 19, a 2-ik, 3-ík, 
4-ik rekesznek 18, az 5-iknek szintén 19 csa
tornája van a normális Linotype gépeken. 
Ilyen vagy ehhez hasonló táblázatot minden 
gépszedő könnyen készíthet magának és 
ha a gép valamely alkalmas részére rára
gasztja, szükség esetén mindig maga előtt 
látja a matricák fekvését a magazinban. 
Az itteni kis táblázatnak az elkészítése -  sze

rintem — nem hiábavaló munka, mert az 
emlékezés sokszor tévedhet, a följegyzés 
csak egyszer, ha az nem híven történt.

A Linotype billentyűzete -  színezéssel -  
három mezőre van osztva. A szedést illetőleg 
ez nem jelent semmit, annak gyakorlati 
jelentősége nincs. Én azonban ennél cél
szerűbbnek tartanám azt, ha már egyáltalán 
színezik a billentyűket, ha a kisbetűket egyik 
színnel jelölnék, a nagybetűket más színnel, 
az írásjeleket és kizárásokat és esetleg a 
számokat egy harmadik színnel különböz
tetnék meg egymástól. Juhász Béla.
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F Ö L J E G Y Z É S E K
Borítékunkat

a Könyvnyomdái Munkások Egyesülete továbbképző 
tancsoportjának egyik szorgalmas résztvevője, Kurcsics 
Ernő tervezte. Az ólomvésés a nemkülönben szorgal
mas és tehetséges Höchst Pál munkája.

Szedésmellékleteinket,
nemkülönben a boríték 3. és 4. oldalán levő ólommet- 
szetes példákat is, a továbbképző tancsoporlok tagjai 
tervezték. Nevük rajta olvasható mindenik oldalon.

A bukaresti nyomdász-szakiskola
munkáinak remek gyűjteménye került kezünkbe. Beszé
des bizonysága annak, hogy odalenn, az Alduna kör
nyékén is vannak a nyomdászatnak hő szerelmesei, akik 
a kor intő szavát megértve: minden idegszálukkal rajta 
vannak, hogy a mesterségek mesterségét az őt meg
illető piedesztálra emeljék. A gyűjteményben meg
találunk minden elképzelhető nyomtatványfajtát: jó 
merkantiliát, művészi színvonalon járó akcidenciát 
vegyesen. Becsületére válnak a növendékeknek, de 
első sorban az Iskola tanárainak, akik közül Nánási 
Gábor, a tipográfiai nyomtatás oktatója jó  ismerősünk, 
s kitűnő szakértelmével már régebben is számottevő 
előharcosa volt a nyomdászati szakkultúrának.

„Reklám és Szervezés."
G e llé r t  A n d o r ilyencímű kitűnő havi újságának 

8. száma a megszokottan érdekes és változatos tartalom
mal jelent meg. Kitűnő cikkek vannak benne az angliai 
reklámról, a „reklám-olló'-ról, plakátról, szabad keres
kedelemről, kirakatrendezésről stb. stb. A Magyar 
Nemzeti Nyomtatványkiállítást is kedvesen s minden 
szavában igazat mondva ismerteti. Látszik, hogy a lap 
szerkesztője nagyszerűen tájékozódott a mi dolgainkról 
is. Néhány mondatát a következőkben le is közöljük:

„Nagy tévedés van a kiállítás elnevezésében. Ez nem 
nyomtatványkiállífás, több ennél: a betű, a magyar 
kíílFura, a magyár(nyőmdaipar, a nyomdaművészet tör
ténete, továbbá a sokszorosító eljárások oktató és vilá
gosan érthető bemutatása. Nem kiállítás ez, -  esemény, 
mert létrejöttét és kirobbanó sikerét a lelkesedés és 
az eléggé nem ismételhető szaktudás hozta létre."

„A kiállítást a Magyar Nyomdászok Társasága ren
dezte. Kik ezek? Harminc-harmincöt úr, a magyar sok
szorosítóipar vezető egyéniségei. Ezt a társaságot nem 
gazdasági érdek tartja össze, csupán szakmájuk végtelen 
szeretete és az, hogy a nyomdászkultúrát és a nyomda
ipart a legmagasabb színvonalra emeljék. Ki a vezetője 
a Magyar Nyomdászok Társaságának? Senkii Csodál
kozzék mindenki, a magyar glóbuszon működik egy 
olyan társaság, melynek nincs elnöke, alelnöke, dísz
elnöke. titkára, főtitkára, vigalmi bizottsága és ez a 
társaság mégis cselekszik, alkot és nagy eredményeket 
ér el. Vagy talán ép ezért ér el sikert és végez ilyen 
hasznos munkát!?'

„Van egy rossz tulajdonságunk, mindenben csak az 
érdekel bennünket, hogy ki csinálta? Két emberről kell 
elsősorban írni: az egyik Kertész Árpád, a Légrédy- 
nyomda igazgatója, a cnÁsikdr Bródy László, aHun_gária- 
nyomda vezérigazgatója. Most, amikor Kiyresz Árpádról’ 
dícséro~sö7ökal kettlm i, érezzük, milyen nehéz elmon
dani mindazt, amit ö csinált. Talán azzal lehetne leg
jobban jellemezni, hogy „szaladgált, egész nap úton

volt". Minisztereknél, minisztériumokban, múzeumok
ban, a fővárosnál, rendőrségnél, tűzoltóságnál, pénz 
után járt, barátokat szerzett, ellenségeket és megsértő- 
dötteket kibékített s közben vezette a Légrády-üzemet is. 
így leírva milyen egyszerűnek látszik a dolog! De mi, 
akik ismerjük a közhivatalokat és a pesti embereket, 
csodáljuk, hogy Kertész Árpád minden feladatát kilenc 
hónap alatt el tudta intézni. -  Bródy László doktorra 
és munkatársaira hárult az anyag összegyűjtése, az épí
tés és rendezés munkája. Erről mi nem írhatunk, erről 
a kiállítás beszél. De igenis arról írnunk kell, hogy Bródy 
László nemcsak kivételes nagy tudását és idejét állította 
a kiállítás szolgálatába, hanem kiszámíthatatlan áldoza
tokat is hozott. Igen, a zsebéből is, de az, hogy heteken, 
sőt hónapokon keresztül nyomdájának legértékesebb 
munkatársait és munkásait a kiállítás szolgálatába állí
totta, akik csak a kiállítással foglalkoztak, olyan áldozat 
volt, amit 1937-ben kevés embertől várhatunk. Bródy 
László történelmi név lett a magyar nyomdászat króni
kájában. -  Kaesz Gyula átépítette, átvarázsolta a Mű
csarnokot. Keretet adott a kiállításnak. Olyan művészi 
teljesítményt nyújtott, hogy reméljük, mindenütt a pro- 
tezsálók elé fog kerülni. Kner Albert a Kner névhez 
méltóan, minden idegszálával végigélte és végig
dolgozta a kiállítást. Meg kell emlékezni Bródy Maróti 
Dóráról, Bisztrai Farkas Ferencről, dr Drescher Pálról, 
Haíman-Kner Györgyről, Kner Imréről, Nyirö Tiborról, 
Rosner Károlyról és dr Tarr Lászlóról."

A „Reklám és Szervezés" kiadóhivatala a Wesselényi 
ucca 21. szám alatt van. A kollégáinknak is ajánlható 
kitűnő lap előfizetési ára egy évre 12 pengő.

Még mindig drágul a papiros.
A Népszavában olvassuk: Londonból érkező hírek 

szeríüTázujságpapír úiabb nagyarányú áremelkedé
sére kell számítani. Jelenleg az ujságpapiros tonnája 
10 sterling fontba kerül, de valószínű, hogy jövőre mér 
14 font, 1939-ben pedig 16 font lesz az ára. Hír szerint a 
kanadai faállomány rohamos csökkenése okozza az 
ujságpapiros árának újabb emelkedését. A kanadai 
kormány a faállomány kímélését határozta volna el, az 
erdőirtások tervszerűsítését és ez okozná az ujságpapi
ros árának újabb emelkedését. Nem szabad azonban 
megfeledkeznünk arról sem, hogy az ujságpapiros érá
nak emelkedésében a háborús készülődés is döntő 
szerepet játszik. A papiros nyersanyagát, a cellulózt 
ugyanis hadicélokra használják fel és mesterséges áru
hiányt teremtenek az ujságpapírpiacon.

A „Természettudományi Közlöny' egyik legújabb 
számában F e rd in é n d y  Géza érdekes összefoglaló 
tanulmányt írt a papiroshiány kérdéséről „A cellulóz 
és a papirosdrágulás' címen. A cellulóz gyártásának és 
fölhasználásának leírása után a probléma gazdasági 
oldalát világítja meg. Kimutatja először is, hogy a pa
pirosgyártáshoz szükséges nyersanyag -  a cellulóz és 
az úgynevezett faköszörület -  termelése hogyan emel
kedett az utolsó években erősen az 1929-es, válság 
előtti mennyiség fölé. A világtermelés hullámvonalát 
a következő számadatok szemléltetik. Cellulóz és fa
köszörület gyártódott összesen ezer tonnában: 1927-ben 
14.625,1928-ban 15.348,1929-ben 17.186,1930-ban 16.776, 
1931-ben 15.207,1932-ben 14.402, 1933-ban 16.190, 1934- 
ben 17.948,1935-ben 19.900, 1936-ban 22.500. Kiszámítja 
Ferdinándy, hogy miközben a világtermelés 22 és fél 
millió tonnára duzzadt, a rendelkezésre álló fenyőerdők 
területe alig elenyészően kisebbedett. Ennek a mennyi
ségnek a termeléséhez 4-500.000 hektár fenyőerdó-

terület kihasználása elegendő. Minthogy a fenyőerdő 
50 év alatt éri el teljes kifejlődését: hogyha a kiirtott 
erdőt mindig új telepítéssel pótolják. 23 millió hektár 
erdőterületelegendőa mostani papirosanyagszükséglet 
biztosításához. Ezzel szemben csak az északi föld
gömbön mintegy 500 millió hektár fenyőerdőség áll az 
emberiség rendelkezésére, vagyis ennek eddig csak 
5‘Vo-át használja az emberiség. Abszolút fahiányról és 
így papiroshiányról tehát beszélni nem lehet. A viszony
lagos Fahiány azonban megvan és ennek az okait 
Ferdinéndy a következőkben foglalja össze; „A papiros
fogyasztás nagymérvű emelkedése a cellulózkeresletet 
valóban fokozta. A műselyem- és hadiipar fellendülésé
vel kapcsolatos és túlzott cellulózfogyasztást feltételező 
hírek a cellulózfeldolgozó ipart raktárra való beszer
zésre indította, nehogy nyersanyaghiány miatt üzemét 
korlátozni legyen kénytelen.Ez világviszonylatban akis 
erdőterületekkel rendelkező cellulóztermeló országok
ban egyrészt viszonylagos fahíányt, másrészt a cellu
lózgyárak teljesítőképességének kimerítését okozta."

Régi magyar könyvtárak.
A reneszánsz idejebeli szellemi mozgalmakat meg

előzően csak a szerzetesrendek között találunk kiválóbb 
könyvgyüjtőket Magyarországon. Előkelő szerepet vitt 
ezek sorában a pécsváradi monostor, amelynek Szent 
István királyunk is ajándékozott harminchét könyvet. 
A bakonybéli apátságnak is jelentékeny könyvtára volt, 
nemkülönben a pannonhalminak is. Szent László egy 
1093-ban kelt okiratéban fölsorolja az utóbbinak kézirat
készletét és hetvenkét kötet kódexről emlékezik meg. 
Az egyes könyvbarátok közül kiválik Szent Gellért 
püspök, akiről azt állítják, hogy egyetlen könyv meg
szerzése végett képes volt Palesztinába utazni. Gut- 
keledi Vid pedig 1263-ban egy bibliáért a Mura melletti 
birtokát és Somogy vármegyében a Lapoc helységben 
részbirtokát adta kárpótlásul a csatári monostornak. 
A zágrábi káptalannak volt egy ezüstbe kötött régi 
könyve, amelyete káptalan tizenötödik századbeli könyv
lajstroma szerint maga Szent Lukács evangélista írt 
volna.

Minden időkre kiható nevezetességű könyvtárunk 
volt azonban a Korvina, amit Mátyás királyunk alapított, 
s aminek fönmaradt pompás kiállítású példányait még 
ma is csudélja a világ. A Korvina rendes könyvtár volt, 
rendes hivatalnokokkal s kényelmesen berendezett 
dolgozóleremmel, melyben nagynevű idegen tudósok 
is gyakran megfordultak. Országos színezete is volt 
a Korvinának. 1490 június 17-én azországnagyok szerző
dést kötöttek Korvin Jánossal, lelkére kötve, hogy az 
ország díszére alapított könyvtárt kiüríttetni ne engedje, 
hanem az összes könyveket ott őriztesse. Annyit azon
ban megengedtek neki, hogy némely könyveket a pre- 
látusok és zászlós urak tanácséval és fölülvizsgálatával 
a maga használatára kivehessen. A Korvinára Miksa 
császárnak is nagyon fájt a foga. Cuspinianust öt év 
alatt huszonnégy ízben küldte Ulászlóhoz, hogy a gyűj
teményt az 1494-ben alapított bécsi császári könyvtár 
száméra megvegye. Jellemző különben e könyvtár nagy 
értékére, hogy maradványaiért még jóval később is 
harmincezerforintotkinált Pázmány Péter hercegprímás 
a töröknek, de nem kaphatta meg azt tőle.

Híres könyvtára volt ez idótéjt Vitéz Jánosnak is, 
E könyvtár maradványaiból Fraknói Vilmos 1878 óta 
egész sereg kódexet mutatott be. Kinizsi Pálné Magyar 
Benignának 1513 körül egyenesen megrendelésre ké
szült egy imádságos könyve, az úgynevezett Festetics-
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kódex, amely a legfényesebb magyar kézirat. (A Gr. Sz. 
ezidei 6. széma az egyik oldalét fakszimilében közölte is.)

Híres könyvtár volt a Janus Pannonlusé is, melyről 
Vespasiano Bísticci azt mondja, hogy minden tudomány- 
szakból megvoltak benne a legkitűnőbb munkák. 
A Zrínyi-család könyvtára is nagyszabású volt. Főként 
Zrínyi György horvét bán és Zrinyi Miklós a költő szapo
rították. Előbb Szent-Ilonán őrizték, a családi sírbolt 
mellett, a Csáktornyái várhoz egy kis negyedórényira, 
azután Zerinvárban, végre Csáktornyán. A gyűjtemény, 
amelyet Toll Jakab duisburgi egyetemi tanár kora egyik 
nevezetesebb magánkönyvtáraként dicsér, a nagynevű 
család kihalása után elkallódott. Egyes darabjai ma a 
cseh-és morvaországi könyvtárakban találhatók. Ismer
tetését -  Zrinyi Miklós katalógusa után -  Toldy László 
adta „Szluha László és a Zrinyi-könyvtár" (Budapest 
1880) című kis művében.

Thurzó György nádor is nagyban gyűjtötte a köny
veket. Könyvtárából -  főkép Jankovich gyűjteményével 
-  sok becses darab került a Nemzeti Múzeum birtokába. 
Könyvei rendesen borjú- vagy disznóbőrbe vannak 
kötve; táblájukon a tulajdonos nevének meg címének 
kezdőbetűivel; G. T. P. R. H. (Georgius Thurzó, palatínus 
regni Hungáriáé).

Híres könyvtáraik voltak még a Rákócziaknak.Telekiek- 
nek, Rádaiaknak, Apponyiaknak, Széchenyieknek stb. 
A magán könyvgyüjtők között később legnevezetesebb 
lett Jankovich Miklós. Gyűjteményét, melyben százezer
nél több nyomtatvány, kétszáz kódex, hatezer okirat, 
háromezer érem s több ezer magyar műipari vagy tör
téneti becsű régiség volt, az ország 125.000 forintért 
vásárolta meg a Nemzeti Múzeum számára.

Magyarország papirostermelése.
Magyarországon jelenleg 7 papirosgyár, egy kartón- 

és két lemezgyár van üzemben. További három papiros- 
és egy lemezgyár építkezése most folyik. A 14 gyár 
termelőképességét 9500 vagonra becsülik. Ebből a 
mennyiségből 4000 vágón rotációs-, író- és nyomtató
papiros, 2500 vágón csomagolópapiros és 2000 vágón 
kartón és lemez. A magyarországi papirosszükséglet 
is körülbelül ennyit tesz ki, tehát a hazai gyárak majd
nem százszázalékosan kielégíthetnék a belföldi piacot, 
mert csak bizonyos különleges papirosok gyártására 
nincsenek berendezve, mint például: cigarettapapiros, 
selyempapiros, valódi pergamenpapiros, papyrolin, 
valódi espartópapiros, „presspán*, vulkánfiber, matrica
papiros, továbbá bristol-, elefántcsontkartón stb. A fél- 
gyártmányokat illetően a cellulóz teljes egészében 
külföldről jön az országba, 1936-ban a behozatal 3700 
vagónt tett ki. Most egy 3000 vágón termelőképességű 
cellulóz-gyár épül nálunk, tehát ebben a tekintetben 
is változás áll be. A magyar gyárakban öt faköszörüle- 
tet előállító telep működik, egyet most rendeznek be. 
Agyárak közül a Diósgyőri Papirosgyár 1782 óta áll, 
a többi 1924-től kezdődően keletkezett. A külfölddel
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megkötött kereskedelmi egyezmények folytán Magyar- 
ország a mezőgazdasági termékek elhelyezése érdeké
ben papirosgyártmányok átvételét vállalta, amelynek 
következtében a hazai gyárak nem használhatják ki 
teljes termelőképességüket. (Sz.)

„ Graficska Szm o tra. ‘ '
Van Belgrádban egy lelkes kis nyomdászi csoport, 

amely céljául tűzte ki, hogy meghonosítja Szerbiában 
a modern tipográfusművészetet, s propagandát indít a 
szép és jó nyomtatvány érdekében. Az Atanaczkovics 
Péter, Karpinszky Aladár, Szimilényi Károly stb. vezeté
sével dolgozó lelkes csoport rendesen János-napokra 
ad ki „Graficska Szmotra" (annyi mint: grafikai szemle) 
címen egy-egy olyan füzetet, amely utat mutat, ízlést 
fejleszt és a nyomdászatot illetően minden szépre és 
jóra tanít. Már a tavalyi füzet is elsőrendű volt a maga 
nemében, az idei pedig világviszonylatban is meg
lepetést keltő. Gratulálunk érte a derék belgrádi kollé
gáknak, kik egyébként most szaktanfolyam tervével is 
foglalkoznak, mintául véve hozzá a mi budapesti szak- 
kulturális továbbképzőnket.

„Graficska Révija
Ez szintén grafikai szemlét jelent horvátul. Különben 

már tizenegyedik évfolyamátjáró zágrábi folyóiratnak 
a címe, Kitűnően szerkesztett, a kor színvonalát járó, 
szép mű. Az előttünk fekvő júniusi szám 60 oldalra ter
jed, s ezenfölül néhány érdekes melléklet is van benne. 
Terjedelmes, jó szakcikket találunk benne munka
társunktól, Rasofszky Andortól is, aki az akcidenciákról 
és kereskedelmi nyomtatványokról értekezik.

60 éves házassági évfordulójukat
ünnepelték augusztus 22-én Halmai Imre veterán szín- 
igazgató és felesége. A mai nemzedék emberei közül 
kevesen tudják, hogy Tháliának ez a jeles papja ifjú
korában Gutenberg templomában is misézett. Annak 
rendje és módja szerint kitanult nyomdász volt ó is, meg 
az édes testvére Is, a hányatott életű Vizsay László. 
Természetesen Halmainak is Vizsay volt az eredeti csa
ládi neve. -  A régi világban különben szép számmal 
akadt olyan nyomdászember, aki a betűszekrény mellől 
ugrott át a világot jelentő deszkákra. Nyomdász volt 
például a Budai Színkör évtizedeken ét való néhai direk
tora, Krecsányi Ignác; az volt a még most is viruló 
Szirmai Imre, aki Szegeden tanulta a tipográfiát Burger 
Zsigmond nyomdájában; Tanay Frigyes, az „Ellenőr* 
korán elhalt tördelőjének Tanay Ödönnek a fia és Tanay 
Józsefnek az unokaöccse is betűszedősködött jóidéig. 
De nyomdászok voltak még:To!lagi Adolf, a Népszín
ház kómikusa és Dárdai, a tenorista; Vízvári Gyula, 
Sziklai Jenő, Császár Imre, Kövesi Albert, Baumann 
Károly és Gyárfás Dezső is, a kisebb tehetségekről nem 
is szólva. -  A jó öreg Halmai „szaktárs'-najc és kedves 
feleségének ezúton is sok-sok jó napot Jcívánunk még.

/
A magyar könyvtermelés.

A Magyarjtatisztikaí Széml^fegújabb adatai szerint 
Magyarországon X936-barí-3592 mű jelent meg 479.079 
oldal terjedelemben. Az 1935. évi könyvtermelés 3642 mű 
volt 472.252 oldal terjedelemben. 1934-ben 3920 könyv 
610.000 oldal terjedelemben jelent meg. Az 1936-ban 
megjelent könyvek közül 2714 Budapesten, 599 vidéken, 
79 külföldön került ki a sajtó alól. A megjelent könyvek 
közül 2822 eredeti magyar, 570 más nyelvből fordított 
mű volt. A Statisztikai SzemJe^ábbi adatai az 1935. évi 
nemzetközi könyvtermeléWdatait közlik. A Statisztikai 
Szemle adatai szerint 1935-ben a legtöbb könyv Orosz
országban jelent meg. ahol 42.698 mű került a piacra. 
Mingyárt utána Japán következik 39.050 művel. Harma
dik helyen Németország áll 23.212 könyvvel, Anglia 
12.110, Olaszország 10.840, Franciaország 10.268, Cseh
szlovákia 9218 könyvvel. Az Északamerikai Egyesült 
Államokban 8776, Hollandiéban 6118, Romániában5698, 
Magyarországon 3642, Spanyolországban 3642, Dániá-
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bán 3243 könyv jelent meg. Magyarország és Spanyol- 
ország tehát pontosan egyforma könyvszámmal szere
pel a világstatisztikában. Százalék szerint a legtöbb 
könyv Dániában jelent meg, ahol minden tízezer lélekre 
8 7 könyv jut, utána Lettország következik 8'6 könyvvel, 
Magyarországon a Magyar Statisztikai Szemle szerint 
tízezer lélekre 3'6 könyv jut.

A hirdetés,
a jó, ötletes, a közönség szemébe mindig felötlő reklám, 
minden kereskedőnek, iparosnak, gyárosnak és vállal
kozónak eminens érdeke. Emlékezzünk a régi jó „béke- 
világ“-ra, amelyben ügyes kereskedők, iparosok, gyáro
sok, vállalkozókötletes reklámjai egyenesen szállóigévé 
lettek. Rengeteg sok tréfa származott belőle, melyet a 
kabarétréfaírók és színészek is felhasználtak. Mi, koro
sabbak emlékezünk még a „Hová oly sietve, pajtás? 
-  Megyek Agulár Edéhez!“ -  „Ó, jaj, megöl az átkozott 
köhögés! -  Egger mellpasztillája meggyógyít!* -  „Ma
gyarnak Pécs, németnek Bécs." -  „Én, Csillag Anna.. .* 
stb., stb. kezdetű hirdetésekre, a különféle bankok, sors- 
jegyárusítók jelmondataival kezdődő hirdetésekre, a 
különféle gyógyszertárak, áruházak, ipari vállalatok min
den újságban, minden valamirevaló kalendáriumban 
megjelenő hirdetéseire, melyek únos-úntalan minden
hol szemébe ötlöttek a közönségnek és végtére olyan 
hatásuk volt. hogy még az iskolás gyermekek is betéve 
tudták.

A jó kereskedő, iparos és gyáros felhasznál minden 
alkalmat és minden helyet, hogy fölhívja magára a kö
zönség figyelmét. Látunk reklámokat az üzletek kiraka
taiban, írva és rajzolva, látunk, ugyancsak a kirakatok
ban, reklámokat élő és holt figurákkal, látunk reklámo
kat az üzletek minden áruján: fehérneműn, ruházati és 
fölszerelési cikkeken, a hirdetőtáblákon, az újságokban, 
a házak falain, a járdákon, a kocsikon, a vasutakon, a 
vasúti sínek mentén húzódó utakon, a gőzhajókon; 
látunk embereket föltűnő táblákkal az úttesteken fel-alá 
sétálni, majd embereket állati maszkba öltözve ugyan
csak valamilyen áru hirdetójeként. Az építkezés helyén 
még félig-meddig áll csak az állvány, de már egy pár 
reklámtábla ki van rajta függesztve. Ma már nem elég 
a röplap, falragasz, ragasztólap, újsághirdetés. A házak 
tetején, homlokzatán, oldalfalain mindenféle színű, 
fényesen kivilágított transzparensek, pillanatonként vél-
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takozó szövegű vlllamosujságok, repülőgépek által az 
égboltra fújt füstsorok, kivilágított cégtáblákkal ellátott 
repülőgépek, a mozgófényképszínházakban színesen 
vetített hirdetések, a várost keresztül-kasul futó villa
mosokon kívül megvilágítva, de belül Is: mindenfelé 
hirdetések I

Érdeklődjünk, hogy más nagy világvárosok: Bécs, Ber
lin, Párizs, London, Newyork, Chicago stb. kereskedői, 
iparosai, gyárosai milyen vagyonokat költenek el rek
lámra, Olvashattuk, hogy Rockefeller, a híres amerikai 
multimilliomos, Kínában reklám céljából egymillió lám
pát osztatott szét a lakosság körében ingyen, hogy e 
lámpákba ő szállíthassa a lámpák üzembentartásához 
szükséges petróleumot. Sok ilyen hatalmas világcég 
van, különösen Amerikában, melynek vagyoni viszonyai 
megengedik reklámnak azt a tőkebefektetést, hogy 
tekintélyes értékű árut dobjon ingyen piacra, hogy 
ezáltal fokozottabb mértékben forduljon feléje a közön
ség érdeklődése és vásárlókedve,

A nagy vállalatoknak, világfürdőhelyeknek, szállodák
nak, színházaknak, mulatóknak külön sajtópropaganda- 
főnökük van. Rendesen sok nyelvet beszélő, művelt 
ember, akinek kezében fut össze és megy széjjel a világ 
minden tája felé a különféle sajtóközlemény, hirdetés, 
propaganda és reklám.

De nemcsak a nagyok, hanem az egészen kis emberek 
is fölhasználják a hirdetés erejét, hogy céljukat elérjék.

Ki állást keres, ki ezt hirdet, ki szobát, ki lakást, ki pénzt, 
hangszert, bútort, kutyát, macskát kínál, ki feleséget, ki 
csak barátot keres. Pár fillér, tíz szó, egy vastagabb 
betűvel szedve, kész a hirdetés. Hangot, életjelt adott 
magáról, ad-vesz, él, keresi

Minket, nyomdászokat jelen cikkem keretében nem 
mint közönséget, mint fogyasztókat érdekel a hirdetés, 
a reklám, hanem mint a hirdető kereskedők. Iparosok, 
gyárosok, vállalkozók ebbeli segítőit. A reklámmal, a 
propagandával együtt járó nyomdai munkák: a körlevél, 
a röplap, a ragasztólap, a falragasz, árjegyzék ízléses, 
a célnak és a kor követelményeinek megfelelő módon 
való elkészítése. Minden munkánkba minden tudásunkat 
visszük bele, hogy csak szépet, jót, művészit alkossunk. 
Látunk is egyes könyvnyomtató műhelyekből kikerült 
olyan nyomtatványokat, hogy méltán büszkék lehetünk, 
magyar nyomdászok: a világversenyben nem szorítottak 
háttérbe bennünket. E téren nálunk, különösen amióta 
a továbbképző tanfolyamok oly intenzíven működnek: 
óriási a haladás; egészen kicsiny nyomdák primitív 
eszközökkel is nagyon szép, elsőrendű tipográfiai 
munkákat készítenek. Aki vett magának annyi fáradságot, 
hogy a M ű csa rn o kb a n  kiállított kincseket meg
tekintse, saját szemével győződhetett meg arról, hogy 
még a legnagyobb nemzetek versenyében is levett 
kalappal kell tisztelni a magyart. Minden igaz nyom
dásznak ujjong a lelke annyi művészi gazdagság, ennyi 
tudás láttán.

A lapokban megjelenő nagy hirdetések is nagyrészt 
céljuknak megfelelő, tömör, kifejező munkák. Sok hir
detés mesterének dícsérője.

A kisemberek hirdetése, amennyiben párszavas csak, 
az apróhirdetés. Az apróhirdetések mindegyikét külön- 
külön apró, kis papirosszeletkére, levelezőlapra jó, 
rossz és még rosszabb írással, megannyi helyesírási 
hibával írják és úgy kerül kezeink közé, hogy színt, 
formát adjunk nekik. Az apróhirdetés tömegmunka, 
szedógépen állítják elő. Szedőjének kitűnő kéziratolva
sónak kell lennie. Ezek az apró cédulácskák, heve
nyészve, jól-rosszul papirosra vetett szavak igen sok 
gondot okoznak a lelkiismeretes szedőnek, mert nem 
áll módjában, ha még oly rosszul fogalmazták is meg 
ezeket az apróhirdetéseket, javítani rajtuk, amennyiben 
a hirdető minden szót külön megfizetett. És mégis igen 
sok függ az apróhirdetés szedőjétől, amennyiben ő 
csak egy-egy vesszővel vagy egy alkalmas helyen 
elhelyezett pontocskával operálhat és így ezzei a pont
tal és vesszővel ad értelmet az apróhirdetésnek. Sok 
szaktársunk azonban nem ezen a szemüvegen át nézi 
ezt a sok körültekintést, gondosságot kívánó, nehéz 
munkát. Vannak szépen megszedett apróhirdetések és 
vannak .tandlerosan" összecsapottak. Jó szakember 
avatott szeme azonnal észreveszi és meglátja rajtuk, 
hogy szedője nem szerelmese szakmájának, hanem
-  úgy, mint az úgynevezett .gatyasoroknál": .üsd, 
vágd, nem apád' -  arra törekszik, hogy fölőttesei 
észrevegyék, hogy ebből a nehéz szedésből, ezekkel 
az apró, összefirkált papirszeletkékkel, mily sokat tud 
produkálni. Az ilyen „matador'-ok által produkált sze
désben sohasem találjuk meg a fentebb említett gon
dosságot. Az apróhirdetésnél is, ép úgy, mint minden 
más, finomabb munkánál, az egyenletes beosztást rek
lamálom, mert hogyan fest például, hogy sok helyen
-  természetesen nem nézve meg, hová -  a vezeték- és 
keresztnév közé osztanak be bőséges kizárást és így a 
János név nem a Nagyhoz, hanem a Kiss uccához tar

tozik inkább. Ilyen matadori munkáknál fordul elő 
azután az a szégyenletes dolog, hogy az a vak gép je
lige szót választ el. Vagy milyen gyönyörűséges munka, 
melyben elválasztásra kerül, ha mingyárt apróhirdetés 
is: szere-ti. És ha az ember megmutatja, hogy mit sze
dett össze, legyint egyet:.Ugyan,aprónál nem fontos; 
csak ott legyen, amit megfizettek!” Pedig nem úgy van. 
Kell, hogy a vérünkbe menjen át, hogy minden munkát, 
még ha az tőmegmunka is, a leggondosabban szedjünk 
meg, ha még oly sürgős is, ha még oly sok a kézirat is. 
Egy fáradságba kerül. Szedjük meg becsületesen azt a 
mennyiséget, amit árszabályunk előír, gondosan, precí
zen, a sorokat egyenletesen beosztva, jó l vigyázva a 
helyes elválasztásra, s ne csináljunk két betűből, vagy 
két számból kimenetet. Ne válasszuk el még a telefon- 
számokat Is, sőt -  Uram, bocsa -  a kettéosztott telefon- 
számból: két ártatlan számjegyből ne csináljunk kime
netet. Több gondosságot, figyelmet és lelkiismeretes
séget tehát! Weisz Rezső.

Az „első szedő“ vidéken.
A vidéki nvomdatulajdonosok legtöbbjének papír

üzlete Is van, így nyomdájukban rendszerint szedő-fak
tort szoktak alkalmazni, még akkor Is, ha csak egy-két 
szedőt foglalkoztatnak.

Egy ilyen kondíció elvállalásakor nem is gondolunk 
arra, hogy heti 10-15 pengő különbözetért milyen 
ellenértéket kell adni. Az ilyen .első szedőnek" legelső 
sorban a paplrosraktárral kell megismerkednie, mert a 
raktár legtöbbször a nyomdában, vagy a nyomdához 
közel álló helyiségek egyikében van elhelyezve.

A munkaadó a munka fölvállalásakor a kéziratra föl
írja : hány példány és mikorára kell a megrendelt nyom
tatványt leszállítani, a többit vagy házi telefonon, vagy 
pedig kifutóval üzeni meg; nagyritkán személyesen 
beszéli meg, hogy centiméterekben milyen nagy legyen 
a papiros. Annak, akinek nincsen papirosismerete, úgy
szólván leküzdhetetlen akadályokkal kell megküzdenie, 
mert hiába írják föl, hogy ennyi centiméter széles és 
ennyi centiméter magas legyen a nyomtatvány alakja, 
ha a szedő nincsen tisztában azzal, hogy melyik is az 
az alakú papiros, amely hulladék nélkül kiadja a szük
séges nagyságot. Ha nem így cselekszünk, több lesz a 
hulladék (.Abfall") súlya, mint a nyomtatványhoz tény
leg fölhasznált papirosé.

Ismertem egy vidéki nagyobb nyomdavállalat műve
zetőjét, aki nem volt tanult nyomdász és így egy év 
alatt annyi hulladékot gyártatott össze a hozzánem- 
értése folytén, hogy abból egy kis nyomdának egész 
szép papirosraktára lett volna.

így tehát a legfontosabb kérdés a papiros alakjának 
az Ismerete. Milyen nagy egy 15-as ív, 10-es, 8-as, 5-ős, 
4-es és a 0-ás nagyság, mert ha ezeknek a nap minden 
szakában használatos papirosoknak az ismeretével tisz
tában vagyunk, a többi már csak részletkérdés. De nem 
utolsó szerep jut itt az első szedőnek a .kilövés' terén 
sem. mert elég gyakori eset, hogy a forma el van lőve. 
Emlékszem arra Is. hogy egy nagy vállalat megrendelt 
500 könyvet 4-es kvart alakban, amely csupa táblázat 
volt. Kötésben kellett lennie a nagy margónak, mert 
perforálva lett. Hogy a nyomtatvány előállítási költsége 
olcsóbb legyen, négy táblázatot és négy .quersatz”-ot 
szedtek. A gépmester nem jól zárta a formát és csak 
az ív összehajtása után vették észre, hogy egyiknél 
elől, a másiknál hátul esik a nagy margó. Szerencse, 
hogy még idejében segíthettek a bajon.

§0 DIÓSGYŐRI 
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Nem beszélek arról, hogy az Ilyen vállalatnál korrek
túrát, revíziót Is az első szedőnek kell elvégeznie. 
Azonkívül a munkabeosztást is intéznie, valamint a 
szerzővel vagy megrendelővel is tárgyalnia. Ez utóbbi 
azután igazán hozzáértést is kíván, mert gyakran meg
rendelést is adnak fel és ha csak 1000 darab levélpapi
rost rendelnek, tudni kell, hogy ahhoz mondjuk kell 
bankposta-papiros, amelyből van vízjegyes, vízjegy- 
nélküli, 24, 22, 20 és 18 kilogrammos, 1000 darabhoz 
kell 250 ív 8-as, mert 250 X 4 =  1000, tehát ha 20 kg-os, 
kell hozzá 5 kilogramm papiros, szedésl és osztási Idő 
(két színnél gépmosás), egyengetés, nyomtatási idő stb., 
pedig ez a mindennap előforduló megrendelés egyik 
legkönnyebb példája, de ez is időt és hozzáértést 
igényel. De elég gyakran előfordul, hogy étlapot két 
színben, meghívókat, számlákat és egyéb kereskedelmi 
nyomtatványokat, de legtöbbször átíró-tömböket ren
delnek, egy-egy könyv á 300 lap, l-ső nyomott perfo
rált kék színű papiroson, ll-ik nyomott perforálva sárga 
színű papiroson, lll-ik tiszta fest, fehér simítatlan papi
rosból, tehát itt már van összehordás, perforálás, 
legtöbbször számozás, fűzés, a tömb alá lemez és így 
tovább és ha az üzemvezető a megrendelőt elfoglalt
sága miatt az üzletbe küldi fel, kész a botrány, mert az 
az első mondás, hogy a megrendelőt nem szabad 
kiengedni a kézből, vagy pedig .nem értett ahhoz, hogy 
ki tudja az árat számítani”.

Igazán érdemes megemlíteni, hogy nagy jártassággal 
rendelkezőnél is előfordul, hogy a legnagyobb elő
vigyázat mellett is baklövést követ el. Egy megrendelő
nek szüksége volt 10.000 darab kékes színű kulór-papiro- 
son nyomtatott blankettára. A nyomtatvány félfamentes 
kulör-papirosra lett nyomtatva és a legnagyobb gonddal 
előállítva. Leszállítják a nyomtatványt és az első darab
nál megállapítják, hogy az írásnál végigfut a tinta, 
nyomdásznyelven szólva: nem íróképes. Természetes, 
hogy nem fogadják el. Pedig a papiros félfamentes.
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tehát a gyakorlat szerint íróképes. Igaz, hogy ez ellen 
védekezni a legkönnyebb, mert előbb írással kipróbál
hatjuk. De ki gondol erre, amikor Ilyen esete még nem 
volt? Pedig ilyen megrendelés ilyen papiroson gyakori 
volt, de gyári hiba és a munkaadó ilyenkor „háring"-ot 
ad, hogy: „Maga pedig ennyi és ennyi ideje pepecsel 
a kulőrrel és próbát kellett volna tennie.”

De nemcsak a fentiekhez -  a nyomdászathoz szorosan 
hozzátartozókhoz -  kell értenie az Illető „első szedő”- 
nek, hanem ismernie kell a könyvkötészet körébe tar
tozó dolgokat is. Például: Kötve lesz-e a tömb, vagy 
szúrva? Mert ha kötve, akkor kevesebb margó kell a 
kötésben, míg ha a tömb szúrott, nagyobb margó kell, 
nagyobb pedig azért, mert nehezebben nyitható. Pedig 
az Ilyen tömböknél a megrendelő minden csepp helyet 
ki akar használni. Ismernie kell az első szedőnek ugyan
csak a könyvkötészethez tartozó dolgok közül, hogy mi 
a puha kötés, félkemény, egész kemény, moleszkin- 
kötés és így tovább.

Hosszan föl lehetne itt még sorolni, hogy az ilyen 
nyomdának megbízottja heti 10-15 pengő különbö
zeiért mennyi mindent kell hogy tudjon, mert ha azok 
ismeretével nem rendelkezik: sok bajnak lehet az 
okozója. Berger Kálmán.

Emlékezés Keresztessy Istvánra.
Keresztessy István, a debreceni Városi Nyomda el

hunyt igazgatójának a gyászeset tízéves fordulója alkal
mával a nyomda személyzete és a debreceni nyomdai 
munkásság kegyeleti ünnepélyt rendezett, sírjára koszo
rút helyezett. Ez alkalmat kívánom fölhasználni arra, 
hogy az elhúnyt érdemes igazgató életéről elmondjak 
egyet-mást s rávilágítsak érzés- és gondolatvilágára. 
Arra, hogy jó ember volt: felesleges szót vesztegetni. 
A tíz év után történt megnyilatkozás ebben a tekintet
ben döntő bizonyság.

Bővérű, hirtelen fölfortyanó, szabadszájú, „vad”

magyar ember volt Keresztessy István. Az volt már 
fiatalkoréban is. A Pesti Részvénynyomda, meg a Rózsa 
Kálmán nyomdájának egykori szedői -  akikkel a kilenc
venes évek elején együtt dolgozott -  máig is emle
getik a zamatos kiszólásait. De emellett mindenkor 
csupa jóság és megértés volt, mint azt debreceni direk- 
torságának következő epizódjai Is bizonyítják:

1. A személyzet egyes tagjai iránt különösebb mér
tékben kifejezésre juttatta érdeklődését, meg-megállt 
hol egyik, hol másik mellett és mosolyogva nézegette 
munkaközben.

-  Magára ráfizet az üzlet, node nem baj, mert a 
többi behozza.

-  Énrám Keresztessy úr, nem fizet rém, mert amint 
látja: szorgalmasan dolgozom.

-  Ne magyarázzon nekem, azt én tudom, nem maga.
Föláll most a kolléga a géptől s eléje áll:
-  Nagyságos igazgató úr, nagyon kérem, tessék el

engedni délelőttre és húsz korona előleget adni, mert 
meghalta nagyanyám...

-  Magával nem érdemes szóbaállni, mert rögtön 
akad valami ügye. Félóra múlva jöjjön föl az irodába.

2. A forradalmak után nehéz időket élt át a személy
zet, a rossz viszonyok miatt állandó kapcsolat volt a 
személyzet és az iroda között, őneki magának is sok 
volt a baja. Politikai okokból üldözni is próbálták, s így 
sokszor nem a legjobb hangulatban találta a deputáció. 
Egy Ilyen alkalommal nyitott rá az immár híressé vált 
„összekötő” és szólt:

-  A személyzet nevében kérem Keresztessy u ra t...
Dühösen felugrott, az ajtóhoz sietett, kinyitotta:
-  Tessék kisétálni, nem érdekel a disputa.
Az „összekötő” szégyenkezve lépdelt lefelé a lépcsőn. 

A személyzet között nevetve mondta el, hogy: „Nem 
jó kedvében van az öreg, mert meghallgatás előtt 
lezavart.”

Egy óra sem telt el, jött a hebegő irodaszolga és
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lihegve szólt az önérzetében .mélyen sértett" kollé
gához :

-  Azt ü-üzeni a nagyságos úr, hogy te-essék Feljönni 
az irodába!

3. A Méliusz-kőnyvkereskedés a nyomdával testvér 
intézmény. Itt székelt az iroda, mióta a nyomda ősrégi 
helyéről -  a városházából -  kiköltözött. Éppen üzlet
vezető-változás volt, amikor kollégánk belépett.

-  Ezt az urat van szerencsém bemutatni, jó l nézze 
meg és emlékezzen rá. Soha egyetlen fillér hitelt ne 
adjon neki, mert összevásárolja az egész botot, de 
sohasem fizet. A pultról pakoljon el előle mindent, 
amíg valamit zsebre nem vég.

Az üzletvezető bizalmatlan tekintete rátapadt kollé
gánkra, ki egy csöppet sem meglepődve állt és hall
gatta a nem éppen előnyös oldalról bemutató szavakat,

-  Parancsol ezek után valamit?
-Ig e n ! Hatodik osztályos gyermekem részére az 

Összes tankönyveket és a szükséges egyéb Fölszerelést.
-  Adjon neki, de a számlát az irodába küldje.
4. Hosszúszárú pipájából nagyokat eregetve, csön

desen, megfigyelő tekintettel járt végig a szedőtermen. 
Meg-megállt, az egyik ucca bejáratánál addig nézte volt 
tanulótársát, amíg annak tekintetével nem találkozott

-  Hogy vagy, Miklós?
-  Nem éppen jó l érzem most magam.
-  Látom.
-  Kicsit szédülök.
-  Nagyon kurzív módon állasz a szekrény mellett. 

Úgy látom, sokat húztál a szűkszájú üvegből.
-  Nem én, csak egy gyűszűnyit.
-  Csak vigyázz óm, nehogy beleess a szekrénybe.
5. Elromlott a három szedőgépből kettő és egy nem 

éppen hozzáértő kolléga vállalta ei a rendbehozást. 
A kolléga elég tetemes költséggel kis karikákat készít
tetett és kétheti szorgalmas munka után sem lett jobb 
egyik gép sem. A három gép közül csak az volt jó, 
amelyiket nem kellett javítani.

Két héten ót szedte két szedő az egyhózkerületi 
jegyzőkönyvet, mégis nagyon kevés szedés jött ki az 
öntödéből.

-  Mi itt a baj?
-  Kérem, az én gépem nem jó.
-  Hát a másik?
-  Az sem.
-  Szégyelje magát, hogy a javítást vállalta és a tisz

teletdíjat fölvette, de hogy emlékezetes legyen magá
nak ez a szerencsétlen vállalkozás: ezeket az apró kari
kákat magának adom, hogy óraláncot csináltasson 
belőle. De ha még egyszer a szedőgépekhez piszkál, 
kikergetem ebből a teremből.

-  Szívesen visszafizetem a tiszteletdíjat, mert a napok 
óta átélt izgalmak földúlták egész lelkiállapotom és 
családi nyugalmam. Nagyon kérem a nagyságos urat, 
szíveskedjék elengedni, mert meghalt a nagyanyám...

És keservesen sírt.
-  Nem engedem, mert két hét óta egy jó sort nem 

szedett! De tulajdonképpen hányszor hal meg a maga 
nagyanyja?...

Szegény kollégánk testét is rég szívja a temetői sárga 
homok, de életében sokszor megkeserítették a „meg
halt a nagyanyám' jelenet Fölidézésével.

6. Mint a Városi Nyomda igazgatója, állandó érint
kezésben volt a nagy cívisváros tanácstagjaival és pol
gármesterével. Benső barátság fűződött köztük. Együtt 
vadószgattak, s a nimródi kedvtelés után együtt is 
mulatgattak.

Egy ilyen vadószással egybekötött murira elvitte ma
gával Simon Istvánt, a kitűnő baritonista kollégát is.

Állott a bál. Simon Pista is rágyújtotta maga gyönyö
rűséges népdalaira. A honoróciorok társasága elérzé- 
kenyedve hallgatta. Magos polgármester odasúg Ke- 
resztessynek:

-  Érti a fiú a dolgátI
-  Hogyne értené, hiszen nyomdász az istenadtai
-  Nyomdász?

A 7. füzet tartalma:
Old.

A Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállítás..... 149

A papiros a kalkulációban (Székely A. Il.-től) 150 

A körforgógépek mellől (Fülöp Józseftől) ... 151 

Időszerű helyesírási apróságok
(Herzog Salamontól).................................. 152

Betűöntés és stereotípia (Schreiber Edétől
és J. B.-től)..................................................  154

A gépszerelő és gépmester vitája (Hörnyéky
Kálmántól)...................................................  155

Szakelőadások a főnöki kongresszuson
(Sz. A.-tól)...................................................  156

Újabb tipográfiai stílusok felé
(Ziegler Gyulától)...................................... 165

Könyvnyomdái nyomtató-automaták
(Dénes Sándortól)...................................... 166

A szedőgépes munka birodalmából
(Bánhegyi Mátyástól és Juhász Bélától)..... 167

Följegyzések (Erdélyi Károlytól, Berger Kál
mántól, Weisz Rezsőtől, Sz.-től stb.)........  144

Szerkesztői posta............................................. 148

A Nyomdász-Egyesület szakkulturális munka- 
csoportjainak szedéspéldói és ólommet
szetei a boríték 1., 3. és 4. oldalán és a lap 
belsejében a 157-től 164-ig terjedő nyolc 
oldalon.

-  Hét persze hogy nyomdász. Aki ilyen szépen tud 
danolószni, az csak nyomdász lehet!

S mingyárt föl is sorolta Operahózunk néhány legjava 
énekesét, aki, szerinte, mind-mind valamikor a tenáku- 
lumnak volt a lovagja. Megtette nyomdásznak Ney Dá
vidot, Perottít, a népszínhózbeli Tamóssy Jóskát (aki 
valójában csizmadia-inas volt surbankó gyerek korá
ban), sőt úgy nekilelkesedett, hogy még majdhogynem 
Blaha Lujzát is -  nyomdai berakónőnek tette meg.

Szerinte aki valamirevaló legény volt a világtörténe
lemben: mind-mind a szedőszekrény vagya nyomtató- 
prés mellett találta meg a maga zsenijét.

Debrecen. Erdélyi Károly.

SZERKESZTŐI  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: 131-016).

A legközelebbi füzet szerkesztőségi záróideje októ
ber hó 24.

*  *  M

Vizsga. A mestervizsgát illetően fölvilágosítást kérő 
levelének lényegét közérdekűségénél fogva itt adjuk: 
„Az új ipartörvény értelmében a mestervizsgánál -  a 
további segédminöségi gyakorlatnál is -  úgy az elmé
leti, minta gyakorlati résznél teljes szaktudást kívánnak 
meg. A helybeli ipartestület felvilágosítása alapján a ml 
szakmánkhoz hozzátartozik: kézi- és gépszedés, nyom
tatás, papiros és festék ismerete, valamint a nyomtató- 
és egyéb segédgépek gyártási és kezelési szaktudása. 
Mindezeknek bizonyos hányada teljesen ismeretlen mi- 
előttünk, vidékiek előtt. Még a szedésnél a szedési és 
kalkulációi részt megértjük, de a szedőgépek ismeretét, 
a papirosok minőségét és formátumát egyáltalán nem 
ismerjük. Azt hiszem, nagyon sok vidéki kollégánk sem 
biztos ezekben, részint talán a fővárosi szakelőadások 
hiánya és a papirosok sűrű minőségi és alaki változásai 
miatti Tehát ez egy kissé nehéz, mert még távolról sem

tudunk ezek szakismeretéhez hozzáférni. Azért kérem a 
t. szerkesztőség szíves válaszát, mert az ipartestületünk 
által Budapesten kellene vizsgázni és talán van önöknél 
erre vonatkozó részletes utasítás." -  Ilyen utasításról 
nem tudunk. Sőt úgy látszik mások sem tudnak. Éppen 
a minap olvastunk egy erről szóló alapos cikkelyt 
a Nyomda- és Rokonipar augusztus 23-i számában 
Székely Artúrnak, az Athenaeum Rt. igazgatójának tollá
ból, aki e téren is a legkiválóbb szakértőink közé tartozik 
ö  is azt a kérdést feszegeti, hogy .miről vizsgáztassanak, 
s azt, amiről vizsgázniok kell, hol és hogyan sajátítsák 
el az illetők", ö  is oda konkludál, hogy „a közületek 
dolga olyan tanfolyamok létesítése, amelyeken el lehet 
sajátítani a tudnivalókat, s amelyeken -  ez igen fontos -  
megfelelő üzemvezetőket nevelhetünk üzemeink ré
szére".

B. M.: Apró ügyecske, de szívesen eleget teszünk 
helyreigazítást kérő kívánságának, mégpedig talán leg
célszerűbben olyanformán, hogy leközöljük levelének 
erre vonatkozó részét: „A Gr. Sz. valamelyik számában 
megjelent egy kis ismertetésem a római-számos sze
désről (Linó), amelyet G. L. kolléga mutatott be nekem 
azzal, hogy ,én ezt így szokom csinálni’, Egy nagy sze
mélyzet tagjai közül ezt csak tőle láttam s így a közle
mény végére odabiggyesztettem: G. L. módszere. A 
Gr. Sz. legutóbbi számában olvasom, hogy ezt már húsz 
év óta így szedik (igaz, hogy véleményem ma Is az, 
hogy bár ez a szedésmód feltartással jár: precíz és 
m in d e n ü t t alkalmazható). De levelet kaptam G. kol
légától is, amelyben kér, hogy valamiképpen hozzam 
nyilvánosságra, hogy ezt a módszert nem ő ta l á l ta  
ki s ezt nem is állította; most ,felhúzás'-oknak van ki
téve, amiért ezt a 20 éves titkot elárulta... Úgy érzem, 
hogy G. kolléga azért, hogy e szedésmódot előttem 
fölfedte s ezáltal az k ö z k i n c c s é  lett, nem érdemel 
büntetést; a hiba az enyém, ha jó is a szándékom." -  
Egyebekben szíves üdvözlet.

G. J.: A „mesterszedő" szót nem mi találtuk ki, hanem 
Frecskay János, akit a Magyar Tudományos Akadémia a 
nyolcvanas években megbízott a „Mesterségek szótára" 
összeállításával. Frecskay abban az időben a Szaba
dalmi Hivatal levéltárosa volt. s mint ilyennek, nagyon 
meggyűlt a baja a szabadalmazásra bejelentett talál
mányok leírásénak idétlen germanizmusaival. Régi 
könyvekben való szorgos búvárkodás és kemény munka 
árán részben el is készült a művével. Egyebek közt 
megírta a könyvnyomtatásnak -  már az akkori időkhöz 
mérten is hézagos -  szótárát, de zamatos magyarságú 
és logikus képzésű mesterszói máig, tehát ötven év 
alatt sem vertek gyökeret a köztudatban. Csupán a 
„mesterszedést" kapta föl a nyomdészi ajak. A szó 
különben a német „meistersánger" (mesterdalnok) 
fogalmára emlékeztet. így nevezték a 14. század elején 
azokat a jobbára kézművességet folytató énekeseket, 
akik egy-egy „remekének is nevezhető új dalt tudtak 
komponálni s azt a dalosversenyeken előadni.

Többeknek: Anyagbőség miatt egy csomó dolgozat 
közlését kénytelenek voltunk későbbre halasztani.

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

egész é v re ..........................  7 -  pengő
egyes számok á ra ................  I -  pengő.

Felelős szerkesztő: Novák László.

A szerkesztő-bizottság tagjai: Fuchs Jenő, Fülöp József, 
Grosz Ernő, Herzog Salamon, Schneider Jenő és 

Schreiber Ede.

A lap kiállításának kérdéseivel és a mellékletek elbírá
lásával foglalkozó művészi kollégium tagjai a szer
kesztőn és kiadón kívül: Dukai Károly és Kun Mihály. 

Kiadó-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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Mutaló a Könyvnyomdái Munkások Egyesülete továbbképző 
tancsoportjainak munkásságából. Tervezte: Sas Lajos; az 
ólomba metszés munkáját végezte: Höchst Pál.
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