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A magyar könyvnyomtatói ízlésnek
jó híre volt már ötven-hatvan év előtt is a külföldön,
pedig ezt az elismerést és megbecsülést csak igen
kevés embernek köszönhettük. Hiszen csupán egy
néhány olyan nyomdánk volt, amely méltán megérde
melte a Gutenberg temploma elnevezést, kitűnő vér
beli nyomdász vezetőkkel az élükön, meg egy-két
olyan mesterszedővel és gépmesterrel, aki nemcsak
hogy a lelkét fektette bele minden munkájába, de szak
tudás dolgában megállotta az összehasonlítást a Nyugat
legnevesebb tipográfusművészeivel is. A nyomdák
zöme azonban akkoriban még nagyon-nagyon távol
maradt a Gutenberg temploma fogalmától; horizont
nélküliség, hézagos intelligencia meg hiányos szak
készültség: túlontúl megérzett az ötven-hatvan esz
tendő előtti hazai nyomtatványok többségén.
A századunk elején megindult erős szakkulturálís
mozgalom termékenyítőén hatott nyomdászatunkra;
az ócska pecsétvető betűk sokhelyt lomtárba kerültek;
az unott, sablonos munkélkodási módot valami külö
nös élénkség kezdte fölváltani sajtó mellett és betű
szekrénynél egyaránt, s ha ránk nem szakad a világ
háború: e „ver sacrum" nyomán talán tűrhetőbb volna
most a jelen és verőfényesebbnek ígérkeznék a jövő.
Mert bizony a háború és az utána következő nyo
morúság vészesen meglazította a magyar nyomdaipar
eresztékeit. A konkurencia dühe az egeket verdesi és
egyszersmind poklot nyit alattunk. A rosszul értelme
zett üzletiesség legtöbb helyt nem engedi fölszínre
jutni a nyomdászat benső lényegéből táplálkozó leg
elemibb esztétikai meggondolásokat sem.
Hogy a magyar nyomdászat mindamellett mégsem
hanyatlott balkénias színvonalra: azt egyrészt a némely

vezetői keblekben még ott izzó nyomdász! öntudatnak,
másrészt meg az új életre ébredt szakirodalomnak és
szakoktatásnak köszönhetjük. Kár, hogy az utóbbi — a
szakoktatás — egyelőre csak Budapesten van kiépítve.
Érdemes, jó munka folyik itt mind a tanoncoktatás,
mind pedig a továbboktatás területén. Tanoncaink
szakbeli nevelésén az Ipartestület buzgólkodik nagy
áldozatkészséggel, a továbbképzés nehéz terhét pedig
„édesanyánk", a Könyvnyomdái Munkások Egyesülete
vette a vállaira immár tizennégy esztendeje. Hogy minő
eredménnyel, megmutatták esztendőről esztendőre az
évzáró kiállítások — így az idei április 3-iki is , ami
kor ezernyi nyomdászember szemlélgette látható
gyönyörűséggel a derék hallgatóság nyomtatványter
vezeteit,-ólommetszeteit, stereotípiai meg egyéb mun
káit. Pedig az eminensül gyakorlati szakkurzusokon
kívül az elméletnek is nagy szerepe volt munkánkban,
így például az idén a gépmesteri meg betűöntői tan
csoportoknál. Az ily elméleti oktatás eredményeit ter
mészetesen nemigen lehetett tárlatokon bemutatni.
Csodálatos szép munkát végez tehát Anyaegyesü
letünk a szakoktatás és szakfejlesztés terén is, méltót
hagyományaihoz és szent rendeltetéséhez. Ö a tanoncsorból kilépett nyomdászmunkás édesanyja, gyámolítója, mindene. Munkába cseperedésétől koporsóba
zártáig. Anyagi biztonsagot nyújt neki betegseg, munkanélküliség és rokkantság esetére; ha meghal: eltemeti
s gondoskodik özvegyéről s árváiról. Mindezeken fölül
pedig hatalmas könyvtárával, előadásaival, nyelvi és
szaktanfolyamaival beláthatatlan teret nyit tagjai értel
mének csiszolására és szaktudásának fejlesztésére.
Történelmi jelentőségű nagy ügy ez. Le a kalappal!
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N em ze tközi vásárok
Nagy volt ezeknek a jelentősége Itt-ott
már a középkorban is. Gondoljunk csak az
oroszországi nizsnijnovgorodi vásárokra,
amelyeken száz mérföldről is megjelent
mindenféle náció kereskedő-népe: tatár,
kirgiz és szamojéd. Az ötven apró államocskára széjjeltagolt régi Németországban is
fél ezredéven át kereskedelmi és szinte
politikai kapcsot képezett a lipcsei és frank
furti „Messe". Franciaországban Beaucaíre,
olasz földön Messina és Bergamo voltak
híresek a vásáraikról, hazánkban pediglen
- ha kisebb arányokban is - a debreceni
nagyvásár, s később, a török uralom alól
való fölszabadulás után, a pesti vásár volt
országos nevezetességű.
L ip cse városát századok óta a nyomdá
szat Mekkájának nevezik, s így érthető, hogy
a lipcsei vásár iparunk szempontjából esz
tendőről esztendőre megújuló érdekessé
get jelent. Akinek valami szakba vágó talál
mánya vagy érdemes ötlete van: rendszerint
a lipcsei vásáron igyekszik azt hasznosítani,
mert ez a vásár jelenti mindnyájunk számára
a legnagyobb nyilvánosságot. A lipcsei
vásárokon résztvevő cégek száma ugyanis
átlag 30.000 szokott lenni, s ezek jelenté
keny hányada valamelyes vonatkozásban
áll a nyomdaiparral.
A minapi lipcsei tavaszi vásáron csupán
a nagy gépcsarnokban kiállító cégek száma
meghaladta a háromszázat. A sokszorosítóipari modern géptechnikának nincsen olyan
vívmánya és újítása, amely ne lett volna ott
képviselve. Igen nagy számban láttunk ott
gyorssajtót, kéttúrás gépet, tégelyes sajtót,
Főleg pedig gyorsjáratú apró a u to m a tá t.
Volt azonban az utóbbiak között olyan is,
amelynek négy kvart-oldal a nyomtatófölülete. (Az eddigi automaták főleg csak dupla
kvart nagyságúak voltak.) Prospektusaik
olykor 5000-es példányszámot is ígérnek
óránkínt, de ajánlatos jóval lassabban fut
tatni az ilyen gépet, mert különben egy
kettőre ócskavas lesz belőle. Az ívek kira
kása valamennyi újabb gépen elöl történik.
Az a u to m a tik u s ív b e ra k ó k dolgá
ban is nagy a versenygés. Láttunk olyan
offset-gépre szánt ívberakót, aminek állító
lag óránkint való 7000 ív volna a munkaképessége. Láttuk az apparátust működés
ben is, de a prospektusban hangoztatottnál
sokkal lassúbb tempóban járt, s jó l meg
válogatott olyan papirost hordott a gépbe,
aminek a fölszippantgatása és továbbítása
nem okozhat semmiféle nehézséget.
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A s te r e o típ ia i készülékek közül érde
kes az a közepes nyomdák számára való
apparátus, amely az öntőkanál használatát
Fölöslegessé teszi: a folyós ólom a kellő
pillanatban automatikusan ömlik az instru
mentumba. Volt a vásárban egy olyan gép
is, amely tízféle stereotípiai segédgépet
egyesít magában: egyszerre - különböző
elfoglaltsággal-két ember dolgozhatik rajta.
Az eddig főleg zacskónyomtatásra hasz
nált és meglehetősen primitív szerkezetű
a n ílin e s n y o m ta tó s a jtó k a t jócskán
tökéletesítették s itt-ott bronzoló, stancoló
stb. szerkezettel is ellátták. Van olyan anilines gép, amelyen hat színnel lehet nyom
tatni. Persze, az ilyen gépet nem lehet
akárkinek a kezére bízni. Elsőrendű gép
mester kell hozzá.
Az o ffs e t- s a jtó k o n jelentősebb újí
tást nem láttunk. Újabban mintha a kisebb
formátumúak kezdenének kedveltebbekké
lenni. Az offset által háttérbe szorított kőnyomó-sajtók reszurrekcióját jelentheti az,
hogy egy olyan lit o g r á fiá i g y o rs s a jtó
is volt kiállítva a lipcsei vásáron, amely ked
vező körülmények közt 1500-at nyomtat
óránként.
A m é ly n y o m ta tó te c h n ik a hatalmas
rotációs gépekkel volt képviselve a vásá
ron: az egyik ilyen gép négy színt nyomtat
a papiros egyik oldalára és egyet a másikra.
Lehet szó 3 + 2 színről is. A lemezes mély
nyomtatás tekintetében is nagy a haladás.
Az ilyen szerkezeteknél a forma vékony
vörösrézlemez, amelyet a cilinderre ráhúz
nak. A lemezt készen kaphatja a nyomda a
nagyvárosokbeli kemigráfusoktól, s így a
drága fotokemigráfiai berendezkedés nél
kül, csak a nyomtatásra szorítkozhatik,
A k é z is z e d ő té rd e k lő újdonságok közül
fölemlítendő a „vasnyomda": valamennyi
regális, formaasztal stb. vasból van. Éppen
csak hogy a szekrények meg a formadeszkák
készültek fából, no meg a betűk ólomból.
A s z e d ő g é p e k e t illetően tömérdek az
apró újítás, de ezek egy része tudtommal
már méltatást talált a Grafikai Szemle eddigi
füzeteiben, másrészt meg külön ismertetés
keretében kellene vélük foglalkozni. Majd
talán meg is próbáljuk.
Höhne Ottó.
# * #

Április 29-én nyílt meg a B u d a p e s t i
N e m z e t k ö z i V á s á r , hatalmas erőpró
bája a magyar tudásnak, tettrekészségnek
és élniakarásnak. Jó negyven holdnyi terü
letet elfoglaló hatalmas kirakatnak mond
hatnék ezt a mi Vásárunkat, benne 1700
magyar kiállító agyának és kezének repre
zentációs munkájával. Több mint 30 ipar
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csoport vesz részt a Vásáron, köztük bősé
gesen van képviselve a kisipar, háziipar
meg a népművészet is. Büszkék lehetünk
erre is, meg arra is.
Szakmai vonatkozású dolgot azonban
- a lipcsei majdnem s p e c i á l i s vásárhoz
mérten - aránylag keveset láttunk a mi
Budapesti Nemzetközi Vásárunkon, amely
általános jellegű, az egész magyar ipart és
kereskedelmet felölelő. Ebben a sokégazatú tömegben természetesen elvész az
a kevés-számú kiállító, aki nyomdászati
vonatkozású termelvényeivel jelent meg a
porondon. S habár itt nem is soroljuk föl
őket név szerint - az ilyesmi reklámos ízű
volna, amitől pedig már csak elvből is óva
kodunk - , minden elismerésünk a cégeké,
amelyek olykor súlyos anyagi áldozat árán
is hozzá igyekeztek járulni a magyar ipar
és kereskedelem hírnevének öregbítéséhez.

Valam ikor hajdanában,
amikor a könyvnyomtatás még gyermek
cipőkben járt és jobbára tudós emberek
szegődtek e nemes mesterség szolgálatába:
abban az időben, amikor Tótfalusi KisMiklós
ragyogó neve csillan meg történelmünk
égboltján, ugyanakkor találkozunk olyan
szerény névvel is, mint Kajoni János. Sze
gény jobbágycsalád gyermeke volt, aki sem
írni, sem olvasni nem tudott, mégis hihetet
len szorgalommal és kitartással fogott neki
a tanulásnak és hamarosan a legelső nyom
dászok sorában látjuk őt.
Valamikor, nem is olyan régen, a tudás
szomj, a tanulási vágy csinált az egyszerű
Árkossy-Booch nevű betűszedőből filoló
gus-doktort és egy kereskedelmi szakiskola
alapítóját; a teljesen iskolázatlan Crane
Walterből a modern könyvnyomtatás irá
nyító és vezető egyéniségét; a francia Fallot
Gusztáv betűszedőből olyan kiváló nyelv
tudóst, aki tizenkét nyelven írt kifogásta
lanul; Huszka Lajos betűszedőből fametsző
művészt, aki teljesen csak a maga erejéből,
autodidakta módon tornászta föl magát a
művészek java közé; Kun Sámuel hazánk
fiából pedig előbb párizsi korrektort, majd
filozófiai írót, aki a tanulnivágyás gondolatát
minden erejével elősegítette és támogatta.
Valamikor, nem is olyan régen, a nyom
dászat volt az a gyönyörű pálya, amely
szerte a világon magához vonzott nem
kisebb embereket, mint Honoré de Balzac-ot,
a híres francia írót, aki jó néhány évre
jegyezte el magát a nyomdászsággal; William Shakespeare-t, a nagy angol drámaírót.
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aki ifjú korában - bizonyos újabb adatok
szerint - mint szedő és korrektor működött.
Valamikor, nem is olyan régen, a költé
szet és irodalom színpompás virágai a
„fekete művészet'' talajából fakadtak és a
szedőszekrény volt felívelő pályájuk elindu
lási állomása. A sok közül álljon itt elsőnek
a francia Petőfi: Jean Pierre Béranger,
a betűszedőből lett nagy költő; az amerikai
Poe Edgár Allan, aki szintén betűszedőből
emelkedett a legmagasabbak közé; ide
sorolhatjuk még Mark Twaint, a nyomdász
ból lett kiváló amerikai humoristát; Richardson Sámuel angol regényírót, aki fiatalabb
éveit a szekrény mellett töltötte; Pierre
Joseph Proudhont, a híres szocialista írót és
még sok másokat.
Valamikor, nem is olyan régen, a magyar
színművészet nagyjai a nyomdaműhelynek
dohos levegőjéből kerültek a világot jelentő
deszkákra. így Gyárfás Dezső, a népszerű
orfeum-színész betűszedő volt fiatalabb
korában; a híres Krecsányi Ignác színigaz
gató is mint Gutenberg-csemete kezdte
pályafutását; a Vígszínház felejthetetlen nagy
művésze: Tanay Frigyes is a szedőszekrény
mellett töltötte kora ifjúságát; hét a régi
Népszínház kedvenc komikusa:Tollagi Adolf,
ő is a nyomdász-kenyeret cserélte föl a szín
művészet nehezebb, küzdelmesebb kenye
rével; és hogy a sok közül csak egy külföl
dit említsünk, hadd álljon itt Wagner József
neve, aki mint betűszedő dolgozott fiatalabb
koréban és innen lépett rá a színészpálya
rögös útjára, hogy mint a Burgtheater ö rö 
kös tagja fejezze be dicsőséges és sok
ünneplésben gazdag életét.
Valamikor, nem is olyan régen, a nyom
dászat volt az a terrénum, amely rang
különbség nélkül vonzott magához olyan
személyiségeket, mint II. Józsefet, a kalapos
királyt, aki nagy szeretettel szedegette azo
kat az ezüstből öntött betűket, amik kis
nyomdájának értékes felszerelését képez
ték; II. Frigyes dán király hasonlóképpen
nagy lelkesedéssel töltötte minden rendel
kezésre álló szabad idejét jó l fölszerelt kis
nyomdájában; báró Wesselényi Miklóst is
kolozsvári nyomdászkapcsolatai és ebből
eredő elítélése örökre jegyezték el szak
mánkkal; Táncsics Mihály, az első magyar
munkásujság hányatott életű megalapítója;
Franklin Benjámin, az Egyesült Államok leg
kiválóbb államférfiéról is tudjuk, hogy tanult
nyomdász volt; továbbá a betűszedőből
lett nagy amerikai költő: Poe Edgár Allan;
az ugyancsak tipográfusból lett író és nyelv
tudós: Charles VictorPhilaréte; Bálint Rezső,
a nyomdászból lett jónevű Festőművész;
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Carlo Píaggia, a nyomdászból lett Afrikakutató; az egyházi kiválóságok hosszú
hosszú sora, Pluszár Gállal, Plonter Jánossal
az élen; a föltalálok soha ki nem apadó
tábora, akik életükkel, vagyonukkal áldoztak
a nyomdászat szebb jövendőjének oltárán,
mind ehhez a sugárzó sorhoz csatlakoznak.
Amikor a nyomdásztörténelem égboltján
hirtelenében ezek a tündöklő nevek csillog
nak föl, akkor úgy érezzük, hogy ragyo
gásukkal nemcsak megvilágítják azt a dicső
múltat, amelyben éltek, de egyúttal fennen
hirdetik régi tipográfusaink kiváló szakma
szeretetét, azt a csodálatosan szívós kitar
tást, küzdeni-akarást, szorgalmat, önfelál
dozást, ami a szakma fejlesztésekor őket
előbbre vitte, magasba lendítette. Az ő
emlékük kell hogy friss erőt öntsön abba
a mindjobban uralkodó fölfogásba, hogy
nincs szükség a szakmafejlesztés ápolására
és felesleges a továbbképzés gondolatá
nak megvalósítása.
Elődeink azonban megmutatták, hogy
érdemes teljes szívvel és lélekkel a szépért
fáradozni, a jóért áldozatot hozni, hogy ne
maradjon gyökérfogó talaj nélkül a nyom
dászatnak az a területe, amely mindig vál
tozik, fejlődik és állandóan friss munkakész
séget követel. A kétkedők pedig, akik a
szakmai továbbképzés ellenzői és azok, akik
még nem mélyedtek el önmagukba és nem
engedték felszínre hozni azt a minden
emberben lakozó benső vágyat, hogy az
emberi élet legfőbb célja a szépre, tökéle
tesre való törekvés: gondoljanak azok most
nagy elődeink példás életére és arra a csüggedést nem ismerő akaratra, amely értelmet
adott életüknek és gazdagodást a nyom
dászatnak.
Hiszen jól tudjuk mindnyájan, hogy ma
már nem lehet boldogulni azokkal a szak
ismeretekkel, amelyeket a tanulás megkez
désekor, a pályán való elinduláskor szerez
tünk. Mert azóta a technika sokat fejlődött
és ez parancsolóan követeli a szakma fej
lődését is; a gazdasági élet megváltozott,
komplikáltabbá vált és nehezebbé tette a
dolgozók életét.
Ehhez az előretöréshez, ehhez a felfelé
ívelő nagy lendülethez kellett tehát a szak
mában dolgozóknak is igazodniok, vele kel
lett lépést tartaníok, hogy felszínen marad
janak és el ne vesszenek a mai élet áldatlan
küzdelmében. Mert a fejlett technika kitűnő
szakképzettséget és intelligenciát kíván.
Abban a versenyben, amelyben mindnyá
jan élünk, mind erőteljesebben előtérbe
lép a „minőségi" munkák kultúrája; az a fel
ismerés, hogy munkatöbbletet, új rendelő
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kört kétségkívül a kvalitásos munka révén
lehet remélni és biztosítani. Hogy ennek
üzleti szempontokon kívül milyen nagy az
előnye, hogy milyen nagy mértékben fo
kozza a tömegízlést: azt hiszem, nem szorul
bizonyításra. Tehát voltaképpen folytatjuk
azt a kulturális tevékenységünket, amit elő
deink megkezdték, csak talán szélesebb kör
ben, a meglévő technikai és mechanikai felkészültségeknek igénybevételével és mű
vészi irányba való fejlesztésével.
Ebben a tekintetben a legnagyobb kíván
ságok és a legtöbb pótolnivalók minden
esetre a munkanélküli szaktársak részéről
merülnek fel, akik önhibájukon kívül váltak
kenyértelenné és akik kétszeresen érzik a
dologtalanság hátrányát.
Ide tartoznak továbbá azok is, akik fiata
lon, a felszabadulást követő egy esztendő
után kerülnek ki a munkanélküliek piacára,
elveszítve azt a kevés gyakorlatot is, amit
rövid pályafutásuk alatt elértek. A tovább
képző tanfolyamok létesítése és a megvaló
sulás felé közeledő gyakorlati tanműhely
hívatottak a szakmai továbbképzés rendkí
vül fontos ésnélkülözhetetlennekmondható
gondolatát valóra váltani és eredményessé
tenni. Ez a két szerv, melynek életrehívása
Egyesületünk tiszteletreméltó áldozatkész
ségét és a szakképzés fontosságának meg
értését dicséri, viszi majd diadalra a szakmafejlesztés nemes gondolatát.
Amikor ismételten fölemeljük szavunkat
szakmai életünk előbbrevítele és tökélete
sebbé tétele érdekében: tántoríthatatlan
meggyőződésünk, hogy csakis a régi eré
nyek ápolása, a munkaszeretet iránt való
nagyobb megértés és főképpen a magasabb
szakképzettségre való törekvés nyújt meg
nyugtatóbb biztosítékot a jövőre nézve.
Mert hiszen manapság a szűk látókörű és
hiányos képzettségű tipográfus nemcsak
hogy visszamarad a természetes haladás
ban, de sokszor bizony el is bukik a meg
élhetés küzdelmében.
A legutóbbi nyomtatványkiállítás ered
ménye bizakodó Ígérete a továbbképzés
szükségességének és megértésének. Ebben
a felismerésben mi elődeink magvetésének
virágbaszökkenését látjuk, bár csak mérsé
keltebb megnyilatkozásban, mint az kívána
tos volna. Ha a közeledő nyár le is zárja
egyidőre a kollektív továbbképzés munká
ját, a propagandának, az állandó agitációnak egy percre sem szabad szünetelnie,
hogy ne maradjon ez a szakmai szempont
ból olyan fontos kívánság légüres térben
fogant ábrándkép, amely egy szép napon
úgy elillan, mint a délibáb. Zíegler Gyula.
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A gvorssajtó föltalálása
Hová tűntek őstipográfiánk drága szép
emlékei? Hová a budai, debreceni, nagy
szombati nyomdák betűi, patricái, szúette
fasajtói? A tenákulumok, divizóriumok, sorjázók.amikhez századokelőtt annyijóravaló,
nagytanultságú és nagytekintélyű tipográfusembernek a kezenyoma tapadt?
Nem maradt meg egyéb, mint a fáradsá
gos munkájuk eredménye: a könyv, De az
sem valamennyi. A magyar reformációs
idők sajtótermékeinek talán a fele sem. Az
apraját megsemmisítette a felekezeti düh, a
félsz, no meg az egér: a nagyjából is csak
imitt-amott maradt valami mutatóban a köz
könyvtáraink egyikében-másikában.
Ami a régi könyvnyomtatók szerszámait,
eszközeit illeti: a kegyeletlenség áldozatává
lett mindahány. Az Egyetemi Nyomda 350
éves jubileumi kiállításakor egyetlen betű
típus sem volt száz esztendősnél idősebb:
s az örökéletűnek látszó patricák vénebbjei
is csak a Bikfalví Falka Sámuel korából, az
i 810-15-ös évekből származtak. Fasajtó
- praelum - pedig olyan kevés maradt fönn
még európai viszonylatban is, hogy szinte
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az ujjainkon összeszámolhatnék valamenynyit. Egy van a csíksomlyói barátok kolos
torában Erdélyországban; néhányat őriznek
az antwerpeni világhírű Plantin-múzeumban; a londoni British Museumban meg az
oxfordi híres tipográfiában is akad egy-kettő:
egyet pedig —1722-ből származót-a lipcsei
Buchgewerbehausban volt alkalmunk most
néhány esztendeje megszemlélni.
Egyszerű, igénytelen alkalmatosság volt
az ilyen fasajtó, s mégis, micsoda műreme
kek teremtődtek rajta a nyomdászi lelkesültség és nyomdászművészet fénykorában:
Gutenberg és közvetlen utódai idejében I
Ez a derék fasajtó háromszázötven esz
tendőn ét egyeduralkodó volt a tipográfiá
ban, Történtek ugyan rajta apróbb javítások,
de a lényege nem változott meg. Az amsterdami Blaeu például 1720 körül vasból meg
sárgarézből csinálta a srófjait, a fundamen
tumot pedig sárgarézzel borította be.
Nem változott meg a sajtó lényege 1800
körül sem, amikor a sokoldalú föltaláló,
Stanhope lord vasból építette meg az egész
kézisajtót, s a mennyezetnek feszülő rögzítő
gerendázatot elhagyva, a mai vas-állványzatos korrektúraprésekké redukálta sajtónk

König Frigyes gőzhajtású tégeiyes sajtója. A gyorssajtó föllelálója csak fokozatosan
eszmélt rá találmányai sorozatának aiapelveire. A nyomtató sajtó megjavításéra való
első kísérletei például csak a kézisajtó gőzhajtásossá tételéhez vezettek. Az itt ábrá
zolt első Könlg-féle sajtó még tégeiyes rendszerű, csakúgy, mint a Gutenberg ideje
óta addig a világon szerte használt könyvnyomlató sajtók mindannyin, éppen csak
hogy a kézi munkának tekintélyes részét. Így a festékezést. a sajtófödó meg a ráma
nyitódásét és csukódását sikerült rajta mechanikus úton végbemenőnek csinálni.
Ábránkon balfelől mageslik a festékező szerkezet állványa; legtetején van a festékes
vályú, amely egy fö l- és alájáró hengernek adogatja ót a festéket; Innen a festék több
dörzsölő hengeren át az alul látható két börhengerre jut, amely a Forma befestékezését végzi. Az ábrán a forma éppen kihajtott helyzetében, a gép balfelén van. Behaj
táskor az ívet rászúrják a középütt ferdén álló sajtófödő punktúráira, ami után a födő
meg a ráma lecsukódik, s az egész a jobb o ld a li látható tégely alá vonul; ennek a
leereszkedésével megtörténik a nyomtatás, úgy háromszázas tempóval óránkint. ami
körülbelül a kétszerese lehetett a régi kézisajtókkal való nyomtatás mennyiségének.
Még nagyobb baj volt, hogy a nagy terjedelmű tégeiyes sajtónál roppant erővel történt
a nyomtatás, mert hiszen a forma egész főlületére egyszerre nehezedett a nyomótalp.
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nak a vázát. Tégely, csavar. Fundamentum:
minden vasból volt már őnála, s mert a
tégely nagyobb volt, minta korábbi faszerkezeteknél: az ívek nyomtatása egyszerre
történhetett meg a Stanhope-féle vassajtón.
A régi fasajtón, de meg a Stanhope vassajtóján is, két ember dolgozott egyszerre:
az egyik festékezte a formát, a másik punktúrára rakta az íveket, s végezte a nyomta
tást. A két nyomtatómunkás teljesítménye
- ha nem kellett különösebb gondot for
dítani a munkára - 150 levonat lehetett
óránként. Munkálkodásuk módját Jól láthat
juk multfüzetünk egyik képén, az 55. oldalon.
A kézisajtón - akár fából, akár vasból
való - tégellyel, magyarosabban szólva:
nyomótalppal történt és történik a nyom
tatás. Az ily rendszer semmiesetre sem alkal
mas roppant tömegű nyomtatványok gyor
san való előállítására, aminek a szüksége
már a 19. század elején is égetővé kezdett
válni. Ennek a lehetőségét valósította meg
egy német nyomdászember, König Frigyes
a lapos formáról nyomóhengerrel sokszoro
sító g y o r s s a j t ó n a k a föltalálásával.
K ö n i g F r i g y e s , kitméltén sorozhatunk
a föltalálok nagyjai közé, 1774-ben szüle-

König Frigyes legelső nyomóhengeres gyorssajtója. A nagy föltaláló a gőzhajtásos
tégeiyes sajtó tökéletlenségein okulva, a tégeiyes nyomtatásról már 1812 végén át
tért a hengeres nyomtatás gyakorlatára. Az 'itt ábrázolt gépen a magas oszlopos
állványra van szerelve a festékező szerkezet, legalul a forma befestékezését eszközló
két bőrhengerrel. Ettől jobbra látjuk a vasból készült nyomóhengert, amelynek az
átmérője jó háromnegyed méter is megvolt. E nyomóhenger fölülete három egy
forma részre oszlott, s mlndenlk részen egy-egy legöm bölyített sajtófődő meg egyegy ú. n. ráma Is volt alkalmazva, úgyhogy a szerkezet még erősen emlékeztetett
a tégeiyes kézisajtónak a mechanizmusára. Mai értelemben veit ívfogók még nem
voltak ezen a gépen; helyettük a rámák meg külön szíjacskák végezlék az Ivek meg
ragadásának s rögzítésének munkáját. Az ívet a nyomóhenger éppen fölül álló meze
jére Illesztve, a legfölső, ábránkon a Festékező szerkezet állványához támaszkodó
ráma az ívvel együtt lefelé haladt, addig, mig a nyomóhengernek Imént még fölül
álló mezeje hátra nem került. A forma tehát háromszor Is megjárta a maga útját, mire
a hárommezejű nagy nyomóhenger egyszer megfordult a tengelye körül. A nyomóhengerrel való munka jóval kevesebb erőt Igényelt, mint a szemközti tégeiyes sajtó
val való, mert hisz a nyomóhengeres rendszernél a nyomtatás sávról sávra 'haladó.
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tett Eislebenben. Gimnáziumot járt a szülő
városában, majd négy és fél esztendeig
nyomdászinaskodott, hogy azután a lipcsei
egyetemen folytassa a tudományos pályára
készülődését. 1803-tól kezdve sokat foglal
kozott a nyomtatás meggyorsításénak a
problémájával, de hamis úton indult el,
amikor nyomótalpas rendszerrel igyekezett
a munka sebességét fokozni. (Ebbéli kísér
letezésének eredményét a 80. oldalon lát
ható első ábránk mutatja.) Csak amikor a
nyomótalp helyett a n y o m ó h e n g e r alkal
mazására tért át: ért el valóban számbavehető, sőt szenzációs eredményt.
E fontos találmány születésének dátuma:
London 1812 december hónapja. Köníg
segítő társa fáradozásaiban a stuttgarti
Bauer A ndr ás Fr i gyes mechanikus, vál
lalatának finanszírozója pedig B e n s l e y
londoni könyvkereskedő volt, aki kapzsi
sága révén - a mainzi Füst Jánoshoz, Gutenberg pénzelőjéhez hasonlóan - rossz emlé
ket hagyott hátra a nyomdásztörténelemben.
Az első nyomóhengeres e g y s z e r ű
gyorssajtó (képét I. a 80. oldalon jobbról)
mér 700 példányt tudott nyomtatni óránkint. A fasajtónak 150 és König első - tégelyes - gépének 300 példányához mérten ez
már igen nagy eredmény volt. A föltaláló
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azonban nem volt véle megelégedve. Kitűnő
segítőtárséval, Bauer mechanikussal folyton
újabb javításokon s észszerű változtatáso
kon fáradozott. Csöndben, minden reklá
mozás nélkül. 1814 őszén fölépítette az első
k e t t ő s gyorssajtóit, amelyeknél a taliga
egyetlen menetére két egyoldalasán nyom
tatott ív került ki a sajtóból. (E gép ábráját
I. ezen az oldalon balról.) Majd megtervezte
s 1816 őszére fölépítette a maga készet
nyomtató, vagyis k o m p l e t t gyorssajtóját,
amelyen az ív, mire a sajtóból kiért, mind a
két oldalán telenyomtatódott. Végül bele
fogott a két t úrás gyorssajtót illető esz
méinek a megvalósításába is, ami a követ
kező, 1817-es évben teljes mértékben sike
rült is néki. (Ábrája ezen az oldalon jobbról.)
König Frigyes találmánya 1814 november
hó 14-én lett világszerte ismertté, amikor a
londoni „Times"-et az általa épített kettős
gyorssajtókon kezdték nyomtatni. Ezt azeseményt a világlap a következő lakoníkus hír
adással tette közzé: „Olvasónk ama sokezer
lappéldány egyikét tartja most a kezében,
amelyet az elmúlt éjszaka egy új mechanikai
szerkezet segedelmével sokszorosítottak.
Talán mondanunk sem kell, hogy a roppant
tekintélyű londoni újságnak ez a bejelen
tése óriási érdeklődést keltett világszerte.

König Frigyes kettős gyorssajtóje. 1814 őszére elkészült ez is. Az ily „dupla gépeket
az jellem zi, hogy a szedésformát hordói taliga egyetlen. ide-odamenetére két egyol
dalasán nyom tatott ív kerül ki a sajtóbóljTermészetesen .két nyomóhengerük van, s
két helyütt rakják be rajtuk az íveket. Ábránkon középütt van a megjavított s leegy
szerűsített festékező szerkezet, s e m ellett jo b b ró l-b a lró l egy-egy nyomóhenger. Az
utóbbin Is jelentős újításokat eszközölt König. A bonyodalmas ráma-szerkezet eltűnt,
s helyette kizáróan csak szalagok szorították az ívet a nyomóhengerre. A nyomóhentjerek átm érője azonban ugyanaz maradt, mint az egyszerű gyorssajtónál láttuk,
vagyls háromnegyed méter.s ívenklnt csak egy-egy harmadfordulatot tett meg a nyo
móhenger, csak úgy, mint amott. Nyomtatáskor a forma balfelól haladva átvonult az
éppen egyik mélyedésével lefelé fordult baloldali nyomóhenger alatt, festékréteget
kapott a középütt 'lévő festékező műtől, s mikor a job b fe lőí lévő nyomóhenger ala
ért: m egtörtént az első nyomtatás. Mikor aztán a jobboldali, pontozott vonallal je lö lt
legkülsőbb pontjára ju to tt el a forma, visszafordult, elvonult a jo b b fe lő li nyomóhender alatt, s a középütt lévő bőrhengerektől .festékeződve: kezdetét vette a baloldali
uyomóhengerrel való nyomtatás. Egy form áról tehát két ív nyomtatódott egyoldalasan. König Frigyesnek ez a kettős gyorssajtója már ezer példányt nyomtatott óránkint.
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A nagy föltalálok sorsát König Frigyes
sem kerülhette e l: irigységbe és kapzsiságba
botlott lépten-nyomon. Bensley is folytono
san zsarolta őt. Mindezt megunva, 1817-ben
hűséges munkatársával, Bauerrel otthagyta
Londont, s hazatérve Németországba, egy
Würzburg közelében levő régi kolostorban,
Oberzellben telepedett meg, s apródonkínt jelentős gyorssajtógyárat rendeztek be
ott. 1830-ban mér 115 alkalmazottja v o lta
König és Bauerék máig is virágzó gyárának.
De ugyanakkor újabb veszedelem mutat
kozott. Az addig kézisajtón dolgozó nyom
tatómunkások nemigen lelkesedhettek König
találmányáért, hiszen ez igen sokat tett közü
lök munkanélkülivé. A géprombolás ösztöne
Angliában máris iskolát teremtett, s az éhező
angol szövőmunkások, a „ludditák" való
sággal csatákat vívtak a gyárosok érdekeit
védelmező rendőrséggel. A párizsi 1830-íki
júliusi forradalom egyik első eseménye is
az volt, hogy a munkanélküli nyomtatómun
kások széjjelzúzták az ott már működésben
levő néhány gyorssajtót. Az oberzelli gyár
ban nem fajult el ennyireahelyzet.dea würzburgí s más városokbeli munkások fenye
gető magatartása miatt egyelőre meg kellett
szüntetni a gépek gyártását. Egyideig külön
ben sem volt vásárlója a gyorssajtóknak.

Köníg Frigyes kéttúrás gyorssajtója 1817-ból. Az ilyenforma típusú gépeket az jellemzi,
hogy a nyomóhengerük folytonosan forog, még pedig úgy. hogy egyszer a taliga
befelé menetelekor, s egyszer a kifelé jövetelekor fordul egyet-egyet a tengelye
körül Első fordulásakor nyomást végez, második fordultakor pedig - az újabbfajta
kéttúrás gépeken - emelkedik, hogy a taliga elvonulhasson alatta. (König kéttúrás
gépén a nyomóhenger a megfelelő helyen ki v o lt vágva, úgy hogy a forma visszajövetelekor nem kellett fölemelkednie.) A nyomóhenger e folytonos forgása követ
keztében a kéttúrás gépek munkaképessége az egyszerű, meg-megálló nyomóhengerú (angol szóval stop-rendszerűeknek nevezett) gyorssajtókéinál jóval nagyobb.
Hogy mindamellett a stop-gépek évtizedek jó hosszú során ét használatban marad
tak- egyszerűségüknek és a kézi berakás lassúvoltának tulajdonítható; hiába csináltak
ugyanis óránkint kétezer-példányos kéttúrás gépeket, ha a kézi berakás átlagos
mennyisége csak ezer volt. Ennyit pedig az egyszerű stop-rendszeres gép is meg
győzött óránkint. König Frigyes itt ábrázolt gépe tehát használatban csak igen rövid
ideig volt. Közel nyolcvan esztendeig aludta ez a szerkezet a maga csipkerózsikaálmát, míg végre az amerikai ívberakó készülékek győzedelmes elterjedése Idején
Miehle Róbert chicagói gépgyéros megszerkesztette a maga újabb kéttúrás gépeit.
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A zavarok elültével König Frigyes egész
sége is aláhanyatlott. 1833-ban már búcsút
is mondott viszontagságos Földi pályájának.
Társa, Bauer András Frigyes, kitűnő hozzá
értéssel és fényes anyagi eredménnyel ve
zette tovább a vállalatot, egészen 1860-ban
történt haláláig.
S a gyorssajtó közben egyre tökéletese
dett. Ami idevágó vívmánya volt a techni
kának, az oberzelli két jóbarát mind-mind
hasznosítani igyekezett a maga gépein.
A bőrből való festékező hengereket mihamar
fölcserélték a zselatin, glicerin és cukorból
valókkal, vagyis olyan masszahengerekkel,
aminőket máig is használunk; megoldották
a nyomtatott ívek automatikus kirakodásá
nak a kérdését; folytonosan javítgattak az
ívfogókon és illesztékeken; s 1832-től fogva
a kezdetben való „gerebenes" hajtás helyett
a praktikusabb „körjáratú" mechanizmust
kezdték alkalmazni a gyorssajtóikon. Lépés
ről lépésre haladtak a tökéletesítés utján.
Úgyszólva minden új gépük ha valamicské
vel is, de jobb volt már az előtte valónál.
Mikorára Bauer is lehúnyta a szemét; a
kézisajtó meg a gyorssajtó küzdelme vég
legesen eldőlt, s a nyomdászatban a régi
nyomók mellé diadalmasan benyomult egy
új tényező: a gépmester.
# # »
A gyorssajtó föltalálása legfontosabb a
Gutenberg egyetemes nagy művét követő
részlettalálmányok közt, s ezért König is,
meg Bauer is méltó helyet foglal el az embe
riség nagy jótevői, kiváló technikusai s leg
nagyobb nyomdászainak a panteonjában.

Szedőgépes munka
A szedőgép teljesítőképességé
rő l. Akit hivatása bármilyen vonatkozásban
a szedőgépekkel hoz kapcsolatba és meg
értő figyelemmel kíséri minden jelenségét
annak a látszólag egyszerű, de valójában
mégis bonyolult munkának, mely a szedő
gépek körül nap-nap után jelentkezik, az
gyakran látja, hogy az ott dolgozók néme
lyike a látszólag kisjelentőségű rendellenes
ségeken túlteszi magát.
Teszik ezt azért, mert bár hivatásszerű
kötelességüknek tartják annak elősegítését,
hogy a szedőgépek termelvénye mennyi
ségileg és minőségileg - szedés, tördelés
és nyomtathatás szempontjából - a lehető
legjobbéslegtökéletesebb legyen: mégsem
sikerül ezt mindenkit kielégítő módon elér
niük, mert - mint látni fogjuk - sokszor le
küzdhetetlen akadályokkal állnak szemben.
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Kérdem: mi az oka annak, hogy a legtöbb
esetben minden jóakaratú munka is csak
meddő pepecselés marad?
Egészen kétségtelen, hogy egyrészt az
utolsó tíz év fokozott munkamenete, más
részt pedig a gazdasági leromlottság okozta
anyagi nehézségek miatt a vállalatok nem
adták vagy nem adhatták meg minden szük
ségesnek mutatkozó esetben a szedőgép
nek azt a pótlást, ami annak még természe
tes elhasználódás esetén is kijár.
Ha kissé megvizsgáljuk a gépeket és azok
felszerelését annak a figyelembevételével,
hogy e gépek igen sok üzemben 20-30, eset
leg több éve vannak működésben, önkén
telenül felkínálkozik az a kérdés: mi az, ami
vel a gépek teljesítőképességét a szükséges
szinten meg lehet tartani?
Kezdem azzal, hogy a ma üzemben levő
gépek nagyobb része bizony még a régi
jó világban, de a gyár által addig még nem
ismert gyakorlati tapasztalatok híján épült.
Hogy messzebb ne menjek, csak utalok
Wellisch kollégámnak a közelmúltban meg
jelent kitűnő ismertetésére a nyomdászati
kiállítás szedőgépéről. Nem is terjedhetett
ki a figyelme mindenre, mert hiszen sok
„eldugott" apróság is kellette ott magát.
Mégis mennyi kívánatos újítás szerepel
abban I Milyen hasznosak azok és mennyi
zavaró kellemetlenségtől mentesítik a sze
dőt! Egészen természetesnek látszik, hogy
ezeknek megvalósítását a gyakorlati élet
tette szükségessé.
Vagy nézzük meg alaposan és kísérjük
figyelemmel a gépen keletkezett párhuza
mos kopásokat, amelyek egymásból adód
nak munka közben, egészen természetes
úton. A gyár által kiadott gyakorlati oktató
könyvben nem is kis számban szereplő
zavarlehetőség éppen az ilyen kopásokra
vezethető vissza.
De beszéljünk a matricákról is, amelyek
kel szemben a vállalatok szinte teljesíthetet
len kívánságokkal lépnek fel.
Tisztában kell lenni elsősorban azzal, váj
jon mennyi a megközelítő élettartama egyegy matricakészletnek napi nyolc óra munka
teljesítmény mellett. Tapasztalatom szerint
3-4 évre becsülöm azt az időt, melyet egy
nagy készlet kibír kényesebb munkák el
végzésére.
Ennek azonban előfeltételei vannak. Kez
dem míngyárt a szabályos tiszta ólom
ötvözeten, amelynél 83-11-6 %-os keve
rési arány mutatkozik a legmegfelelőbbnek
280°-ot megközelítő hőmérséklet mellett.
Ugyan milyen eredményt mutatna a leg
több üzemben egy-egy analízis?
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Hol fektetnek arra súlyt, hogy csak a
gyár által készített és javított t ö k é l e t e s
kizáróékek legyenek használatban?
Az ékek munkateljesítménye (20 darabot
véve alapul gépenként) technikai szem
pontból elég tekintélyes és kényes. Mégis
mit látunk? Különféle helyekről összehor
dott, szemre egész rendesnek látszó ékek
vannak forgalomban, melyek azonban sok
kívánnivalót hagynak maguk mögött rugal
massági, szilárdsági és egyéb vonatkozás
ban, hogy mikrométeres pontosságukról
ne is beszéljek.
Hát a gyűjtők, melyek az évek folyamán
ugyancsak leadják a magukét?
Ezeknek a kopásai szintén nagyban hozzá
járulnak ahhoz, hogy a matricák amúgy sem
örökéletű hajszálvonalai összeverődjenek.
Bizonyíték erre, hogy a gyakorlati tapaszta
lat egészen újszerű megoldásra késztette a
gyárat, s az tökéletesebbnek mutatkozik az
eddiginél. Gondol-e valaki arra, hogy a nem
egészen tökéletes megoldású hárombetűs
berendezésnél az elevátorfej hányszor kíván
különféle okokból javítást és hogy ezt med
dig bírja? Pedig ebben a matricák egészen
csinos tömege pusztul el.
A mechanikai kizáró szerkezet összhangzatos működése - melynek rendes beál
lítása nem is a legkisebb feladat - szintén
attól Függ: milyen és mekkora kopások
mutatkoznak egyes helyeken. Időelőtti „spíszek" számtalan esetben innen indulnak ki.
Végül az osztó, a szedőgépek e fárad
hatatlan munkása, mely állandó működé
sével ugyancsak szenved, vájjon milyen
hatással van a matricákra? Csak meg kell
vizsgálni a különféle módon elgörbült mat
ricákat, melyek szintén melegágyai a „spíszeknek" és rögtön kívánságai lesznek az
osztónak is.
Természetes, hogy a gyakrabban használt
betűk előbb pusztulnak el, mint amelyek
kevesebbet kerülnek forgalomba. De ne
hogy azt gondolja valaki, hogy ezzel mér
kimerült az a téma, mely a matricák élet
tartamáról ad magyarázatot. Egész irodalma
van mér annak, mely nem utolsó helyen
foglalkozik azzal a sajnálatos hibával is,
hogy kiselejtezett matricákat használnak fel
hiányok pótláséra még akkor is, ha azok
állapota egyáltalában nem üti meg a kívánt
mértéket.
Az elhangzottak mellett a szedőgépeken
levő biztonsági berendezések is sok min
dent elhárítanak a bajokból, feltéve, hogy
tökéletesen működnek.

Vegyük még figyelembe azt a rengeteg
rúgót, csapot, körhagyót: különféle alakút.
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nagyságút és rendeltetésűt, amivel egy-egy
gép Fel van szereivel Alapos vizsgálat igen
sok esetben talál itt is pótolni és javítani
valót. Ide tartozik az öntőformák és azok
minden közvetlen és közvetett tartozékának
időközi deformálódása és térfogati veszte
sége vagy növekedése, részben az állandó,
esetleg szabálytalan melegítéstől, másrészt
az alakításoknál és különféle zavarok elhárí
tásénál keletkezett ütődésektől.
Az átlagos sorszélesség 12-20 ciceró
között van. Ha csak kis mértékben is, de az
évek folyamán mégis nyomot hagy ez a
munkafelületaz öntőformáknál meg az oldal
késeknél. Mi sem természetesebb, mint
hogy ezek a gondolatnyi eltérések a hasá
boknál már észrevehetően jelentkeznek,
mert hiszen annyiszor 2-3századmilliméterrel kell számolni, ahány sor van a hasábon.
Ne felejtkezzünk meg az öntőkerékről
sem, melynek csapágya különösen vízhűté
ses gépeknél, a rozsdalerakódás következ
tében, szinte természetellenesen kopik. Egy
alig észrevehető kis „nyolcas" (a kerék for
gatáskor üti) sem használ az öntendő és két
helyen megvágandó sor pontosságának.
Hogy az öntőkatlanra és dugattyújára is
ráfér egy kis időközi külső és belső nagytakarítás: az sem vitás 1
Nagyon sok szakszerű észrevétellel le
hetne még bővíteni az itt felsoroltakat, ezek
azonban már inkább egy szakcikk-sorozat
keretébe valók volnának.
Remélhetőleg rövidesen erre is sor kerül.
*
Fentiek vázolása után immár abba a hely
zetbe kerültem, hogy összefoglalhatom a
szedőgépek teljesítőképességéről alkotott
véleményemet.
Amint a leírtakból látjuk és a gyakorlat
ból is tapasztaljuk, nem m ondható éppen
kicsinek az a munka és gyakorlati ismeret,
melyet valamely szedőgépüzem ellátása
megkíván.
Ha azonban a gépek karbantartására híva
tott egyénnek működése csak az időközi
üzemzavarok elhárítására szorítkozik - mert
más munkára m egfelelő id ő és alkalom nin
csen
akkor ez csak kielégítetlen pepe
cselés. M ert figyelem be véve minden javí
tásra kínálkozó lehetőséget, képtelenség
nek tartom, hogy néha csak rövid órák
elatt lehessen olyan természetű karbantar
tási munkát végezni, amilyet egy évek óta
naPÍ 12, sőt nem ritkán 16 órát is fo lyto n o 
san m űködő gép megkíván.
Bármilyen kellemetlenül hangzik is, mégis
nneg kell barátkozniok az üzemeknek azzal
a gondolattal, hogy gépeik g e n e r á l i s
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javítására megfelelő anyagot és főleg időt
bocsássanak rendelkezésre. Állítom, hogy
ha erre a mód és lehetőség megadatik,
akkor kevesebb reklamációval sokkal töké
letesebb és jobb minőségű munkát szállít
úgy a szedőgép, minta rajta dolgozó szedő.
A befektetett költségek pedig kamatostul,
busásan megtérülnek azáltal, hogy a szedő
gép élettartama lényegesen meghosszab
bodik.
Bauer Pál.
* * #
Ö n m ű k ö d ő s o r k i t ö l t ő és k ö z é p r e zéró készül ék a M o n o t y p e o n . Az an
gol, francia és német Monotype-szedőgépek világában az utóbbi hetekben nagy
föltűnést keltett egy minden ilyen szedőés öntőgépre fölszerelhető olyan pótszer
kezet bemutatása, amely által teljesen auto
matikusan tölthetjük ki a kímenetsorokat és
zárhatjuk középre a szavakat, valamint mon
datokat.
Még nincs birtokunkban ennek a szer
kezetnek a részletes ismertetése, azonban
annyit tudunk róla, hogy fölszerelésével^ a
Monotype-billentyűzeten kevés a változás.
Mindössze két különleges bíllentyűgomb,
egy külön négyzetskála, továbbá két külön
leges kombinált pálcika elhelyezésére van
szükség a közbülső rámában, amely a két
billentyű lenyomásakor lép működésbe.
A két billentyű egyike „csoportbillentyű",
a másik „kitöltő billentyű" fölirattal van el
látva. A csoportbillentyű egyszeri lenyomása
öt-tíz négyzet vagy betű öntését idézi elő
az öntőgépen. A kitöltő billentyűt szintén
csak egyszer kell leütnünk, ez azonban
annyi négyzetet vagy betűt öntet az öntő
géppel, amíg a sor megtelik és a pontos
sorszélességet eléri.
A készüléknek az öntőgépre való fölsze
relhető része egy papírosrögzítő szerkezet,
amely két különböző módon működik. Ha
például a csoportbillentyű perforációja lep
működésbe, a gép a papírostovábbítást ot
vagy tíz fordulatra rögzíti meg, mialatt ter
mészetesen egyforma kizárásokat vagy be
tűket önt. A kitöltő billentyű lyukasztásainál
ellenben mindaddig rögzítve marad a papirostovábbító szerkezet, míg a szükséges
mennyiségű négyzet vagy betű megöntodött, hogy a sort bizonyos hosszúságban
meg- avagy teljesen kitöltse.
„
A készülék igénybevételével önműkö
dően tölthetjük ki a kimeneteket, szedhet
jük a versszedések behúzásait és kimenetelt,
önműködővel zárhatjuk középre a szüksé
ges sorokat, oldalfejeket. A táblázatos sze
dések és egyéb sorok kipontozása persze
szintén az önműködővel történik.
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A birtokunkban lévő rövid ismertetés szedéspéldókkal mutatja be a készülék sokol
dalú és gyakorlati használhatóságát. Egyik
ilyen példája hat olyan 56 cícerós sort mutat
be, amelyek 448 írásjelből állanak, azonban
a kitöltő bíllenyűnekcsak egy-egy leütésé
vel (hat billentyűütéssel) szedték. Tehát en
nél a hat billentyűütésnél 442 billentyűütés
és ezenfelül még körülbelül 1'4m papíros
a megtakarítás.
Ha ennek a készüléknek az öntőgépen
való könnyed kezelhetősége is hozzájárul
az ismertetésen bemutatott gyakorlati pél
dák kiviteléhez: szinte forradalmi újítást
jelenthet a Monotype-gépeken.
Ro. A.

Kalkuláció
Legutóbb rámutattunk azokra a nehéz
ségekre, melyeket a kalkulációs ismertetések
közlésénél általánosan elismert kalkulációs
alapárak hiánya okoz. Bár bizonyos, hogy
a kalkulációs ismertetéseknél nem a válto
zásoknak alávetett ártételek játsszák a fősze
repet, hanem a nyomtatvány előállításának
technikailag betartandó munkamenete, mely
az áralakulástól független: mégis szinte
lehetetlen volna árak nélküli példát szer
keszteni. Legutóbbi cikkünk megírása óta az
ártételek kérdésébeninagyfontosságú hatá
rozatokat hoztak. Az Ipartestület a szenny
verseny leküzdésére és az irreális kalkuláció
kiküszöbölésére irányárakat dolgozott ki.
Ezután természetes, hogy az előforduló
példáinkban az ipartestületi irányárakat alkal
mazzuk majd.
Az elmúlt időkben a Főnökegyesület vál
lalta az ipari általánosságra érvényes leg
alacsonyabb ártételek kiszámítását. Ilyen
munka legutoljára „a tisztességtelen verseny
leküzdésére alakult Könyvnyomdái Tarifabizottság" kiadásában jelent meg 1929-ben
„A könyvnyomdái munkákra vonatkozó
minimális árszabály" címen. A gazdasági
válság egészségtelen helyzetében ettől a
minimális árszabálytól a gyakorlat egyre
jobban eltért, ami áranarchiához vezetett.
Végül fölülkerekedett az a józan fölfogás,
hogy a túlnyomórészt azonos munkáltatási
feltételekkel működő nyomdaiparnak vissza
kell térnie az egységes kalkuláció alapjára,
[gy jöttek létre az 1938. évi irányárak, melye
ket most már az Ipartestület adott ki, mivel
ez a hatósági jellegű érdekképviselet a
helytelen kalkuláció ellen szankciókra is
jogosult. A termelési költségeken aluli árszá
mítás árrombolás; aki így kalkulál: nemcsak
önmagának ártó, hanem erkölcstelen, mert
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az összesség iparí rendjét is veszélyezteti.
De miért is nevezik az egykori minimális
nyomtatványárszabály örökébe lépő új ár
rendszert irányáraknak? Úgylátszik, itt csu
pán névcsere történt, mert alapjában véve
az új irányárak is minimális árak. Tehát az
irányárak nemcsak irányvonalat mutatnak a
kalkulátornak, hanem egyúttal jelzik a leg
olcsóbb árhatárt, melynél esetleg drágáb
ban lehet, de olcsóbban kalkulálni az egyes
ártételeket nem szabad.
Hogyan jöttek létre az irányárak? Az álta
lánosságot Irányító érhatározatok nem egy
ember elgondoláséból adódnak, hanem
tárgyalások demokratikus formájában kelet
keznek. A nagy-, közép- és kisnyomdák
képviselőiből bizottság alakult. Hosszú hó
napok teltek el tanulmányozással, előkészítő
munkákkal, a különböző kapacitású üzemek
rezsi-tételeit gondosan kiszámították, egy
mással összeegyeztették és végül ezeknek
alapján a kiküldött bizottság megállapította
az irányárakat. Ezt a feladatot őszinte ön
kritikával kellett végezni, a nyomdák és a
nyomtatványfogyasztók igazságos szem
pontjainak összeegyeztetésével. A bizott
ság nem vehette tekintetbe, hogy egyes
üzemek házi kalkulációjának ártételei a
nagyobb rezsi-költségek folytán szükség
szerűen magasabbak, mint az irányárak,
melyeknek felelős megállapítását a racionális
rezsi-költségek szabják meg. Abban pedig
inkább szociális vonás fedezhető fel, hogy
a nyomdákat az alkalmazottaknak a száma
szerint három bérosztélyba sorozták. A
kisebb összegű kalkulációhoz az I. és II.
osztályú üzemek felárat kötelesek számítani,
Ezáltal a kisüzemek könnyebben hozzájut
hatnak majd a kisebb nyomdai munkákhoz.
Az árszámítésokon kívül a bizottság az
egyes munkateljesítmények elvégzéséhez
szükséges munkaidő és a munkanehézsé
geknél fölmerülő különböző pótlékok szá
zalékarányú megállapításával is foglalkozott.
Sokat vitatott volt azelőtt például a szerzői
korrektúrák fölszámítási módja, melynek
árát, valamint a sima gépszedéstől eltérő
nehezebb munkákért és az idegen nyelvű
szedésért járó pótlékokat most szintén meg
állapították. A különböző géptípusok sze
rint osztályozva, a könnyebb és nehezebb,
továbbá kliséket (fototípíákat, autotípíákat)
tartalmazó nyomtatóformák egyengetéséért fölszámítandó munkaórákról is táblázat
szerűén iránymutatást nyújtanak az irány
árak. Ugyancsak táblázatszerűén, a legpon
tosabb szakszerűséggel állapították meg az
1000 nyomásra vonatkozó árakat, gépnagy
ság és minőség szerint csoportosítva.
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Némi bepillantást nyújthat az értételek
kiszámításának aprólékos és rendkívüli ala
possággal végzett munkájába, ha idézzük
a „Nyomda és Rokonipar"-ban a közelmúlt
ban megjelent következő felállítást, mely
a kézíszedésre vonatkozó adatokat tartal
mazza :
Egy kézíszedő-órának az eladási ára
(osztással):
Munkabér:1
szedés........................................... 145
osztás ............................................- 36

1'81

Rezsi:
általá n os................. 28°/o
üzemosztály2 ........... 62°A> 1'61 után3
1*45
Haszon:
10°/o 1'61 után ........................................
—'16
összesen...... P 3 42

Később ezt a fölállítást némileg korrigál
ták, melyből adódó eredmény egyezik az
irányárak megfelelő tételével.
* * *

Most pedig a múltkor megkezdett kal
kulációs példák közlését folytatjuk. A meg
rendelő nyolcas oktáv röpcédulát kíván,
árat kér 2000 és 4000 példány után. A követ
kező példa mutatja, hogy ugyanazt a nyom
tatványt különböző példányszám esetén
áttekinthető formában hogyan kalkuláljuk.
8-as oktáv alakú röpcédula, fekete
nyom tatással:
Szedés 2 óra á 3'60.................
Egyengetés (amerikain) I óra
Nyomtatás ezrenként 3'50......
Kikészítésért.............................
Papiros 53 x 95 cm, 40 kg fi
nom nyomó, I ívből tő lap,
kell hozzá 125 ív = 5 kg,
á 1.09 — 250 iv 10 kg á 109
3°/o hozzálék .....................
Üzleti pótlék 150,o ...............

2000
4000
példány
7'20
7 20
3'—
3—
7.—
14' 1'50
2'50

5'45
— '16
—'82
25 13

10'90
—'32
164
39 56

A röpcédula ezrenkénti ára tehát 2000
példány megrendelésénél 12'55, 4000 pél
dánynál 9'90 pengő.
Nagyobb példányszám esetében - főleg
kevesebb szedési időt igénylő munkák
nál - mérlegelendő, hogy két vagy több
1 Kéziszedő hetibére .............. 46 50
O T I.......................................... 217
48 67 X 52 héttel
2530'
Ezért dolgozik: 52 X 6 = 312 nap X 6 óra
1872 óra
le ünnepért
13 X 6 = 78
le szabadságért 8 X 6 = 48
le árszabályért
15 127'5 óra
Produktív munkára marad
1744 5 óra
Jut tehát egy órára 1*45.
- A korrektúra-olvasás költsége az üzemosztály rezsi
jéhez van Fölszámítva.
A rezsit a tiszta munkabérre számoljuk OTI, sza
badság stb. nélkül.
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szedéssel vagy öntvényekkel kombinálva
az előállítási ár csökkenthető-e ?Minél keve
sebb szedési időt kíván valamely nagyobb
példányszámú nyomtatvány, annál olcsóbb
lesz az előállítása több szedéssel. A követ
kező példa azt mutatja, hogyan alakul vala
mely munkának kalkulációja egy és két sze
déssel előállítva. Maradjunk meg az előbbi
kalkulációban említett röpcédula példájá
nál, legalább összehasonlítást is tehetünk,
hogy a példányszém további emelkedésé
nél mennyivel csökken az ezrenkénti ár.
6000 példány 8-as oktáv röpcédula,
fekete nyomtatással:
Szedés 1 X szedés 2 óra ö 3'60
Szedés 2 X „
3l/2 . á 3'60
Egyengetés (amerikai sajtón)
könnyebb forma 1 óra..........
nehezebb
„ 1% óra á 3’— ...
Nyomtatás 6000 á 3'50.................
„
3000 á 3'50...............
Kikészítés ....................................
Papiros 63 x 95cm 40 kgos finom
nyomó, 1 ívből 16 lap, kell hoz
zá 375 Iv « 15 kg 4 1*09 ..........
3°/o hozzálék .........................
15 °/o üzleti pótlék.....................

1 x szedés 2 X szedés
7'20
12 60
3‘ —
4'50
21 —
3 50
3470

10 50
3'50
31*10

16 35
—’50
2 45
54 -

16 35
- -'50
2'45
50'40

A második szedés általában gyorsabban
készül el, mint az első, tehát ezért Va órá
val kevesebbet számítottunk, viszont a két
szedésből álló forma egyengetéseért fél
órával több időt állítottunk be. Tégelyes
automatán bizonyára még előnyösebb is
volna ilyen példányszámú röpcédulátnyomtatni, ezzel a géptípussal azonban nem min
den üzem rendelkezik, mi pedig különben
is általános szemszögből vesszük a kalku
lációt. Az irányárakban sem szerepelnek a
gyorsjáratú modern gépek. Az álláspont
ugyanis az, amennyi termelési előnyt bizto
sítanak a gyorsjáratú gépek, annyival drá
gább azoknak munkaórája, tekintettel a
magas és még alig leírt beszerzési árra,
míg ellenben a régi gépek értéke csaknem
teljesen le van írva. Ez a két körülmény
kiegyenlítődve jut kifejezésre a megszabott
és általunk is alkalmazott irányárakban.
A fenti kalkuláció szerint tehát 6000 röp
cédula ára egy szedés helyett két szedéssel
előállítva 3'60-nal olcsóbb, 1000 példányon
kénti ára pedig 8'40 pengő.
Olvasóink láthatják, hogy a bemutatott
gyakorlati példák az egyszerűbb kalkulációs
esetekből indulnak ki és fokozatosan térünk
át a könnyebbek után a nehezebb felada
tokra. Egyelőre még a kereskedelmi nyom
tatványokkal foglalkozunk, amelyek a leg
több példát adhatják.
Székely A. II.
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A csillaghegyi Nyomdász-Otthon. (Dénes Ferenc fénykép után készült ólommetszete.) A kétezer-esztendős nagy római településektől északra, a kies Duna-parton több mint 1800 négyszögöles befásított telken emelkedik
a Budapesti Hírlapszedók Kőre által létesített Nyomdászotthon, amely egyik beszédes bizonyítéka a könyvnyomdái munkásság tenniakarásának és szociális érzékének. E szép üdülőhelyünkön az elm últ esztendőben
már több m int háromszáz kollégánk töltö tte el - mint bennlakó - a nyári szabadságidejét. Kiránduló szaktérsaink közül pedig egy-egy vasárnapi meg ünnepi napon kétszáznál is többen keresik fel a Nyomdászotthont.

FERENCVÁROSI

A ÉS KÖNYVKIADÓ RT
KÖNYVNYOM DA. LITOGRAFI,

KÖNYVKÖTÉSZET. KÖNYV- É
PAPlRKERESKEDÉS. ZENEMŰVE
GRAMOFONOK, HANGLEMEZE

BUDAPEST

I X,

KÁRÁSZ

UCCA

Tervezte Schmidl György.

102

/

TELEFÓN:

2 2 0 - 6 5 3

Budapest, 193

(oNTURI
Nvs--- RUHASZALON KFT.

ROZSNYAI UCCA 5

Tervezte Várakozó Ferenc.
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Férfi-, női és gyermekruhák, selyem-, szö
vet-, méteráruk, szőnyeg-, függöny, paplan
áruk, férfi-, női és gyermekfehérneműk,
kötött-, szövöttáruk-, férfi és női divatsálak,
kalapok stb. Mindezt a legolcsóbb árakon,
a legfigyelmesebb kiszolgálás mellett meg
kaphatja egy helyen, Rákóczi út 13. sz. alatti

NEMC/ NÁNDOR
DIVATA R U H Á Z A B A

Tervezte: Hollay István.
Ólomba metszette: Várakozó Ferenc.
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PEST

T e rv e z te Paxión Péter,
ó lo m b a v é ste H öch st Pál.
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SZÁM

KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
KECSKEM ÉTI
ARANYMŰVES
KECSKEMÉTI
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
ARANYMŰVES
KECSKEMÉTI
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
ARANYMŰVES
KECSKEMÉTI
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
ARANYMŰVES
KECSKEMÉTI
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
ARANYMŰVES
KECSKEM ÉTI
ARANYMŰVES KECSKEMÉTI
KECSKEM ÉTI ARANYMŰVES
ARANYMŰVES KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
KECSKEMÉTI
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
ARANYMŰVES
KECSKEM ÉTI
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
ARANYMŰVES
KECSKEM ÉTI
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES
ARANYMŰVES
KECSKEMÉTI
KECSKEMÉTI
ARANYMŰVES

KECSKEMÉTI KÁLMÁN EZÜST- ÉS

Tervezte Kurcsics Ernő.
Ólomba véste Heckel József.

MODERN BÖRÉS ARCÁPOLÁS

ARANYMŰVES. - ÓRA ÉS ÉKSZER
BUDAPEST Vili. KÓRIS UCCA 12

FOGYASZTÁS
TESTÁPOLÁS
O LC SÓ ÁRAK
BUDAPEST IV.
VÁCI U C C A 1

Tervezte Ungur Imre.

V© K
ORVOSI KOZMETIKA

U T L
Tervezte Ifj. Sütő László.
Tervezte Kurcsics Ernő.
Ólom ba véste Heckel József.
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Vállalom e szakmába vágó
ú j és ja vítá si munkáknak
elkészítését, a legkényesebb
ízlésnek is megfelelően. Új,
modern ágyak, matrácok,
fotöjök és székek raktáron.

••Síin
•isiin
ílSSiBI
MICHNICK REZSŐ
KÁRPITOS ÉS DÍSZÍTŐ

BUDAPEST XI, VERPELÉTI ÜT 36
TELEFÓNSZÁM: 523-426

Tervezte: Földes Vilmos.
Ólomba metszette: Szekeres József.

BRIKETTEL
EÖZ MINDEN
h á z ia s s z o n y

MINDEN SZÉNKERESKEDŐNÉL KAPHATÓ!

Tervezte: Jancs Ferenc,
Ólomba metszette: Várakozó Ferenc.
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MEZŐKÖVESDI
M ATYÓ M U N KÁK

KIÁLLÍTÁSA
Tervezte és ólom ba véste: Sztraka Zoltán.

SZÍVIZOM GYULLADÁS
SZlVBÉNULAS ELLEN

---------- HANAN
M IN D IG EGYÉRTÉKŰ A
DIGITÁLIS HATÁSÁVAL

91
Tervezte: U nour Imre

'faicíÍM lflekAÖ'
k á r p it o s

és

d ís z ít ő

BUDAPEST
XI , H E G Y A L J A Ú T 8, S Z Á M

Vállalom minden szakmába vágó
modern, új és javítási munka e l
készítését ízlés szerint
Állandóan raktáron tartok sezlónt,
matracot, fotelt és fotelágyat

Tervezte Szilágyi Sándor.
Ó lom ba véste Várakozó Ferenc.

kUtomobilrúgók és spirálrúgók
speciális készítése és javítása,
lúgók és rúgókellékek raktára

STAHLI FERENC
V, Zsilip ucca 15. Tel.: 191-211

Tervezte W etzler Miklós.
Ó lom ba véste Várakozó Ferenc.
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A víz je l n y o m ta tá s a
Régente a papirosmalmok a vízjelet mint
egy márkának, gyári jegynek szánva szőtték
bele a szitájukba, hogy az egyes íveken
meglássák: honnan, kitől, az ország melyik
papirosmalmából ered a papiros.
Ezt a szokást a mai napig sem hagyták
el papírgyáraink. És ma már nemcsak a saját
gyári jegyüket, hanem egyes közületek,
bankok, vállalatok vízjeleit is belegyártják
papirosaikba, természetesen csak a meg
felelő ívszámú papiros megrendelése ese
tén. Ezt láthatjuk leginkább a különböző
országok papirospénzein, az egyes gazda
gabb vállalatok részvényein, levélpapiro
sain, betétkönyvein. Ezt látva, egyes kisebb
vállalatok is meg-megrendelnek a nyom
dában levélpapirost s más nyomtatványt
vízjellel. De mit tegyen a nyomda? A kíván
ság ugyanis a szokott módon nem kivite
lezhető. Mert hol van az a papírgyár, amely
mondjuk ötezer darab levélpapirosért a
különleges vízjelhez szítát vagy hengert
készíttetne? Tehát akarva-nemakarva nem
marad más hátra, mint az, hogy a nyomdá
nak mégis csak föl kell vennie a megrende
lést és ha már fölvette, el is kell készítenie
a munkát. Igaz, hogy eredeti vízjelet nem tud
készíteni, de a „mesterséges" talán sikerül.
Ennek a mesterséges vízjelnek előállítását
írom le a következőkben:
A legprimitívebb formája a mesterséges
vízjelforma készítésének, ha a kívánt jelet,
alakot a nyomdában egy jó „késforgató"
készíti el 1-1 '/a milliméter vastagságú fény
lemezből („glancdekli"), mely úgy vágandó
ki, hogy a rajznak vágási képe lefelé mere
deken, rézsútosan haladjon. (Ne legyen alá
vágva!) Ha készen van a metszet, a hátulsó
oldalán durva üvegpapirossal le kell csi
szolni, hogy a fölragasztása esetén jobban
tapadjon. Legjobb, ha az ily metszetet vas
alátétre ragasztjuk. Erre igen jól megfelel
nek a vas-ürtöltők, amik klisé-alátétül hasz
nálatosak. Ezek - zárókeretbe zárva, fölü
ltü k a zsiradéktól alaposan megtisztítva,
utána egy darabka vöröshagymával ledörzsölve - mindenkor és mindenhol a legjobb
alátétnek bizonyultak.
A fölragasztás aranycsirizzel vagy pedig
szindetikonnal (halenyvvel) történik. Ha a
tormát csirizzel ragasztjuk föl, úgy a csirizbe
e9Y pár csepp glicerint teszünk, nehogy
száradás után a forma az alátétről lepattogJ°n. Minthogy az ily munkákat leginkább
erős építésű tégelyesen (Viktória, Phoenix)
nyomtatják, a formát mindig a tégely közebere kell helyezni, nehogy a reánehezedő

K

A

I_________ S

nagy nyomás folytán eltolódjon és tönkre
menjen. Hasonlókép szerelendő föl az acélvéset is, mely ragasztás helyett a stereotípíában alá is öntethető.
Az ily formánál a tégelyt borítás nélkül
hagyjuk, mivel a jelen esetben a tégely
képezi az ellennyomtató felületet. A nyomás
igazításánál ügyelni kell, hogy ne egyszerre
nagy nyomással vegye kezdetét a beigazí
tás, hanem fokozatosan történjék, míg a
kívánt nyomáserősséget el nem értük.
A vízjel ilyetén való nyomtatására az ólom-,
réz- és cinkformák a legtöbb esetben nem
alkalmasak, mert az anyaguk nyomtatáskor
fogni szokott, piszkít.
Van még egy másik eljárás is, mellyel szin
tén készíthetők vízjelpótló nyomatok. Ehhez
a nyomtató eljáráshoz már bárminő anyagú
is lehet a forma. Itt a fő-fő súly a festék
minéműségére helyezendő, mivel itt a fes
téktől függ minden. A festék keverőfehérrel
és a legvékonyabb kenőével készítendő el,
melyhez egy kevés bolognai krétát keve
rünk. A festéknek a papirost teljesen át kell
járnia, Fölületén nem szabad üvegszerű fil
met képeznie a száradás után. Továbbá
arra is figyelemmel kell lenni, hogy a meg
nyomtatott fölületre írni lehessen, tehát hogy
a tintát fölvegye, s írógéppel is lehessen
rája írni. Festékkeveréskor ügyelni kell arra,
hogy erős vagy középerős kence ne hasz
náltassák, mert ezek a papiros fölületén
szarukeménységű hártyákat képeznek. Az
áttetszőség fokozására néhány csepp rici
nusolaj keverhető a festékbe; ezáltal keve
sebb festék adagoláséval lehet nyomtatni.
A vízjelpótló nyomtatása mindig valamivel
több festékkel történjék, mint az bármely
más nyomtatáskor szokás, mert hiszen - mint
mér föntebb említve lett - a papírost át kell
a festéknek járnia. A festéket színezni nem
szabad, mert az ezzel az eljárással készült
nyomat képe - ha a világosság felé fordít
juk - amúgy is sötétebbnek látszik, mint a
papiros eredeti színe. Ennél a nyomtató
eljárásnál is, mint minden egyéb munka
nyomtatásakor, nagy súly helyezendő a föl
hordó hengerek pontos álláséra. A borítás
nak keménynek kell lennie és a nyomásnak
nem szabad erősnek lennie (tehát „schattierung" nélkül való legyen).
A mechanikai víznyomat könnyen föl
ismerhető, ha 60-80 gramm marónátron és
200 gramm víz oldatába tesszük. A valódi
vízjel ebben az oldatban egész teljességé
ben előtűnik, míg a préselt elvész. A festék
kel nyomtatott viszont megváltozik a festék
összeállítása szerint, mivel az erős lúg a fes
téket többé-kevésbé elszínezi.
J. T. G.
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Hibák, v é l e t l e n e k . . .
A Grafikai Szemle hasábjain oly sokat ír
tak hibalehetőségekről és hibaforrások
ról, hogy látszólag már-már kimerült ez a
témakör. „Hiba nélkül szedni nem lehet":
halljuk és mondjuk, tárgyaljuk és vitatjuk.
Ezzel vígasztalunk másokat és ezzel nyug
tatjuk meg néha önmagunkat. Hiba nélkül
szedni valóban bajos. Ez a száraz, kissé
ellenszenves mondat tény lesz akkor is, ha
a szakmai kiképzés eléri felső fokát. (Ha
lesz ilyen.) Ekképpen csak hibacsökken
tésről beszélhetünk.
Próbáljuk az előidéző okokat legalább
két részre tagolni. Az egyik csoportban a
sorjázótói és a szedő kezétől messze, vala
hol az üzem irányításában kereshetnénk sok
hibaforrást (munka rovására való kalkuláció,
hézagos, rossz munkaeszköz, helytelen be
osztás stb.). Ez a jelentős csoport fő tárgya
lási alapul szolgálhatna nemes törekvésünk
nél. Hiszen majdnem minden, amiről ebben
a kérdésben beszélhetünk, erre a kiinduló
pontra vezethető vissza. Legyen az irányító
szerv „őrmester" vagy „tábornok", menta
litása feltétlenül érvényre jut a legegysze
rűbb nyomtatványnál is (és akár a katona
ságnál, itt is lefelé jön a „háríng"). Erről a
részről mégsem beszélhetünk többet, lévén
számunkra olyan külső körülmény, melyet
legfeljebb tudomásul vehetünk. De vigasz
talódjunk, ez csak egyik oldala az éremnek.
A halványabbik.
A másik csoportban önmagunkkal talál
kozunk. Rávilágíthatunk bátran apró hibá
inkra (miért ne?), hiszen azoktól senki sem
mentes. Kezdjük a „fís"-híbákon? Nem. Azok
megelőzése igazán egyszerű. Beszéljünk
inkább azokról a jelenségekről és „véletlen"-ekről, amelyek gyakran produkálnak
hibát, elnézést, s kellemetlen tünetek kútforrását képezik. Talán kissé újszerű meg
világításba helyeződik ez a probléma, talán
így kissé mosolyt fakasztó is, mindegy, fon
tos a cél: kevesebb hibát, kevesebb boszszúságot.
Szakmai gyakorlatunkban bizonyára elő
fordult olyan eset, amikor nem tudtuk meg
érteni: „Hogyan is maradhatott benne?"
Kép: - mondjuk - egy szépen csomagolt
nyomtatványköteg. Immár csak gyűjtőné
ven szerepelhet: makulatúra. Legalább két
ember: aki szedte és aki olvasta. Egy szó a
probléma középpontjában: „Gebrauchanweisung." Csak egy s betű hiányzik, de ez
elég, Megokolás: „ Nem t udok németül, talán
ezért néztem el." Ez esetleg elfogadható.
Furcsa azonban, hogy a többi sor hibátlan.

93

G

R

Á

F

Viszont a szóközök minimálisan szűkek.
(Lásd: Pándi F. cikkét a G. Sz. 1937. 1. sz.)
Az aktuális szó a sor közepén van. A szedő
szinte előre kiszámította az egy betű kiha
gyásával járó pillanatnyi előnyt. T. i.: helye
sen szedve nem fért volna el a sorban lévő
szöveg. Természetesen tudatén kívül álló
erő késztette erre. Vagy véletlen ez?
Velem történt a következő eset: 24 c.
széles címsorhoz a harmadik betűfajtával
próbálkoztam. („Ha ez sem megy be, akkor
nem tudom, miből szedjem I") Tekintve,
hogy pontosan befért, gyanúsnak találtam.
Többször átolvastam, még visszafelé is.
Hibátlannak látszott. Korrektúra ment és jött,
észrevétel semmi. Revízió, uténnéző és
nyomtatni kezdték. A sor nem hagyott béké
ben. Egy tekintet a nyomtatványra és rög
tön észrevettem a hibát. Egy betűvel keve
sebb volt a kelleténél. Tudat alatti akaratom
hibát produkált. A sor a harmadik betűtípus
ból sem ment volna be, tehát hagyjunk ki
egy betűt és nem kell negyedikkel próbál
kozni. Nyugtalanságom az esetleges hiba
miatt: volt az egyetlen, ami kellő időben
(talán ez sem véletlen?): nyomtatás közben
észrevétette vélem ezt a „hátam mögött el
követett manővert".
Kollégáim egyikével vitattam egy nagy
prospektus hiányosságát. Az egyik oldalán
négyszer ismétlődik ez a három kiemelkedő
szó: „Mi is tudjuk," Az elsőnél van vesző,
a többi háromnál nincs. Kérdésemre kije
lenti a társam, hogy szedéskor ez lemaradt
és nem vették észre. Mellékesen még meg
jegyzi : „Osztáskor láttam, hogy ahol vessző
van, ott töredék kizáróanyag került a sor
végére,ahol nincs,pontosan 2cicerós négy
zet zárta. Mégsem vettem észreI" Talán
éppen ezért nem vette észre a kolléga: így
kényelmesebb volt.
Ebből a három példából már láthatjuk,
mennyire indokolt az ilyen „véletlen , ami
hibát eredményez. Okai lehetnek látszólag
közvetlenek, de valójában sok év előtti tör
ténések, gyermekkori harcok, felgyülemlett
vágyak, melyek tudatunknak ma már érték
telenek lennének, de képzettársítás útján
zavarhatnak. Ezeket az okokat a legritkább
esetben láthatjuk meg, de nem is tartoznak
ránk. Ezek okoznak félreolvasást, hibael
nézést stb.
A vesszőről jut eszembe egy nagyon érde
kes eset, az egyetlen, amikor tisztán, szinte
plasztikusan látni véltem egy állandóan meg
ismétlődő hiba forrását. Szedő barátom
panaszkodik, hogy bér jó helyesírási kész
sége van, mégis folyton kihagyja a vessző
ket. Nemcsak szavak után, de némely nyuj-
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tottbetűs szót is (például: vevő, erő stb.)
rövid ékezetű betűvel szed. Vigyáz, mégis
előfordul. Hozzáfűzi, hogy írás közben is
sok baja volt ezzel az iskolában. Majd pedig
szó szerint ezt mondja: „Sokszor kikaptam
abban az időben. Volt egy tanítóm, aki külö
nösen szeretett vesszőzni." (Pálcával ütni.)
Lehet, hogy kissé merész a következtetés,
talán tévedek, amikor a vesszőzést látom az
ismétlődő hibák okának. A vessző mint kel
lemetlen diákköri emlék szerepel és anél
kül, hogy gondolna rá, kerül mindent, ami
vele kapcsolatos, tehát kihagyja a vesszőket.
Most térjünk kissé el a szekrénytől, talá
lunk sok érdekes „véletlen"-t a nyomda
üzem egyéb pontjain is. Néhány szimpla
példa:
Napok óta nem lévén munka, álmosan
osztom az utolsó sorokat. „Megnézzük az
álló szedéseket - mondom a mellettem
dolgozó tanulónak - , talán akad valami rá
molni való." Nagy hévvel kihúzom az első
deszkát. Közben melegem lesz, eszembe
jut, hogy ez rövid deszka, könnyen össze
dobhattam volna. Óvatosan húztam a má
sodikat, az szedéssel halmozva lezuhan. Ez
volt a rövid. Gépiesen mondtam: „Már van
munka." Az első deszkánál féltem az összedobástól, mintha csak éreztem volna, hogy
„munkát akarok csinálni".
Egy gépmester hosszú beszélgetésről szá
mol be, amit szedő kollégájával folytatott
hébernyelvű művek kilövéséről. Másnap
kap a gépmester 16 oldalt (magyar folyó
irat) kilőve - héberül. A mester bezárja, be
igazítja - héberül. Eddig ez soha nem fordultelő,most mindketten elnézték. Véletlen?
Kisnyomdabeli gépmester mondja a kö
vetkezőket :
- Különlenyomatot nyomtattam kétoldalanként amerikai tégelyes sajtón. Az utolsó
forma már nagyon kínosan ment, különö
sen az impresszum volt utamban. Annyira
kopottak voltak a betűk, hogy nem voltam
képes kihozni. Kértem a szedőt: cserélje ki
a sort. Tagadó válasza után kijelöltem egy
pár kicserélendő betűt. A szedő, miután a
revíziót befejezte, hangosan szólt: „Be lehet
zárniI" „Igen", Feleltem. A következő pilla
natban áthajtottam a gépet, nyitott formá
val. Az oldalak, helyesebben a fishalmaz
összeszedésekor szinte önmagámban mor
moltam: „Vacak impresszum összedobódott." Nyilvánvaló, hogy nem tudtam bele
nyugodni a foltos impresszumba. Ezzel a pil
lanatnyi feledékenységgel (nyitva hagyott
forma) megszabadultam tőle.
Számos esetet lehetne még felsorolni,
ahol a hibaelnézés, ügyetlenség, feledé-
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kenység egy-egy belső vágyat takar, egy
tudatunktól független, vagy tudatunk vágyát
szolgáló különvéleményt juttat érvényre. De
egyelőre elég ennyi.
Már most mittehetünk a hibákcsökkentése
érdekében, ebből a szemszögből nézve?
Ha nagyon szépen „megy ki" a sor, ok a
gyanúra. Ha olyan szót szedünk, ami beidegződött („Budapest” , „Meghívó", „Számla
stb.): dupla olvasást, fokozott figyelmet igé
nyel. Ha valami nem tetszik a szedésen, s
úgy érezzük, hogy „ebben van még valami":
mással is nézessük ét, mert nem véletlen az
aggodalmunk és alapja is lehet. Ha rossz
kedvvel szedünk valamit: kétszeresen kell
vigyáznunk, mert közel jár az összedobés
lehetősége. Ha türelmetlenek vagyunk és
sietünk: jó l olvassuk át a sorokat; ilyenkor
nagyon indokolt a „temetés". Ha szeretnénk
valamit, ami keresztülvihetetlen: ügyeljünk,
mert ilyenkor nagyon ügyesen lehetünk
ügyetlenek. (Impresszum-eseti) Végül, ha
önmagunknál is észrevesszük a hibákat (leg
alább annyira, mint másoknál) és elfogad
juk azokat, mint emberi adottságokat, akkor
- azt hiszem - könnyebb is azokat kikü
szöbölni.
* # *
Valamelyik költő versében olvastam egy
szer. hogy az ember csak egyik oldalét
látja az éremnek, a másikat nem. Vannak
ugyan - szerinte - magasabb szemléletűek,
de azok az érem élén állanak és így nem
látják egyik oldalát sem... Én nem hiszek
ennek a költőnek.
Holczvéber Sándor.

O s z t á s és r á m o l á s
Még tavalyi évfolyamunkban volt, hogy
Károly Imre kolléga „Anyaghiány a szedő
osztályon" címen mondott el sok oly dolgot,
amit jó lenne, ha az egész nyomdaiparban
megszívlelnének. Mert sajnos, ebben a tekin
tetben igenis jogos a panasz. Halljuk a kol
légáktól mindenütt, hogy „kimegy a divatból
a rámolás és osztás". A cikk rámutat azokra
a nem kívánatos állapotokra, amelyek a rá
molás és osztás elhanyagolása, de általában
az anyaghiány következtében immár kezde
nek meghonosodni nagyonsok nyomdában.
Én itt a cikk két utolsó bekezdésében fog
laltakat kívánom csak kibővíteni azzal a meg
állapítással, hogy nagyon téved az a kalku
látor, aki nem számítja fel az osztást a
rendelőnek azért, mert úgy okoskodik, hogy
úgysem rámoltat és osztat a cég sohasem I
Hát ha nem osztatnak rendszeresen, akkor
számítsanak egyharmad osztási idő helyett
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érhetjük el, ha leegyszerűsítjük munkánkat
olyanformán, hogy azt egy-egy öntödei
rézléniákból összeszedett betűvel vagy rövidebb szóval díszítsük, ami azonban neigen
vegyen több időt igénybe, mint a meglevő
betűk alkalmazása. Minthogy az ilyen léniák
ból összerakott betű vagy szó az egysze
rűen szedett szövegtől eltérő, ezáltal figye
lemkeltővé és jóhatásúvá teszi a nyomtat
ványt, különösen ha az reklámos célzatú.
A léniákból összerakott betű vagy szó
bizonyos rutint igényel ugyan, mér csak
azért is, hogy ne sok időt töltsünk el véle.
ezt azonban igen könnyen elsajátíthatjuk
egynéhány kísérlet útján, amit a legegy
szerűbb betűk megszedésével kezdünk el.
Ha már látjuk azt, hogy a szükséges ruti
nunk megvan és a megfelelő léniaszükség
let is rendben és tisztén rendelkezésünkre
áll, úgy a nehezebben összerakható betűk
vagy szavak semigen igényelnek már több
időt, mint esetleg egy-egy jól megválasz
tott szedett sor. Sok időt csak az esetben
kívánnak meg, ha a léníaszükségletünk nin
csen eléggé tisztán és rendben tartva, vala
mint megfelelően kezelve.
A legfontosabb - mint mindenben - az
anyag tisztasága. Ha léniaanyagunkat tisz
tán és rendben tartjuk, ez egy kevés időveszteséget jelent ugyan a nyomdának, de
ez a szedés fönnakadás nélkül való folyto
nossága révén bőven megtérül. Tartsuk
szem előtt, hogy az anyagunkkal kímélete
sek legyünk minden esetben, mivel az költ
séges volta miatt nehezen pótolható, viszont
az elhanyagolt léniaanyag az általunk jól
megoldott szedést hatástalanná teszi. Sze
retettel bánjunk az anyagunkkal: a betűvel
és léniákkal, valamint egyéb felszerelésünk
kel is, úgy miként önmagunkkal, tartsuk min
dig tisztán és rendben, ahogyan a jó lovas
szokta rendben tartani a maga lovát.
Igen ajánlatos volna, ha az akcidens
munkák készítéséhez egy kis léniaszekrény
volna külön fönntartva minden vastagságú
rézléniákkal, valamint a léniákhoz szükséges
gömbölyű f és szögletes sarkú I” s ferde
Napjainkban gyakran előfordul, hogy ilyes
vonalas / darabokkal ellátva. Ezt könnyű
utasítást kapunk a nyomdában: „Ne dolgoz
volna tisztán és rendesen kezelni. Bizonyos,
u n k a legegyszerűbb nyomtatványba is sok
ha tiszta, szép és ízléses nyomtatványokat
időt bele, mert ha esetleg nincsen előzetes
akarunk készíteni és ezáltal a megrendelőt
megál!apodás a nyomtatvány árára vonat
megnyerni a „minőségi" munkának: nem
kozóan, úgy ez a kalkuláció alkalmával
lehet az évtizedes kopottságú léniákkal dol
nehézségeket támaszt a megrendelőnél.
goznunk, hanem erre a célra egy kisebb
Mindamellett törekedjünk szép és tetszetős
léniamennyiségű szekrényt kell berendez
nyomtatványok összeállítására, hogy ezál
nünk, ami kevés anyagi áldozatot jelent
tal is megnyerjük a megrendelőfa nyomda
ugyan, de meghozza az anyagi gyümölcsét
márnára.“
Is, ha rendes nyomtatványokat készítünk.
Ha mindezt átgondoljuk, önkéntelenül is
Különösen ott, ahol még napjainkban is a
ré kell iönnünk arra, hogy ezt csak úgy

legalább annyi órát osztásra, mint szedésre,
ha nem többetI Mert mi is itt a helyzet?
Minden szedővel előfordul napjában több
ször, ha olyan nyomdában dolgozik, ahol
nem rámolnak, osztanak, hogy a kezébe
adnak egy kéziratot és elkezdi azt szedni
s az első sor szedése közben - a szekré
nyekben nem lévén betű - kihúz 10-15
deszkátés még mindig nem sikerültleszednie
a kívánt sort, holott eltöltött a huzogatással
vagy ötször annyi időt, mint ha a szekrény
ből zavartalanul kiszedhette volna a sort.
Mível nem tudta összekeresni a szükséges
betűket az először kiszemelt betűtípusból,
elosztja a hiányos sort - rosszabbra leteszi
valahova siettében - és másik betűtípussal
próbálkozik több-kevesebb sikerrel.
Mi az eredmény? Egy keserves kínnal
leszedett hasznavehetetlen sor, keresgélés
közben esetleg egy-két kollégának kérdezgetéssel való molesztálása, többszörös időveszteség és nem utolsó sorban: a szedést
nem tudja úgy elkészíteni az illető szedő,
ahogy szerette volna, mert megakadályozta
ebben az anyaghiány I
Van ennek a módszernek még egy igen
nagy hibája. Ugyanis a szedésekből való
huzigálást vagy árral vagy csipesszel végzi
a szedő és a legnagyobb vigyázatosság
mellett is megcsúszik az ár vagy a csipesz
és megsérti a betűk képét, letördeli az éke
zeteket, aminek következtében sokszor egyegy betűtípusból lehetetlenség szedni.
Mi ebből a tanulság? Az, hogy azok a
nyomdák, amelyeknek vezetősége nem ad
időt osztásra, sokkal többet ártanak mérle
güknek, mint azok, amelyekben, felismerve
a rámolés, osztás mellőzésének hátrányait,
a kalkulálás alkalmával számolnak ezzel a
természetes kiadással s így lehetővé is teszik
azt. Sokszorosan megtérül ez az „áldozatkészség".
Erdélyi József (Kaposvár).
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sokféle divatját múlt cirádás körzetekre
vannak utalva a díszítésnél, melyeknek az
összerakása sok esetben több időt igényel,
mint egy-egy betűnek vagy szónak léniák
ból való összeállítása.
Ha tehát a nyomdának megfelelő lénia
fölszerelése van, úgy könnyedén alakítha
tunk egyes betűket, de rövidebb szavakat
is minden időveszteség nélkül, mert amennyi
idő alatt a régi cirádás, kopott körzetdara
bokat összerakjuk, ugyanannyi idő alatt
egyes betűt vagy rövidebb szót is össze
rakhatunk rézléniákból, amelyeknek ügyes
elhelyezésével tetszetős, modern nyomtat
ványt nyerünk.
Olyan nyomdákban pedig, ahol szedő
gép is van, gyorsan készíthetünk szép nyom
tatványt, ha például a teljes szöveget gépen
szedetjük és hozzáéllítunk egy léniákból
összerakott díszes kezdőbetűt.
Ha végiglapozgatjuk a Grafikai Szemle
eddig megjelent füzeteit, úgyszólva vala
mennyi száméban találkozunk a mellékletek
között olyan gyakorlati példákkal, ahol a
léniákból összerakott betű vagy szó díszí
tése is egyben a nyomtatványnak: s mert
egyszerű szedéssorok között vannak el
helyezve: mindmegannyinál igen jó hatást
értek el a tervezőik.
Gyakorolgassuk tehát a rézléniákból való
betűalakítást, hogy szükség esetén ily módon
is, időveszteség nélkül, könnyen és szinte
játszi biztossággal tudjunk jó hatású nyom
tatványokat készíteni.
Binder Károly.

RÓNA JÓZSEF

GÉPÉSZM ÉRNÖK G R A FIK A I GÉ P M Ű H E L Y E

BUDAPEST VI, DÉVAI U CC A 21. SZ.
T E LE F Ó N : 202 - 6 8 9

Betűalakítás lén iá k b ó l

Í v é r t : „EXPRESS' 52 x 72 cm-es könyvnyomdái
vorssajtót 4 görgőpályával, 3 felhordóhengerrel,
jgós ívfogókkal. Amerikai sajtót, szedessorvegóépet, lehúzósajtót, formaszállitokocsit Ja v i , atl a k í t , á t s z e r e l : nyomdai, szedő-, kőnyvkötos vonalozógépeket. - Modern autogénhegesztes.
ÉPVISELET: KLEI M ÉS UNGERER. L E IP Z IG ;
\ ki u i V A n ő R F P A
S7FRKF. ZET STB. STB.

95

G

R

A

F

I

F Ö L J E G Y Z É S E K
BORÍTÉKUNK

ÉS M E L L É K L E T E I N K

Borítékunkat a mesterszedői gárda egyik kiváló tagja,
Harsányi Dezső kollégánk tervezte. Szedésmellékletein
ket, beleszámítva a boríték 2., 3. és 4. oldalán foglalt
munkákat is, a Magyarországi Könyvnyomdái Munkások
Egyesületének továbbképző tancsoportjain tevékeny
kedő kollégáink tervezték és metszették. Részben olyan
kompozíciók ezek, amelyek megszedhetők a szeré
nyebb főlszerelésű vidéki nyomdákban is. Ez teszi őket
gyakorlati értékűekké. A tervező és metsző neve külön
ben rajta olvasható minden egyes lapon.
T O V Á B B K É P Z Ő N K ÉVZ ÁRÓ KI ÁLLÍ TÁSA
az esztendőről esztendőre megszokott nagy érdeklő
dés mellett fo ly t le. A közönség nagy számmal lepte el
a kiállítási termeket, s - örömmel konstatáljuk - egy
hangú elismeréssel adózott hallgatóknak, szakoktatók
nak és az Egyesület vezetőségének.amely utóbbi külön
ben dédelgetett kedves gyermekét látja a nyomdaipari
továbbképzőben. Annyi bizonyos, hogy ez a gyermek
már most Is büszkeségére válhatik szülőinek és a jö vő 
ben sem fog szégyent hozni rájuk.
A nyomdaipar kiválóbb képviselői a szakkurzusok
lezártakor kisebb-nagyobb összegeket szoktak a tanul
mányi vezető kezéhez juttatni, hogy ebből a szorgal
masabb hallgatók valamelyes jutalomban részesíttessenek. A tancsoportok vezetőségéhez április végéig
befolyt: Grafikai Főnökegyesület 50.-, Magyar Nyom
dászok Társasága 50.-, Hírlapszedők Köre 50.-, Kéziszedők Köre 50.-, Első Magyar Betűöntöde Rt. igazgató
sága 35.-, Rigier-nyomda igazgatósága 30.-, Budapesti
Sokszorosítók Ipartestülete 25.-, Franklin-Társulat nyom
dájának igazgatósága 20.-, Légrády-nyomda igazgató
sága 20.-, Egyetemi Nyomda igazgatósága 20.-, Hungária-nyomda igazgatósága 20.-, Stephaneum-nyomda
igazgatósága 20.-, Pátria-nyomda igazgatósága 20.-,
Pápai Ernő nyomdászmester 10.-, Nyomdai Művészet
Barátai 10.-, GraFikus Művezetők Szakosztálya 10.-, Álta
lános Nyomda igazgatósága 5 .- pengő. Természetbeni
adományt, 70 pengő ára nyomtatványt kaptunk a Vilá
gosság-nyomdától. A Budapesti Korrektorok Köre az
„Egységes magyar helyesírás" 8 dedikált példányát ado
mányozta. A Hírlapszedők Köre Dénes Ferenc tanítvá
nyunknak egy munkájáért külön is adott 10.- pengőt.
Stanczel Ferenc vésőkre és linó-lapokra adott 5 pengőt.
EGY L O N D O N I NAGY N Y O M D A
A Waterlow & Sons-féle régi nyomdai cég hatal
mas új nyomdát építtet. Ezt a vállalatot a rádió fejlesz
tette naggyá. A kiadásában megjelenő „Rádió Times"
című hetilapnak minden egyes kiadásához 730 tonna
papirosra van szüksége. Egy-egy papirostekercsnek a
hossza nyolc kilométer. A 124 oldalas lap szövegét egy
sereg Intertype-gépen szedik. Nyomásához 750 félhengeralakú lemez szükséges. A nyomtatást hat rotációs
kolosszus végzi, amelyek óránként 24.000 példányt ter
melnek. Állítólag a világ legnagyobb rotációs gépei

LU TZ
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B U D A P E S T X IV , Ő R N A G Y UCCA 4 . SZ.
T E L E F O N O K : * 2 9 7 - 2 2 9 (S O R O Z A T )
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ezek.Egyenként huszonkét méter hosszúak és hét méter
(három emelet) magasak. A nyomdaépületek térfogata
8000 négyzetméter. A szedéstől az expedícióig minden
művelet egyhuzamban, ismétlés nélkül történik. A vilá
gítást higanygőzre berendezett Philipps-lámpaszerű be
rendezéssel termelik. A helyiségek szellőztetését külön
böző technikai összetételű készülékek végzik. A Water
low tipográfus-család London városának eddig is már
két polgármestert adott. Vállalatuk folytonos fejlődését
az tette lehetővé, hogy sohasem vétettek a szakmai
tisztesség ellen.
László D.
N Y OM D Á S Z AVATÁS
Lélekemelő ünnepség keretében fo lyt le március 27-én
legifjabb generációnk nyomdásszá avatása. Az Omnia
óriási termét zsúfoltig m egtöltötte a kollégák tömege,
áhítattal hallgatva az alkalomszerű igéket. A remekbe
szabott avatóbeszédet az idén Haasz Vendel, az Egye
sület oktatásügyi bizottságának elnöke mondotta, aki
után Peyer Károly országgyűlési képviselőnek, a Szakszervezeti Tanács főtitkárának nem kevésbé hatalmas
beszéde következeit. A segéddé avatást az ifjak nevé
ben Fischer Pál köszönte meg. A mélyhatású ünnep
fényét a Gutenberg-Társaság zenekarának, a Könyv
nyomdászok Dalkörének meg több kiváló művészünk
nek a közreműködése is emelte.
N Y O M D Á S Z E G É S Z S É G Ü G Y ] KI ÁLLÍ TÁS
Legnagyobb mértékben tanulságos és szép kiállítást
rendezett a Természetbarátok Turista-Egyesületének
nyomdászszakosztálya a húsvéti napokban. Statisztikák,
képek és gyűjtemények tömegével bemutatta azokat az
ártalmakat, amelyek a nyomdászemberre nyomdában
és nyomdán kívül leselkednek, s egyszersmind rámuta
tott azokra az utakra és módozatokra is, amelyekkel
ezeknek az ártalmaknak a legsikeresebben ellenük lehet
szegülni. E módozatok közt a legelső helyek egyikét
foglalja el az észszerű sportolás, különösen pedig a
nyomdászéin bérré nézveszlnte fölbecsulhetetlen értékű
turisztika: a vándorlások erdőn-mezön, a szabad ter
mészet ózonnal dús levegőjében. Természetbarátainkat
őszinte dicséret ille ti meg a jó l megrendezett propa
ganda-kiállításukért.
A .GAZETTE*

EREDETE

Théophraste Renaudot párizsi orvos érdekes híreket
gyűjtött össze mindenfelől, hogy azokkal betegeit szó
rakoztassa. Ennek a cselekedetének köszönhette nép
szerűségét és ezért fordultak hozzá többen orvosi
segítségért, m int bármelyik kollégájához. Számításból
cselekedett így, hogy nagyobb jövedelem re tegyen
szert, mondták reá egyes kartársai. Lehetséges. Bizo
nyos azonban, hogy figyelmes gyógykezelési mód
szere betegeire jóleső és bizalomkeltő hatással volt.
Renaudot később az idegen országokból összegyűjtött
híreket - miután erre 1632-ben a hatósági engedélyt
megkapta - hetenként röplap alakjában kiadta. így ő
v o lt az úttörője Franciaországban az időszaki inform á
ciós sajtónak. Jóval később Velencében is kiadtak ilyen
röplapokat, amelyek elolvasása egy ,gazetta"-ba (kis
olasz pénzegység) került. Innen kapták egyes külföldi
folyóiratok a .G azette* nevet.
L. D.
HATSZOROS

NYOMDÁSZJUBILEUM

.Az idő biz' e ljá r!* Az Athenaeum-nyomda személy
zete húsvét vasárnap ünnepelte hat derék kollégájának:
Ba l ogh János. Béták N á n d o r , B u j n o v s z k y
Re z s ő . K e l e m e n F ü l ö p , N y é r y G u s z t á v és
T ö g e l J á n o s n a k ötvenesztendós nyomdász! ju b i
leumát. .M ind hősök ők. mind férfiaki* A munka hősei,
az élet és a könyvnyomfatól viszontagságok porondján
helyüket mindenkor jó l megállt, derék férfiak. A jub ile u 
mon elhangzott sok-sok meleg üdvözlethez fűzzék
hozzá a mi gratulációinkat is.

L IN O T Y P E
M O L K E N T H IN GUSZTÁV
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NYOMDÁK

152-914

SZELLŐZTETÉSE

Ha valamely vegyész arra kapna megbízást, hogy egy
kis nyomda levegőjét analizálja, bizony nagy zavarba
kerülne. Hogy hányféle mérgező anyag lehet a nyomda
levegőjében: abból csak találomra veszek ki néhányat.
Van abban festék, benzin, petróleum, poshadó ragasztó,
rothadó ételmaredék, széngáz és még egy sereg más
ártalmas levegőtrontó anyag. Levegő nélkül nincs élet,
a rossz levegőnek a szervezetre rom boló hatása van,
mert az abban levő mérgező anyag a véráramba kerül.
Ezzel tisztában Is van mindenki és bár ez az élő lények
számára nélkülözhetetlen anyag szegényeknek és gaz
dagoknak teljes tisztaságában korlátlan mennyiségben
Ingyen rendelkezésére áll, mégis azt tapasztaljuk, hogy
egyes üzemek nem fordítanak kellő figyelm et ennek a
dolognak megfelelő rendezésére.
A kis nyomdák nagy részének rossz szellőztetése van,
illetőleg nincs is szellőztetése. Ezekben a nyomdákban
az esetek túlnyomó részében úgy szellőztetnek, hogy a
munkaidő kezdete e lő tt rövid időre kinyitják az abla
kokat. Ez a megoldás enyhe időben még megjárná
- bár akkor sem mondható tökéletesnek - , de télen
határozottan káros. Káros azért, mert a téli nyirkos,
nehéz levegő fajsúlyánál fogva a helyiség alsó részét
tölti meg. ahol máskülönben is mindig sok káros ned
vesség szokott felhalmozódni. A nyomdában rak
tározott papiros a nedvesség beszívódása folytán hul
lámos lesz. A nyomtatógép a kezdő Időben nehezen
indul, sok festék fogy és több hajtóerő kell. Ezekkel a
hátrányokkal szemben a nyomdász még azzal sem
vigasztalódhatik. hogy legalább jó l kiszellőztetett. Mert
az igazság az, hogy rosszul szellőztetett.
A keletkezett gázok könnyebb fajsúlyúknál fogva a
helyiség felső részét töltik meg. Az ablakon ét beáramló
hideg levegő a gázokat valósággal a mennyezethez
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préseli és mert az ablak fö lötti résznek rendszerint
nincs nyílása, azért a helyiségből nem is távozhatnak
el. De nem távozhatnak el az ablakon ót sem, mert ott
meg útjukat állja a nehezebb, erősebb hideg levegő.
Tehát a csak az ablakon át való szellőztetés nem lehet
tökéletes.
Ezen a helyzeten úgy lehet enyhíteni és job b szellőz
tetést úgy lehet biztosítani, ha a mennyezethez közel
a falba egy vagy a helyiség nagyságához mérten több
szellőztetőlyukat készítenek, amelyen ót a mennyezet
hez szorított gázok eltávozhatnak. A szellőzőlyukat ki
felé kissé lejtősre kell csinálni, hogy a bevágódó eső
vagy hó ne a helyiségbe csurogjon. A külső részét ritka
szövésű hálóval, a belső részét pedig a kályháknál
használni szokott forgó ajtóval kell ellátni, hogy azt
egy bot segítségével kinyitni vagy bezárni lehessen.
Ebben az esetben télen hideg, nedves időben és szél,
porfúvás esetén az ablak kinyitása elmaradhat, mert
azon ismert törvény alapján, hogy a levegő minden
üres helyet kitölt, a szellőzőlyukakon eltávozott rossz
levegő pótlására az ajtó- és ablakréseken elegendő
mennyiségű levegő kerül a helyiségbe.
Egyes nyomdákban a mennyezet közepén, a padláson
át a tetőre palából vagy bádogból szellőzőkéményt
is lehet készíteni. A fűtési idény megszűnte után a kály
hacső is felhasználható szellőztetönek. Nem kell mást
csinálni, csak kitisztítani azt és a kéménybe torkolló
könyökcsőnek a fedelét kihúzni, esetleg a kéménybe a
mennyezethez közel egy zárható ajtóval ellátott na
gyobb nyílást vágatni. Ezek a megoldások azért ajánl
hatók, mert a jó kéménynek nagy szívó hatása van, ami
alkalmas a mérgező gázok elvezetésére, de a többi mód
is jó arra, hogy segítségével a nyomdahelyiségben
mérsékelt, nem káros hatású légáramlás keletkezzék,
aminek hiányában sem jó szellőztetés, sem jó fűtés nem
képzelhető el. Az ajánlott szellőztető megoldásoknak
megvan még az az előnyük is, hogy működésök auto
matikus és üzemben tartósuk költséggel nem jár.
Természetesen sokkal jo b b a ventilátoros szellőzte
tés, amellyel nagyobb és gyorsabb légáramlást lehet
elérni, de ez költségesebb is.
Juhász B.
ÉMI LE

CHAUTARD

Az „Újság" március hó 20-i számában egy bennün
ket nyomdászokat közelről érdeklő cikk jelent meg,
mely egy tudományos munkásságban megöregedett
kollégánkat glorifikólja. A cikk Émile Chautard-ról,
Párizs legöregebb gépszedőjéről, a nagyhírű filológus
ról, az akadémiai pálma legújabb tulajdonosáról szól,
®ki innet-tova betöltötte hetvennegyedik életévét s e
magas kora ellenére is fiatalos kedvvel dolgozik.
Chautard negyven esztendei szorgos munkával az
alvilág szókincsét gyűjtötte össze „La vie étrange de
* argót" címmel. A szakértők szerint olyan munkát vég
e t t , amelyért a legnagyobb elismerés illeti meg.
Chaulard kollégánk La Villetteben született 1864-ben.
élte át a porosz megszállást. Néhány évvel később
beállt nyomdászinasnak. Alig cseperedett fel, állandó
látogatója lett a „Boule Nőire" és „Deux Moulins" nevű
bároknak. Ez a két kabaré vo lt a találkozóhelye azakkor
eletkező alvilágnak, hol Párizs város „jassz"-ai a jól
''egzett munka után saját nyelvükön tárgyalták meg
olgaikat. Itt kezdte el munkáját. Szorgalmasan jegyezgetett. A napi munka elvégzése után nyelvészeti tanul
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mányokat folytatott. Ezeknek a tanulmányoknak alapján
jutott az alvilág nyelvének kulcsához. Negyven eszten
dei szorgos kutatás és tanulmányok utón elkészült a
nagy mű, mely 500 nagyalakú oldalra terjed, s melyet
egy fiatal kiadóvállalat egy nagynevű francia filológus
ajánlatára adott ki. E munkájával megalapította nyelv
tudósi hírnevét. A sajtó is hónapokon keresztül foglal
kozott e munkával.
Tavaly egy párizsi napilap kiküldte a világ legbor
zasztóbb poklába, az Ördögszigetekre, hogy onnan
cikksorozatokban számoljon be a deportáltak életéről.
Néhány hónappal ezelőtt jelent meg nagynevű fran
cia kollégánknak „Glossaire Typographique" című
könyve is, mely félig szakkönyv, félig a közönséget is
érdeklő, színes tollal megírt tanulmány. Weisz Rezső.
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VIDÉKI SZAKOKTATÁS
A Grafikai Szemlében az arra hivatott tollforgató
szaktársak állandóan foglalkoznak azzal a kérdéssel,
hogy melyik mód volna az, amely a vidéki szaktársak
tanítására a legjobban megfelelne. Több megoldási
módozatról tettek mór ez irányban javaslatot, mint pl :
a nagyobb vidéki városok kebelében megszervezendő
gyakorlati tanfolyamok felállítása; előadási sorozatok
tartósa központi kiküldöttekkel; vidéki rátermett kollé
gáknak a tanításra való előzetes kiképzése és végül
állandó vándorkiállítások rendezése. Mindeme felsorolt
eszmék kivitele részint a személyi kiválasztás, másrészt
pedig az anyagi súlyos tehertételek miatt igen kétsé
gessé és nehézzé teszik a kivitelezést s még megvaló
sulásuk esetén is hézagosak lennének, mert a kisebb
vidéki városokban dolgozó szaktársak kimaradnának a
tanulás lehetőségéből.
A budapesti szaktanfolyamok zórókiállításának ez évi
április 3-ón én is szemlélője voltam s a szakavatott ren
dezés elismerése mellett gyönyörködtem a szebbnél
szebb kiállított vázlatokban és a már kivitelezett modern
nyomtatványokban. A látottak és a Grafikai Szemle ez
évi 3-ik számában mellékletekként megjelent kiállítási
meghívó tizenhat változata arra a megállapításra veze
tett, hogy a fentebb vázolt elgondolások helyett sok
kal egyszerűbb s - nézetem szerint - a célnak legmeg
felelőbb mód volna az ismeretek ótplóntólósára az, ha a
jövőben a Grafikai Szemle mellékleteit úgy állítanák
össze, amint az a 3-ik számban történt: egy szöveg
több kivitelben azzal a kiegészítéssel, hogy az arra
hivatott szakbizottságnak a bírálatát is közölnék ugyan
abban a szómban. De ha még a bírálat el is maradna,
vitán felül álló dolog ma mór, hogy az összehasonlító
és szemléltető oktatás eredmény dolgában célraveze
tőbb minden más tanítási módszernél.
Ugyancsak a kiállításon hallottam számtalan ismeret
len szaktárstól azt a megdönthetetlen igazságot, hogy
„a budapesti továbbképző tanfolyamok hallgatói közül
is csak azok értek el kimagasló eredményeket, akik rá
termettségük és esetleg előbbeni hosszabb iskolai okta
tásuk révén nagyobb rajztudással rendelkeznek". Már
pedig úgy vidéki, mint fővárosi viszonylatban is az a
fontos, hogy a továbbképző szakoktatás a nagyobb és
általános szakképzést tekintse fő feladatának, s csak
másodrendű hivatása a rátermettek művészi színvo
nalra emelése. Ezért tehát figyelmébe ajánlom az okta
tásügyi bizottságnak elgondolásomat, ami megvalósítás
esetén, nézetem szerint, meghozza a kellő eredményt.

DIÓSGYŐRI
PAPÍRGYÁR RT.

E

I 22- 370. 127-118

R É Z L É N I A G
A tanfolyam zárókiállítása alkalmával pedig - mely
felbecsülhetetlen eredményt mutatott - ama szaktársak
előtt, kika saját tudásukat fáradságos munka árán adják
át a köznek, e helyen Is hajtsuk meg a legnagyobb el
ismerés és őszinte hála zászlaját.
Torda-Molnár Gy.
.A P A P I R O S ÉS A N N A K G Y Á R T Á S A "
Erről a nyomdászok számára oly fontos kérdésről
D u r a n d Fél i x , az Első Magyar Papíripar Rt. igazga
tója, Igen hasznos, szakszerű és tanulságos könyvecskét
írt. A szerző arra vállalkozott, hogy a papirost a papír
gyáros nézőpontjából a nyomdásznak bemutassa. A
szakmunka három részből áll: történelmi, technikai és
technológiai részből. Az első rész a papíros előállítá
sának történetével, a második rész a modern papír
gyártással. a harmadik rész a papiros jellemző tulaj
donságaival, sajátosságaival foglalkozik.
Mi is tulajdonképpen a papíros, ez a parányi vékony
ságú lap. asokszorosítóiparlegfontosabb nyersanyaga?
A papíros növényi sejtszálak által alkotott vékony nemez
(németül: fílz): állapítja meg a szerző, és rámutat arra,
hogy a nemezeit papiros mér kétezer évvel ezelőtt
született meg mint kínai találmány. Európában az első
papiroskészítő műhely valószínűleg a spanyolországi
Valenciában 1150 körül kezdte meg működését. A papír
gyártásnak hatalmas fellendülést adott a könyvnyom
dászat feltalálása.
A modern papírgyártás szempontjából fontos ese
mény a múlt század elején feltalált papírgyártó gép, de
még ennél is fontosabb a fának papirosgyértásra való
felhasználása: a faköszörület feltalálása (1846), mely
K e 11e r egyszerű német fakácsmester nevéhez fűződik.

A L A P lT T A T O T T 1 7 8 2 -B E N
K E R E S K .IG A Z G A T Ó S Á G ÉS V E Z É R K É P V .:

ELSŐ MAGYAR PAPÍRIPAR RT.
B U D A P E S T V , A R A N Y JÁ N O S UCCA 10. SZ.
T E L E F Ó N S Z Á M : *124-283
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Az
Általános
Fogyasztási Szövetkezet
ruházati osztálya
#
A szervezett munkások
legmegbízhatóbb
bevásárlási
helye
*
Lelkiismeretes
kiszolgálás,
olcsó ár
#
Nagy választék
az összes női-, férfi- és
gyermekruházati
cikkekben

Húsz évvel később M e 11 i e r angol mérnök a cellulózakészítés módját találta Fel és ezzel hosszú időre megol
dódott a papirosgyártás nyersanyagproblémája.
A papírgépek teljesítőképességét szélességük és járá
suk gyorsasága adja meg. A világ jelenleg l e g n a 
g y o b b p a p í r g é p é t K a n a d á b a n , a rotációspapír
gyártás igazi hazájában találjuk. Szélessége 8‘6 méter,
maximális sebessége percenként 350 méter, naponként
26 vágón ujságnyomtató-papirost termel. Magyarország
napi rotációspapír-szükséglete naponta alig több öt
vagonnál, tehát ez a gép többszörösen annyit produkál,
mint az egész hazai rotációspapír-szükséglet. Magyarországon a csepeli gyárban működő legnagyobb rotá
ciós gép 4'10 méter széles. A gép hosszúsága 63 méter,
a hom okfogót és csom ófogót magában foglaló rész
24 méter és 7 méter a simító és áttekercseló, úgyhogy
az egész gép hosszúsága 94 méter, tehát a hosszában
100 méter nagyságú csarnokot betölti. Teljesítőképes
sége 60 tonna rotációspapiros.
Továbbiakban a papiros technológiájával Foglalko
zik a szerző, aki ebben a fejezetben fontos útmutatást
nyújt a papiros vizsgálatára vonatkozólag.
Befejezésül vázolja Durand igazgató a magyarországi
papirosgyártó ipar helyzetét. 1937-ben papírgyártásunk
kapacitása 2500 vagónnal emelkedett és az a helyzet
következett be, hogy papírgyáraink termelése kielégíti
a hazai szükségletet. Külföldi szerződések folytán azon
ban tekintélyes mennyiségű papiros átvételére vagyunk
kötelezve, így tehát a magyar gyárak nem használhat
ják ki termelési kapacitásukat. Üdvös volna a belföldi
paplrosfogyasztás emelkedése. A magyarországi fej
kvóta 10 kg, mellyel szemben Ausztriában 18, Német
országban 26, Angliában 34 kg papirost fogyaszt évente
egy lakos. Remélhető - írja biztatásul a kitűnő szerző
hogy a belföldi paplrosfogyasztás nagyobbmérvű emel-
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kedése mielőbb bekövetkezik, ami a m a g y a r n y o m 
d a i p a r r e n e s z á n s z á t is jelentené. A könyvecske
egyébként a budapesti sokszorosító iparostanonciskola
tanműhelyében mintaszerű gondossággal és szakszerű
séggel készült.
Székely A. II.

juk, mennyi grammsúlyú olyan mintadarab, melynek
mérete 25 X 30 cm és súlya 6 gramm? Ennek a számí
tásnak képlete:
,.
10.000 X a mintadarab súlyával (6)
m /grammsuly = ------------------------------------------------------a mintadarab méretével 25 X 30,

ÚJÍ TÁSOK A M O N O T Y P E O N

tehát 60.000 osztandó 750-nel, az eredmény 80, azaz a
mintadarab 80 grammsúlyú papirosnak felel meg.
A másik képlet rizsmasúlyszámításhoz szolgál a minta
darab súlyából. Például: egy 25 X 30 cm méretű minta
darabnak. melynek súlya 6 gramm, kiszámítandó 10-es
alakban (50 x 70) a rizsmasúlya. A képlete ennek a szá
mításnak a következő:

A következő levelet kaptuk: „T. Szerkesztő szaktárs!
A Grafikai Szemle legutóbbi számában megjelent .Újí
tások és tökéletesítések a M onotype öntó-szedőgépen"
című közleményben csekélységemet nevezi meg, mint a
kis ismertetések íróját, illetőleg fordítóját. Bármily meg
tisztelő is rám nézve a szerzőségnek ez a megállapí
tása, mégis engedje meg t. Szerkesztő szaktársam, hogy
ezt elhárítsam magamtól. Illetve a m egillető részt át
hárítsam D r e x l e r A l a j o s és H a r t m a n n J á n o s
kollégáimra, akik ebben a munkámban nagy segítsé
gemre vannak. Ugyanis a M onotype-öntőgépekre vo 
natkozó dolgokat Drexler kollégám vizsgálja át nagy
gondossággal, a szedőgépen történő újítások szemlél
tető megismertetésére pedig Hartmann kollégám áll
mindenkor a legnagyobb készséggel rendelkezésemre.
Tehát hárman vagyunk a munkához, amelyet karöltve
végzünk a Monotype-cég vezérképviselete megbízásá
ból, abban a reményben, hogy az azokban ismertetett
újításokat a Monotype-szedőgépes munkával foglal
kozó szaktársaink is éber figyelemmel kísérik és mun
kájukban adott alkalommal haszonnal értékesítik. Kollégiális tisztelettel: Román Antal."
A PAPIROS

S Ú L Y Á N A K ÉS M É R E T É N E K
ÖSSZEFÜGGÉSE

A „Papiros kilogrammsúlya és grammsúlya" címmel
Singer József szaktárs a Grafikai Szemle legutóbbi szá
mában súlyátszámítási képleteket közöl. A következő
példából indul ki: Ha 5-ös alakú (42x52 cm) papiros
rizsmasúlya 20 kg, ugyanaz a papiros 10-es alakban
(50x70 cm) hány kg-os? Az eredmény kiszámításához
a következő eljárást alkalmazza: Előbb kiszámítja az
5-ös papiros grammsúlyát és mikor ezt megkapta, az
ismert grammsúly alapján kiszámítja a 10-es papiros
kilogrammsúlyát, vagyis szabványos kifejezéssel a
rizsmasúlyt. Az eredmény helyes ugyan, csak a számí
tás hosszadalmas. Az eredmény rövidebb úton is el
érhető. Rizsmasúlyszámítás más rizsmasúlyból rövidebb
úton a kővetkező képlet útján számítandó:
a keresett kg-súly =
_ a kérdéses papiros terüle te x az Ismert kg-súllyal
az Ismert kg-súlyú papirosterülettel;
vagyis a fenti példa esetében a 10-es papiros kg-súlyát
úgy kapjuk meg, ha a 10-es területét (50x70) szorozzuk
az 5-ös papiros kg-súlyával (20-szal) és a kapott ered
ményt elosztjuk az 5-ös papiros területével:

50 X 70 X 20

rizsmasuly = -----------------

42 X 52.
Az eredmény ugyanaz lesz, mint Singer szaktársnál.
Nézzük csak: 50 x 70 - 3500. Ez szorozva 20-szal = 70.000.
Ezt az összeget osztjuk 42x52 eredményével, azaz
2184-gyel, ami 32-t és egy kis értékű törtet ad, tehát a
keresett rizsmasúly 32 kg. A Singer szaktárs által közölt
képletek mindenesetre alkalmasak egyrészt a grammsúlyszámításhoz (négyzetmétersúlyszámításhoz) a kilo
grammsúlyból (rizsmasúlyból). másrészt pedig a rlzsmasúlyszámításhoz a négyzetmétersúlyból. E két képletre
vo lt szüksége, hogy a rizsmasúlyt más rizsmasúlyból
kiszámíthassa, de mint a fentiekből kitűnik; ez egy kép
lettel is kiszámítható.
Ezzel kapcsolatban álljon itt még két másik átszámí
tási képlet, melyeket a nyomdász szükséges esetben
szintén alkalmazhat. Az egyik, amikor adva van egy
mintadarab, melynek súlyából kiszámítandó annak
négyzetmétersúlya (grammsúlya). Például tudni kíván

,.

50 X 70, azaz 3500 X 6

rizsmasuly = --------------------------------

25 X 30, azaz 750,

vagyis 3500 szorozva 6-tal = 21.000, ez pedig osztandó
750-nel, az eredmény 28. Tehát a mintadarabnak rizsma
súlya 10-es alakban 28 kg.
Sz. A. II.
FESTÉKSZÁRÍ TÓ A N Y A G O K
A köznyelven szlkkatívnak, vagyis szárító, illetőleg
szikkasztó szereknek nevezett anyagokat elég széles
körben használják gépmestereink.
A fekete nyomdafestéknél a szikkatív használata álta
lában fölösleges, föltéve, hogy a nyomdász olyanféle
nyomtatványok előállítására használja a festéket, ami
lyenre a festékgyáros szánta. Ha tehát a fekete újságfestékkel ujságpaplrosra nyomtatunk, a festék még a
gépnek leggyorsabb járása esetében is eléggé gyorsan
szárad. Ha azonban az ujságfestékkel jobban enyvezett
és simított papirosra nyomtatunk: a festék megszáradása már jóval lassabban történik, s esetleg nagyobb
mértékű maszatolódás is állhat e lő ennek következté
ben. Szikkasztó szerek használata azonban alig adna
Ilyenkor kielégítő eredményt. Az egyetlen segítség az,
ha a papiros minőségének megfelelő könyv- vagy akcidensfestéket veszünk a munkánkhoz.
A könyvfestékek a könyvek nyomtatására használt
papirosokon gyorsan megszikkadnak; keményebb, jo b 
ban enyvezett papirosra való nyomtatáshoz azonban
már nem alkalmasak. Ilyen papirosokra tehát az arra
való akcídensfestékkel ajánlatos nyomtatnunk.
Az akcidenspapirosoknak olyan sokféle fajtájuk van,
hogy a festékgyáros a maga fekete akcidensfestékével
nem igazodhatik valamennyihez; a festék nyom tatható
ságának és tartósságának a rovására menne, ha annyi
szikkasztó szert keverne a festékbe, hogy az még a leg
keményebb papiroson is gyorsan száradjon. Ha kicsiny
a példányszám, az ilyenféle papirosra való nyomtatás
kor tehát szikkatívot használhatunk; nagyobb példányszám esetében azonban okosabban tesszük, ha a papi
rosból mintát küldünk be a festékgyárosnak, aki, fö l
téve, hogy kísérleti nyomdája van, könnyen ahhoz alkal
mazhatja a festéket.
A festékgyáros belevonása a dologba nem csupán a
száradóképességgel, hanem a festék konzisztenciájával
való igazodásnak szempontjából is ajánlatos. Illusztrá
ció-nyomtatáshoz használt krétázott és természetes
papirosaink keménység, simaság és szívósság tekinte
tében nagyon különböznek egymástól. Külsőleg telje
sen hasonló két krétázott papirosnak egyike például
szívós és gyorsan száradó, másika pedig puha festéket
kíván meg a tökéletes födéshez.
Míg a fekete festékeknél a nagy választék miatt a leg
több esetben fölösleges a szikkasztó szerek használata,
a színes festékekkel való nyomtatáskor már annál gyak
rabban van szükség rájuk. Igen sokszor jó l tesszük, ha
próbanyomtatással állapítjuk meg, hogy kell-e s mennyi
szikkasztó szer kell a festékhez.
Fölmerül már most a kérdés, hogy minő szikkasztó
szereket használjunk. A száraz és fehér szikkasztó por
használata nem ajánlatos, mert ennek a lehető legben
sőbben kell összekeverednie a festékkel, amit a ml esz
közeinkkel csak a legritkább esetben érhetünk el. A por-
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nak a festékvályúba belekeverése vagy a festékező hen
gerre szórósa nem ér semmit.
A folyékony szikkatívok közül a terpentin-olajat tar
talmazó véknyan folyós, barna szárító kence még ma is a
leghasználatosabb, jólleh e t megvan az a rossz oldala,
hogy a vele kevert festékeket túlságosan szívósakká
teszi. Ez a sokszor komoly beszámítás alá eső hiba arra
késztette a festékgyárosokat, hogy a célnak jobban
megfelelő újabb szárító kencéket állítsanak elő. Egy
nagyobb festékgyár például „gyorsan szárító kence"
elnevezéssel olyan vastagon folyós, nem illanó és ter
pentin-olajat magában nem tartalmazó szert állít elő,
amelyből legföljebb öt százaléknyi hozzáadás meg
javíthatja a leglassabban száradó festéket is. Hidegben
sűrűbbé, melegben folyósabbá lesz ez a kence. Van
ezenkívül még többféle kitűnő fajtája is a folyékony
szikkasztó kencéknek.
A Folyékony szikkatív alkalmazásakor is ügyelnünk
kell arra, hogy az a festékkel jó l összekeveredjék. Egy
szerűen a festékező hengerekre kennünk nem tanácsos,
mert így könnyen egyenetlenül száradévá lesz a nyo
mat. Fölös festékmennyiséget se keverjünk szikketívval,
mert a maradék nagyon hamar beszórad.
A PAPIROS

SZALADÁSI

IRÁNYA

E furcsa címet talán sokan nem értik, pedig a könyv
nyomtatót nagyban érdekelhetné a jelentése. Azt az
irányt értik ugyanis „szaladósí irány" elnevezésen,
amelyet elkészülte idején a papiros a gépben köve
tett. Ellentéte a szélességi irány. A színes nyomtatásban
nagyon fontos lehet e két irány megállapítása, mert
szaladási irányban a papiros hasonlíthatatlanul kisebb
mértékben van kitéve a megnyúlásnak, mint szélességi
irányban. Hóromszínes nagyobb autotipiák nyomtatása
kor tehát nem árt érdeklődnünk a szaladási irány iránt.
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A szaladási irány megállapításának többféle módja
van. Az első és legszokottabb mód a következő: A papi
rosívből mindkét irányban egy-egy darabot vágunk ki,
mondjuk húsz centiméter hosszúságban s tizenöt centi
méter szélességben; a fő, hogy mind a két papirosdarab egyforma nagyságú legyen. A két darabot pon
tosan egymásra téve, egyik végénél megfogjuk, s
fölfelé állóan tartjuk a kezünkben, úgy hogy a papiro
sok két vége jobbra-balra lekonyuljon. Az egyik papi
rosnak a vége azonban jobban lekonyul, mint a másiké,
s a szakértő róluk tüstént megmondja, hogy az előbbi
a szélességi, az utóbbi pedig a szaladási irányban lett
vágva. A szaladási irányban vágott papiros rostjai
függőlegesen állanak, s így. a fölfelé tartott papiros
sokkalta merevebben megáll, mint ha szélességi irány
ban vágták volna ki a papirossávot. A két papirosdara
bot rögtön a kivágás utón meg kell jegyeznünk, mert
különben nem tudjuk, hogy melyik micsoda helyéről
való a próbára fölhasznált ívnek.
A szaladási irány megállapítható a következőképpen
is: Az íven körzővel nyolc-tíz centiméter átmérőjű kört
rajzolunk, s a papiros szélére merőleges átlókat húzunk
meg benne. A kört kivágva, óvatosan egy tányér vízre
helyezzük, de úgy, hogy a papiros főlseje meg ne nedvesedjék. Úgy egy-két perc múlva levesszük a papirost
a víz színéről, s rátesszük a kinyújtott, lapos tenyerünkre,
ahol az száradása közben kunkorodnl kezd, s végül
szinte csővé kunkorodik. Az ilyenformán képződött cső
hosszanti iránya pontosan megfelel a szaladási irány
nak, a rája merőleges rész pedig a szélességi iránynak.
A hosszanti irányban fekvő rostok ekkor ellenszegülnek
a száradás okozta meghajlásnak, míg szélességi irány
ban a kevesebb számú arrafelé álló rost miatt könynyebben megy a dolog. Nagyon higroszkópíkus papi
rosoknál. mint a vékonyabb író- és postapapirosoknál.
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im itált pergamennél stb. még csak vízre sem kell előbb
tennünk a kivágott kört: egyszerűen csak rátesszük a
lapos tenyerünkre, s így is jelentékeny mértékben fölkunkorodik.
Egy harmadik próba olyanformán történhetik meg,
hogy a papiros egy négyszögét a hüvelykujjaink közé
véve, mindkét irányban több-kevesebb erővel ráncigáljuk. Szélességi irányban sokkalta könnyebben elsza
kítható a papiros, mint szaladási irányban, s ezen
alapszik az egész próba. Természetes azonban, hogy az
ilyen módon való megállapításhoz igen nagy gyakor
lat és finom érzék szükséges. Nyomdász-embernek tehát
Inkább az első két eljárás ajánlható.
Megtörténhetik azonban, hogy a mintapapirostvalami
oknál fogva nem szabad kivagdosóssal megcsonkíta
nunk. Ilyenkor bizony nem marad más hátra, mint hogy
egy negyedik megállapítási módhoz folyamodjunk. Ez
abban áll, hogy az ívnek egymásra merőleges két szélét
vagy fél percig egy centiméternyire vízbe mártva tart
juk, aztán kivesszük. A papiros vízbe mártott két szélét
vizsgálgatva. azt látjuk, hogy az egyik sírna maradt, a
másik hullámossá lett. Az utóbbi szél keresztben állott
a gép szaladási irányához, az előbbi pedig párhuzamos
volt azzal.
A cigaretta-papirosnál okozná a szaladási és széles
ségi irány elvétése legnagyobb zavarokat. Ha például
a cigaretta-papirost úgy vágnák meg, hogy a hosszanti
oldala a gép szaladási irányához keresztben esnék: a
nyelvünkkel való megnedvesítés pillanatában annyira
hullámossá lenne, hogy össze se lehetne ragasztani
A vékony és enyvezetlen papirosok nagyon hamar
reagálnak a vízbe-mártósra. Ha valami jó l enyvezett
vastagabb papirost akarunk a szaladási és szélességi
irányt illetőleg megvizsgálni: természetesen valami
vel hosszabb időtartamig kell a papirost vízben tartani.
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Lapunk szerkesztője található reggeli 8-tól 2-ig a
Világosság-nyomdában (telefón: 131-016).
A jö v ő Füzet szerkesztőségi záróideje: június 10.

* * #
Sz., K. és V. kollégáknak: Az Egyesület továbbképző
tancsoportjainak kiállításán beszélgetésünk közben ki
látásba helyezték, hogy — ha majd idejük engedi teret fognak kérni a Grafikai Szemlében annak a kér
désnek a taglalására, hogy vájjon csakugyan művé
szet-e a nyomdászat. Mi ugyanis - főleg a továbbképző
munkásságáról szóló dolgozatainkban - „túlontúl gyak
ran használjuk a ,nyomdászművészet' és ehhez hasonló
kifejezéseket, holott a mai nyomdai termékek között el
enyészően kevés az olyan, amely csak valamennyire is
megérdemelné a .művészi' jelzőt". Mi erre azzal a negy
ven esztendő óta vallott Fölfogásunkkal feleltünk, hogy
a nyomdászat benső lényege mindig művészet volt és
marad, még akkor is, ha a nagy ősök utódainak jó ré 
szére áll a biblikus mondás: „Öröködbe, Uram, pogányok jöttének .. .* Hogy az ebben a kérdésben majdan
esetleg kifejlődő vita hamis vágányokra ne tere
lődhessék, már előre is leszögezzük a nyomdászat
l é n y e g é n e k művészi voltára vonatkozó főbb argu
mentumainkat.
Gutenberg János például már a Dryzehn Andrással
1436-ban kötött szerződésében művészetnek nevezi a
munkáját; a régi tipográfusok pedig önérzetesen val
lották magukat a „fekete művészet" letéteményeseinek.
Ha szemünk elé kerül az inkunábulumok vagy a 16.
századeleji olasz és német könyvek egyike-másika s le l
künk teljes elragadtatásával csodáljuk azok szépségét,
igazat kell adnunk elődeinknek: joggal viselték a mű
vészi titulust. Magasabb értelemben vett igazi műre
mekeket alkottak, olyanokat, amelyeken a csiszolt ízlésű
kultúrember olvasás nélkül is sokáig el tud gyönyör
ködni. Ilyen művészi munka az ősnyomtatványok sok
száza, de akad ilyen a legújabb korból is. A tavalyi
Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállításon például sok
ezer ember vehette ki részét abból a lelki elragadta
tásból, amit csak akkor érezhetünk, ha valami magasabbrendű művészettel állunk szemközt. Mert ez a lelki
gyönyörűség a kritériuma minden művészetnek.
A könyvnyomtatás dicsőséges múltjának szemlélése
kor és a jelenidőkbeli tipográfiai chef-d'oeuvreök látá
sakor talán nem egy jó könyvnyomtatóban fölviharzik
a vágyakozó akarat: legyen a tipográfiánk ismét magas
rendű, nemes művészetté, mint ahogy az v o lt hajda
nán, s annak ígérkezik itt-o tt újból. Hiszen a fejlődés
lehetőségének perspektívája ma még nagyobb, m int
sem vo lt Gutenbergék idején. Oscar Wilde mondta
vagy ötven esztendeje, hogy „a becsületes, jó munka
szeretetének a fölébresztése a leghálásabb dolgok közé
tartozik. A kiváló szakképzettségű s a művészet mezs
gyéjéig immár elvezetett munkás nem tud és nem is
akar többé kontármódra dolgozni; a szép munka csinálásában gyönyörűségét leli, a silány munkák másolása
útálattal tölti el." Wilde ez alkalommal főleg olyan
munkásokról szólott, akik a formátlan nyersanyagból
állítják elő remekeiket. Ilyen az asztalos, aki egy-két
tuskóból meg néhány szál gyalulatlan deszkából csi
nálja meg a legszebb és legértékesebb íróasztalt vagy
egyéb bútordarabot; ilyen a lakatos, a rézműves stb.
D evajjon párhuzamba állítható-e ezekkel a könyvnyomlató, akinek már legfő nyersanyaga, a papiros is fo r
mailag csak kevéssé változtatható, ezenfelül pedig tö b 
bek által készített s ezért fölfogás, technika stb. dolgá
ban egymástól nagyon különböző, kész művészi egy
ségeknek: a betűknek, klisés díszítődaraboknak stb.
összerakásában csúcsosodik ki a tevékenysége? Vagyis
táplálhat-e a kőnyvnyomtató éppen úgy művészi ambí
ciókat, m int teheti azt például az asztalos, a lakatos,
sót még a suszter is? És ha igen: akkor milyen úton
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A Nyomdász-Egyesület továbbképző csoportjainak
szedéspéldái és ólommetszetei a boríték 2., 3. és
4. oldalán és a lap belsejében a85-től 92-ig terjedő
nyolc oldalon.

kell haladnia, hogy a művészi katonamértéket megüt
hesse? Milyen ismeretek és ügyességek a föltételei
annak, hogy való értelemben vett tipográfus-művésszé
és egyszersmind tudós könyvnyomtatóvá lehessen?
Nagy és nehéz kérdés ez, olyan, hogy egy szerkesztői
üzenet keretében nemigen lehet minden oldalát meg
világosítani. A művésszé-létel első föltételét azonban
már most megnevezhetjük: Ahhoz, hogy a könyvnyom
tató a művészet határain belül otthonosan mozoghas
son: legelső sorban is a technikának a legalaposabb
ismeretére van szüksége, csakúgy, mint a nagy művé
szeteknél. A normatív eszfétika ugyanis minden művé
szet számára - így a szobrászat, festészet, építészet stb.
számára is - szabályokat á llít fö l; ezek bár csak az illető
művészet mesterségi részéfe vonatkoznak, de tudatos
vagy öntudatlan respektálásuk nélkül bajos akár csak
egy lépést is tenni az illető művészet útján. E szabályok
nak összességét a „technika" szóval foglaljuk össze.
Ennek a szónak - a művészetek körében - általában
sokkal nagyobb a jelentősége, mint azt közönségesen
gondolják. Mert a képzőművészeteknél a technikai rész
rengeteg kiterjedésű, s sok helyt annyira átszövődik
tudományos és művészeti elemekkel, hogy a határait
szinte lehetetlen megállapítani. Innen az a gyakorlat
ban mindennapos jelenség, hogy a technikailag telje
sen kifogástalan művek jórészt már művészi munka
számba vehetők. S aki igazi művésszé akar lenni, annak
bizony mindenekelőtt a technika ezerféle csínját-bínját
kell megtanulnia, s csak azután térhet át a szorosabb
értelemben vett művészi föladatok megoldására. Ha
minden művészetre áll az a szabály, hogy a technikai
készültség és a megfelelő tudományos kiképzés a Föl
tétele a művészi pályafutás megkezdésének: úgy a
nyomdászatban sem lehet az»máskép. S valóban, akik a
tipográfia terén eddig nagyot alkottak: mind-mind mes
terei voltak a sokszorosítás technikájának. A legrégibb
könyvnyomtatók még a maguk kezében összpontosí
tották a nyomdászat! technikának teljességét. Vegyük
például a budai prototipográfust: Hess Andrást, akit
1471-ben hozatott föl Karai László budai prépost 2000
ezüst forintnyi költséggel Rómából. Nos, a jó Hess
Andrásnak a papiroson kívül jóform án minden egyebet
magának kellett előteremtenie. A betűpatricákat ó maga
véshette s verhette ólomba (Gutenberg módjára),
avagy talán már vörösrézbe is (a Schöffer Péter kései
találmánya szerint); az egyes betűket Is őneki magának
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kellett öntenie; a szedés az ő munkája v o lt; ha homloklécre, ábrára, „m ütyürkére" volt szüksége: maga vágta
azt éles késsel a körtefadúcba; a nyomtatófestéket ő
készítette, s a hozzájavaló kencét is maga főzte; fából
való sajtóját Gutenberg préstípusa alapján valószínű
leg ő maga szerkesztette meg, mindenesetre azonban
ő nyomtatott rajta, s ő javítgatta, ha szüksége került;
a festékező labdákat ó csinálta, s ő tömte újra heten
ként legalább kétszer; a könyvkötőmunkát csak azért
nem végezte, mert Mátyás királynak megvoltak a maga
konvenciós kompaktorai. A könyvárusítást is a legtöbb
tipográfus a maga ügykörébe esőnek tartotta.
így dolgozott Gutenberg is; így a közvetlen utódai:
Pfister Albrecht, Sweynheym és Pannartz, Jenson Mik
lós, Hess András meg az epigónok hosszú sora. Nálunk
a Hoffhalterek, Manlius János, Mancskovits Bálint és a
nagynevű reformátor könyvnyomtatók jórésze Abádi
Benedektől Honteren és Heltain át Huszár Gálig, sőt
azontúl is egészen Tótfalusi Kiss Miklósig.
Amikor jó Hess Andrásnak jóform án minden esz
közt és anyagot magamagának kellett előteremtenie
ahhoz, hogy nagyszerű művét, a „C hronlca Hungarorum "-ot létrehozza, szükségszerűleg művésszé kellett
lennie. Először is megismerkedett az anyag természe
tével, megszerette azt, s alkalmazkodott hozzá. Azután
meg soká: egy esztendeig, talán kettőig is eldolgozott
a könyvén; úgy gondolt mindig e művére, mint az ifjú
asszony az eljövendő magzatjára: gondolatai folyton
ekörül kígyóztak; lelkesedés,önbizalom, rajongó tenniakarás szállta meg a lelkét. A legaprólékosabb részletmunkát is kedvvel, szeretettel végezte, mert folytono
san, ébren is, álmaiban is a teljes cé l: a majdan nap
világra kéló tipográfiai csoda lebegett a szemei előtt,
így aztán műremeknek kellett lennie a prototipográfusok munkájának. Maguk csinálták, a maguk egyénisége,
ízlése, szakértelme csillog a könyveik minden oldaláról.
A könyvnyomtatás későbbi története során mind
ritkábbá lesz a művészi könyv. De azért akadt minden
kor és akad most is, mint azt a könyvtáriatok bizonyít
ják. M ert a művészeti lehetőségek csakúgy megvannak,
mint négyszáz esztendeje, s a hozzájuk vezető út is az.
Sok. túlontúl sok a bábájuk ma a tipográfiai termé
keknek, diplomás meg nemdiplomás egyaránt, de ez
nem volna döntő akadálya a művészies munkának.
M indenekelőtt tudás, végeláthatatlan, olyasféle tudás
kell hozzá, amit a „technika" szóval foglalhatunk öszsze, aztán egyéb is, ami azonban a szaktechnika és
szaktudomány birtokában többnyire megjön magától.
Hogy ma - félezer esztendővel Gutenberg első meg
sejtései után - mi mindent foglal magában a szó
tágabb értelmében vett nyomdászat! „technika", meg
próbáltuk már körvonalazni a Nyomdai Munkások Egye
sülete továbbképzőjén, s hallgatóságunknak csöndes
megilletódöttséggel kellett tudomásul vennie, hogy egy
emberéletet bőven betölthet e technika szorgos tanul
mányozása.
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