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EJLETT és magas nívón álló ipart 
csak ott tudok elképzelni, ahol 
az iparral foglalkozók — munká-
sok és munkaadók egyaránt — 
megfelelő szakmabeli képzettség-
gel bírnak, amiből önként adó-
dik az a következtetés is, hogy 
minél képzettebbek valamely 

iparág művelői, a tökéletességnek annál magasabb fo-
kára képesek szakmájukat emelni s ezáltal annak
és önmaguknak elismerést szerezni.

Magyarországon vajmi kevés iparágról mondhatnók, 
hogy azt legalább kisebb részben olyan munkaadók és 
munkások művelik, akik szakmájukban művészi és tech-
nikai irányban tökéletes elméleti és gyakorlati kikép-
zést nyertek volna.

Szakiskolánk békeidőben is kevés volt s ezek sem 
fejthettek ki olyan működést, melynek az ipar valami 
különösen nagy művészi fellendülést köszönhetett volna, 
mert nálunk mindenre volt pénz, csak ipari szakok-
tásra nem, legalább nem elegendő arra, hogy a magyar
ipart magas nívóra lehetett volna fejleszteni.

A nyomtatóipar pedig a hivatalos fórumok részéről 
egyáltalán nem részesült olyan méltánylásban, amelyet 
a külföldi államok kormányai az ottani grafika! szak-
mák iránt tanúsítottak.

Szakmánk munkásai saját erejükre voltak utalva. 
A maguk filléreiből keservesen összekuporgatott össze-
gekből rendszeresítettek olyan magas nivóju szaktan- 
folyamokat, melyek a külföld hasonló hivatalos intéz-
ményeivel felvették a versenyt. Hogy ezeket a tan-
folyamokat a kormány és a munkaadók még az akkori 
viszonyok között is nevetséges összegekkel támogatták, 
mit sem von le a munkásságnak a szakmafejlesztés 
terén teljesített eme ténykedésének valódi értékéből. 
És hogy nálunk a nyomdászat! szakirodalmat kizárólag 
csakis a munkások és munkásegyesületek fejlesztették, 
azt mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy különösen 
ebbeli működés az, amely a magyar nyomtatóipart a 
béke utolsó éveiben a nyugati államok grafikai ipará-
nak nívójához igen közel emelte.

Most pedig vizsgáljuk meg, mi a helyzet ma. A 
háborús idő után még mindig nem élvezhetjük a béke 
áldásait, s nincs is kilátás rá, hogy ez egyhamar be-
következzen. Ily körülmények között nem is gondol-
hatunk arra, hogy nyomdaipari szakiskolát most léte-
sítsenek, még kevésbé várhatjuk, hogy a munkásság 
önerejéből keltse életre a háború kitörésével megszűnt 
szakoktatási Intézményeit: szaktanfolyamot, kiállítá-
sokat és szaklapot. Ezzel szemben azonban meg kell 
állapítanunk azt is, hogy a szakképzettség nagyobb- 
arányu fejlesztésére sohasem volt annyira szükség, 
mint ma, amikor hatesztendős pusztító vihar és föld-

indulás után iparunk romjain állunk s érezzük magunk-
ban az erőt és erős akaratot e romokat eltakarítani és 
az épületet újra felépíteni, fényesebbre, mint volt valaha.

Az akaraterő megvan bennünk, csak igen kevesen 
vannak, akik megértenek, akiktől pedig több megértést 
várhatunk, mert ez az ö érdeküknek a legjobban meg-
felelne.

A meg nem értőket nem a munkásság soraiban 
keressük. Azok méltányolnak. Az indolens magatartást 
a munkaadók tanúsítják. Nem egy könnyfakasztó leve-
let kaptunk már, különösen a jó vidéki kollégáinktól, 
akiknek sokat, nagyot jelent egy jó oktató szaklap.
S ezek a megható levelek azok, melyek fokozott mun-
kára sarkalnak, melyek áldozatot áldozatra halmozni 
indítanak; ezek a levelek azok, amelyek tanúbizonyságai 
annak, hogy a szakmaszeretet korábban lobogó tüze 
nem aludt ki teljesen, hanem csak szunnyad. Egy kis 
szellő, friss légkör ismét lobogó lánggá éleszti.

Erre a feladatra vállalkoztunk és ennek az iparunk 
iejlesztése szempontjából nagyhorderejű vállalkozáshoz 
a munkaadók megértő támogatását kell ehelyütt újólag 
kérnünk.

Munkaadóink azok, akik nem érzik át a szakiroda- 
lomnak a szakmafejlesztés szempontjából való kiváló 
fontosságát, ők azok, akik úgy látszik nem akarják 
megérteni azt a nagy igazságot, hogy csak az a szakma 
virágozhat fel, amelynek munkásai jó és ügyes szak-
emberek. ö k  azok, akik nem értik meg, hogy egy fő-
ként munkásoknak irt szaklap megerősödése közvetve 
az ö javukat szolgálja, mert a munkások szakmabeli 
képzettségének fokozása — a Magyar Grafika pedig 
főként ezt a célt szolgálja —  az ö anyagi érdekeiket 
jelentősen előmozdítaná.

Vannak a munkaadók soraiban, kik kételkednek vál-
lalkozásunk őszinte szakmaszeretetből fakadásában, s 
üzleti haszonravágyást sejtenek mögötte. Ezeknek az 
alábbi levél figyelmes elolvasását ajánljuk, okuljanak 
belőle. íme a levél:

1920 május 2-án.
Tisztelt Szaktárs!
Megkaptam a „Magyar Graiika“  első négy számát. 

Maga az a tény, hogy megküldték, valamint a füzetek 
tartalma és kiállítása kellemesen meglepett és meg-
örvendeztetett.

Nem tudom, hogy személy szerint kinek a figyel-
mességét köszönöm meg, de szabadjon feltennem, 
hogy aki magányomban rám gondolt és ilyen módon 
gondolt rám, — méltányolni kívánta azt a szerény 
munkásságot, amelyet a szakszervezetben a szakma 
fejlesztése terén — közvetett utón bár — a múltban 
kifejteni igyekeztem. Mindig az volt s változatlanul 
ma is az a felfogásom, hogy igazán öntudatos mun-
kás csak az lehet, aki szakmáját szereti és érti. Más-
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részt a munkaadónak nem hátrány, hanem előny az 
igazán öntudatos munkás, aki jogait és kötelességeit 
egyformán ismeri. Ebből a felfogásból önként követ-
kezik, hogy örömmel láttam és szívesen támogattam 
a szakma fejlesztésére irányuló minden törekvést.

Vajha megérhetném azt az időt, amikor a nyomda-
ipar minden munkása elismeri és követi és minden 
munkaadó tettekkel támogatja ezt a felfogást. Meg-
győződésem szerint ez az ut vezet mindkét fél részére 
a tökéletesség olyan foka felé, amelyen mindnyájan 
megtalálhatják egyben anyagi boldogulásukat is.

Akik a Magyar Grafika körül csoportosulnak, az 
úttörők nehéz és ritkán hálás munkájára vállalkoz-
nak. Teszik ezt oly időben, amikor a legfontosabb 
etikai és egyben gazdasági alapelv, amelyen az egyes 
országok és az egész emberiség talpraállitása be-
következhet vagy megdől: a társadalmi, nemzetiségi, 
faji és felekezeti különbség nélküli egymásrautaltság 
felismerése, a szellemi és fizikai munka kellő meg-

becsülése a legárvább, a legelhagyatottabb Magyar- 
országon.

Ám annál nagyobb elismerés illeti az úttörőket és 
remélnünk kell, hogy mind több és több követőkre 
találnak és igy mindnyájan a javulás és boldogulás 
útjára térünk.

Fogadja figyelmességéért hálás köszönetemet.
Szaktársi kézszoritással:

1* E I It I. O Y l I. A

E levél ékes tanúbizonysága annak, hogy a munkás- 
részről mily nagy fontosságot tulajdonítanak a szak-
irodalomnak. Remélem, hogy a munkaadók is rájönnek 
majd arra a mlndenképen helyénvaló felfogásra, hogy 
a szakirodaimat fejleszteni kell és lapunk mellé állva 
hozzá is járulnak a magyar nyomdaipari szakirodalom 
újbóli kiépítéséhez.

Hiszem, hogy most végre megértenek és ezt tettek-
kel is bizonyítani fogják. wanko vilm os

k  í: t  u  .i s  z  i; i> ö  <» é  i*
A az utóbbi években aránylag elég 

gyakran feltünedező uj szedögép- 
találmányok hírét kapjuk, némi 
jogos kétkedéssel fogadjuk a le-
írás ama részét, amely rend-
szerint azt hangsúlyozza, hogy 
meg van immár az a valami, ami 
mellett a most használatos gépek 

technikai tökéletessége eitörpüí. A feltalálók és egyben 
a nyomdászvilág azonban csakhamar megtudja, hogy 
az ilyen nagyhangú találmányoknál nem valamely tel-
jesen ujrendszerü gépről van szó, hanem hogy a fel-
találók legtöbbje a már bevált rendszerek alapján 
indultak el. A „VictorIine“  és az „Intertype" készítői 
például teljesen Mergenthaíer rendszerét vették alapul, 
úgy hogy e gépek nagyon hasonlítanak Is a „Línotype"- 
hoz. Az „Intertype" eléggé el van terjedve Amerikában, 
ahol gyártják, míg „Victorline“  csak azért tűnt le a 
piacról, mert a „Linotype“ -ot gyártó Mergenthaler- 
társaság összes szabadalmait megvette, hogy ezúton 
szabaduljon egy jó, de az általa gyártott gépeknél jelen-
tékenyen olcsóbb gép versenyétől. Számottevő talál-
mány még a „Stríngertype" Is, mely szintén taposott 
utakon jár s a „Linotype" és „Monotype“  kombinációjá-
ból áll. A gép működésben volt látható a leipzigi kiállí-
táson. Szembetűnő előnye, hogy egyes betűket önt s 
hogy a gépet egy szedő egyedül képes kezelni. A gépet 
azonban egy kissé korán hozták piacra, mert még 
korántsem tökéletes. Különösen áll ez a sorkizárást 
illetőleg, de vannak egyéb hiányai is, ezek azonban 
Iassan-lassan pótolhatók lesznek.

Fuhrmann W. Ottó (Newyork) a „Deutscher Buch- 
und Steíndrucker" 1914. évi juniusi számában egy 
„Standard" elnevezésű, a már bevált elvek alapján 
szerkesztett soröntő gépet ismertet, amely leírás arra 
enged következtetni, hogy ezúttal olyan gépről van szó, 
amelynek — amennyiben soröntö gépek számításba 
jönnek — lesz szerepe a gyakorlatban Is s amely köz-
leményt a háborús állapotok folytán csak most ismer-
tethetünk.

A gép alapeszméje Bellows F. Benjámin clevelandi 
hivatásos feltalálótól származik, aki azonban megfelelő 
szaktechnikai tudás hiján gyakorlati értékű gépet nem 
tudott létesiteni. Sikerült azonban a töke érdeklődését 
megszereznie, minek folytán tervei szakértőknek és mér-
nököknek kiadattak tanulmányozásra és végre az egész-
nek a megoldása a több év óta Amerikában működő 
Petli-Polmedo Dávid német gépészmérnökre bízatott. 
A szabadalmak tulajdonosa az Electro Compositor Co. 
cég Bridgeportban (Conn.), amely cég a gép gyártására 
nagyobb telepet építtetett.

A „Standard" szedögép — írja forrásunk — sok évi 
munka és kísérletezés eredménye. Dacára annak, hogy 
az alapelvek Mergenthaíer (Linotype) és Schuckert 
(Eíektrotypograph) szedögépeiröl vétettek, a gép koránt-
sem ezek utánzata, hanem teljesen újszerű, amely jelen-
legi alakjának, mint négybetü-táru, teljesen mechani-
kusan működő gép, a nyomdászvllág legmagasabb igé-
nyeit képes kielégíteni. Egyik jelentékeny vívmánya a 
gépnek, hogy az összes betűfajok bármily mérvű 
keverés esetén is vonalban állanak. A gép egybetűs 
matricával dolgozik. Egy-egy matrica csak egyharmad 
akkora, mint a „Linotype“ -matricáé és súlyban fele 
olyan nehéz, miáltal lehetségessé vált, hogy az anya- 
betütárban több különböző nagyságú és jellegű betű 
legyen elhelyezhető anélkül, hogy az anyabetütár túl-
ságosan nehézzé vagy naggyá válnék.

A szedögép 128 billentyűvel bír, melyek közül egy 
a sorok továbbadására szolgál. A négy anyabetü- 
tárral ezek szerint tehát 508 betűjel áll rendelkezésre. 
Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, megállapíthatjuk a 
következő összetételből, amely egy a forrásunkul szol-
gáló közlemény írójának bemutatott könyvben keverve 
felhasznált betüfajokat tünteti fel: 5% pontos kövér 
antikva, 7 pontos antikva kapitálchenekkel, 7 pontos 
kurzív, 7 pontos kövér számok, 7 pontos kövér kurzív 
számok, 10 pontos számok, 12 pontos Baskervilíe- 
Antikva-Kapitálchen, 14 pontos Caslon-Antikva kapitál-
chenekkel, 36 pontos számok.

Természetes, hogy az összeállítás tetszés szerint
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változtatható az 508 betűjel teljes kihasználásáig. 
Az anyabetük vezetése, Mergenthaíer zseniális talál-
mányától eltérően, nem fogazás által történik, mert ez 
az anyabetük sokaságánál fogva nem bizonyult elégsé-
gesnek, teljesen eltekintve attól, hogy a fogazás nagyon 
érzékeny részét képezi az anyabettíknek s ezek gon-
datlan kezelése esetén rendkívül sok zavar támad a 
munkában. A „Standard" anyabetüi vezethetés céljából
4 füllel bírnak, mig a jelzés lyukacskák kombinációjából 
áll elő, amelyek az anyabetűtest közepén, tehát teljesen 
védett helyen helyeztettek el.

A gép legérdekesebb, de leírás alapján nehezen 
megvilágítható részét az osztó készülék képezi, amiért 
is ennek ismertetésétől el kell tekintenünk. Nem kevésbé 
fontos a billentyűzet megoldása, amely a legnagyobb 
gyorsaság kifejtésére is módot nyújt, valamint az a fel-
tűnő biztosság, ahogy egy-egy matrica a gyűjtőhöz és 
öntés után a matricamagazinhoz útját megteszi.

Az öntökeréken öt különböző, vízzel hütött öntő-
forma helyeztetett el; ezek közül bármelyik a szedő 
ülőhelyéből néhány kézmozdulattal beállítható, anélkül, 
hogy bármiyen csavar megnyitására vagy megszorí-
tására volna szükség. Az egész dolog abban áll, hogy 
két csapszeget fogantyújánál ki kell emelni és két másik 
számozott lyukba helyezni, azonkívül pedig egy kézi-
kerékkel a kés állását igazitani. Ugyanilyen egyszerű-
séggel történik az öntőformák változtatása is. A sorok 
kizárása a gyakorlatban eddig bevált kettős ékek rend-
szere alapján történik.

Rövid sorokat a gép automatikusan tölt ki, nem kell 
tehát azokat, úgy mint eddig, kizáróanyaggal teletölteni, 
ami például katalógusok, cimtárak és versek szedésénél 
lényeges időtakarítást jelent.

A „Standard" szedögépen nonparelltöl három ciceró 
nagyságig 30 ciceró szélességben lehet szedni. Ha netán 
előfordulna, hogy egyes munkáknál a három ciceró 
nem volna elégséges, a gép csekély átalakítással 42 pont 
nagyságú betűk szedésére is alkalmasá tehető. Az öntött 
soroknak mind a négy oldala teljesen sima, úgy hogy 
a gépszedés kéziszedéssel vegyíthető. A 18 pontnál 
nagyobb betű belseje természetesen üres.

*
Újabban egy Linograph nevű, a Linograph-Company 

(Davenport, U. S. A.) előállított és forgalomba hozott 
soröntögépek hódítanak teret Svájcban. Ez a gép Észak- 
és Délamerikában állítólag nagyon elterjedt. A „Tech- 
nische Mitteilungen dér Zentralkommission dér Maschi- 
nensetzer" szerint a gép erős szerkezetű s az eddig!

Linotype-tipusokkal szemben lényegesen egyszerűbb, 
igy különösen a matricakiválást és a kizárást végző 
részek. A betütár nagyon könnyen kicserélhető, a bil-
lentyűzet azonban az eddig bevált rendszerekhez ha-
sonló. A betütár maga is kisebb, annak dacára, hogy

97 levezető csövei bír, vagyis a 7 leghasználtabb betű 
részére 2—2. Az öntökerék két öntőforma befogadására 
alkalmas, amelyek 28 ciceró széles sorok és 14 pontos 
betütest (Didot-rendszer) öntésére használhatók. Az 
oldalmérték szisztematikus pontosságra fogaskerék segé-
lyével biztosan és pontosan állítható be. A kitoló-
lemezt változtatni lehet anélkül, hogy a szedőnek a 
gépbe kellene nyúlnia. Az öntőedény szintén uj alap-
elvek alapján készült, amelyek a sorok tökéletes öntését 
biztosítják. Szakértők különösen ideális megoldásnak 
találják, hogy az egész osztókészülék a gép elülső részén 
helyeztetett el. — Ha az uj szedögép szabadalmai a 
Mergenthaíer szedögépgyár szabadalmait nem sértik, a 
gép forgalombahozatala a szedögéppiac feszültségét 
nagy mértékben enyhítené, feltételezve, hogy az 
amerikai gyár elfogadható áron képes szállítani. G-s

n  É  i i  A x  i  s z ó

E sorok írójának alkalma volt nagyobbmennyiségü 
vizjeles papír megrendelése alkalmával a vizjegy kér-
désével foglalkozni s a márciusi számunkban közölt kér-
désre a következőket közli: Háromféle vízjel van, 
ezek közül a valódi vízjel a papiros gyártása alkal-
mával a még nedvesen futó papirosba sajtoltatik bele 
s azon alapul, hogy a vízjel helyén a papiros szövete 
elvékonyodik, illetve megritkul; a másik kettő utólag 
készül s nem valód! vízjel. Az egyiket kemény kar-
tonra készített domború formáról két henger között 
sajtolják bele a már kész és ivekre vágott papirosba

A V Í Z J E L R Ő L

s arról lehet megismerni, hogy a papiros egyik oldalán 
élesen mélyed bele a papirosba. A másodikat pedig 
valamely zsíros anyaggal nyomtatják a papirosra, amely 
igy a nyomás helyein áttetszővé válik; ez arról ismer-
hető fel, hogy az asztalon vízszintesen fekvő papiroson 
is látszik szürkés színben, mint valami zsirfolt. E két 
nem valódi vízjel közül az előbbi a gyakrabban hasz-
nálatos; mindkét nem valódi vízjelet olyan esetekben 
használják, amikor a szükséges papírmennyiség kevés 
ahoz, hogy egy külön egoutteur készítése kifizetődjék, 
de a papirost mégis vízjellel akarják ellátni, pl. reklám-
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célból, vagy a hamisítás megnehezítése céljából. Leg-
inkább levélpapirosokon, vagy bankok nyomtatványain 
fordul elő.

A valódi vízjel betűit, vagy figuráját sodronyból ki-
formálják és a papirgép szitahengerére ráforrasztják. 
Pl. egy 160 cm széles papirgép hengerén annyiszor for-
dul elő és azokon a helyeken, ahányszor és ahol a hen-
ger felületének megfelelő papirosiven elő kell fordulnia. 
E sorok irója mintegy 20 waggon különféle papirost ren-
delt meg, különféle formátumban. A kívánság az volt, 
hogy a papirosban a gyár és a megrendelő vizjegye is 
forduljon elő, még pedig a szóbajövő legkisebb formá-
tumon, 34X42 cm-es irodai ivén is mindkét vízjel 
legalább egyszer, egészen, elvágatlanul előforduljon. 
Mivel a vízjellel ellátott szitát más célra nem lehet 
használni s a meglehetős drága vízjel egy ilyen hen-
geren elég sokszor fordul elő, az egoutteur békében is 
meglehetősen drága volt. A vizjel annál jobban látszik, 
mennél vastagabb és mennél kevésbbé slmitott a papi-
ros. A vékonyabb papíroknál, ha azok erősen simítot-
tak, a vizjel kissé elmosódik, ezt e sorok irója akkor 
annál is inkább tapasztalta, mert azonos formátumu, 
anyagú és sulyu papirost simítva és simltatlanu! is 
kapott s az egy tételben kigyártott papír utólagosan 
simított részében a vizjel kevésbbé látszott, mint a 
simítottban.

Mivel a még nedves, alig megszilárdult papirost a 
vízjel sodronyból kiformált és a szitáról kidomborodó 
formája könnyen át is lyukasztja, a vízjeles papiros 
gyártásánál bizonyos százalékkal több az u. n. „Aus- 
schuss“ , mint a rendes gyártásnál, s ezért a vízjeles 
papiros gyári ára —  az egoutteur árán fölül —  kilón-
ként körülbelül 2 fillérrel volt magasabb az utolsó béke-
években az ugyanolyan nem vízjeles papirosénál. Az 
„Ausschuss" több, ha a papir nagyon vékony és ha 
a vizjel rajza nagyon szeszélyes és nem felel meg a 
követelményeknek.

Mindezeket tekintetbe véve, a vizjel megrajzolásánál 
a következő technikai és iparművészeti követelmények 
merülnek fel: a rajz egyszerű, jellegzetes, könnyen 
megjegyezhető és csak vonalakból álló legyen, mint 
minden védjegy, vagy más hasonló célú jelvény; be-
foglaló formája lehetőleg egyszerű legyen, egyes messze 
kiugró kacskaringók, kiálló vonalak és hegyes szögben 
kiálló csúcsok se forduljanak elő, különösen nem a rajz 
külső szélein, mert ezek a még nedves papirost köny- 
nyen kilyukasztják s ezzel az „Ausschuss" szaporodik; 
egyszerű, 2—3 vonallal megalkotott ornamentális, vagy 
ornamentállsan felfogott figurális motívumok és kevés 
betű a legmegfelelőbbek.

Ezeket kell annak tudnia, aki vízjeles papirost akar 
rendelni. k n e r  imre

M I T  O L V A S S U N K ?
EM tudom, a hivatalos irodalom- 

történetirók nem csóválták-e ko-
moly fejüket, ha múltkori cikkem 
véletlenül a kezükbe került. 
Bizony, nagy és érdemes irók 
nevét hagytam ki készakarva. 
Dehát a célom akkor is az volt 
és most is az, hogy azokat az 

Írókat soroljam fel, akiknek müveit a munkában elfáradt 
ember igazán erőfeszítés nélkül, őszinte gyönyörűséggel 
olvashatja. Nincs mit szégyelnünk azon, hogy töröktöl- 
tatártól-némettöl sanyargatott országunkban egyáltalán 
kevés volt az író és főképpen kevés olyan, aki valóban 
művészi, maradandó formát tudott találni gondolatainak, 
érzéseinek. És még ezek közül is sokan foglalkoztak 
olyan tárgyakkal, amelyek akkor mindenkit izgattak,
de ma már nem érdekelnek bennünket. Pázmány Péter
a legjobb magyar prózalró, de hogyan merüljünk ma el 
a protestánsokkal folytatott végtelen vallási vitáiba?

A tizennyolcadik század elpusztult, szegény és ritka 
lakosságú Magyarországának irodalma sokkal szegé-
nyebb volt a tizenhetedik századénál. Voltak nagy 
Íróink, ha nem is sokan, de ezeket sem ismerték a 
maguk idejében. Két vigasztaló pontja van e század 
Irodalomtörténetének: a kuruc költészet, az elején — 
s a nemzeti föllendülés, az irók felébredő lelkesedése, 
a végén.

A kuruc költészet teljes egészében nem egykönnyen 
hozzáférhető. Thaly Kálmán négykötetes gyűjteménye 
már nem is forog a könyvpiacon. Szemelvényes, válo-
gatott kiadás azonban több is van. Ezekben megtaláljuk 
a legszebb darabokat. A teljes gyűjteményben amúgy 
is sok a hosszadalmas, kissé tudákos költemény.

nyilván diákok, tanítók, prédikátorok kesergései. Ami 
a válogatott kiadásokba bekerült, az többnyire igazi 
nép-ének, vagy legalább is jól eltalálja a nép érzését, 
hangját. A nemzeti és szociális elnyomatás keserűsége, 
a zaklatott bujdosó-élet szomorúsága, a hazától való 
bucsuzás hangulata, a hires kurucvezérek bámulása s a 
labanc, a német gyűlölete, a tábori élet egy-egy keser-
vesen vidám felkurjantása: ez érzik ki e költeményekből.

Az úgynevezett kuruc-balladák, melyeket a mai 
nemzedék már az iskolából is jól ismer, egy különös és 
nehezen megoldható kérdés felvetésére adtak alkalmat. 
Riedl Frigyes, a magyar irodalom egyetemi tanára, 
súlyos bizonyítékokat hordott össze arra nézve, hogy 
a legszebb kuruc költeményeket — Ocskay Lászlóról, 
Esztergom megvételéről stb. — maga a gyűjtő, a kuruc- 
korszak lelkes történetírója, Thaly Kálmán irta. E kér-
dés körül máig is folyik a vita, meglehetős elkesere-
detten. Az olvasónak azonban, azt hiszem, mindegy 
lehet: ha a XIX. században élt is az „utolsó kuruc", 
aki e verseket irta, fő, hogy a versek —  szépek.

A kuruckorszakkal függ össze a XVIII. század leg-
nagyobb — és életében ismeretlenül maradt —  próza- 
irójának munkássága is. Mikes Kelemen Törökországi 
levelei írójuk halála után kerültek elő a rodostói leveles-
ládából. Ezekről is sok vita folyt azóta: elküldésre 
szánt levelek voltak-e, vagy irodalmi célból készültek? 
Legtöbb érv amellett szól, hogy a maga számára íro-
gatta őket Mikes. A levelek nem mind egyformán érde-
kesek; sok van közöttük, amelyben csak olvasmányait 
kivonatolja az iró. De azok a levelek, amelyek a buj-
dosók utjával, törökországi tartózkodásával, Rákóczi 
utolsó éveivel és halálával, s a lassan fogyatkozó utolsó 
száműzöttek sorsával, Mikes érzelmeivel, hangulataival
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foglalkoznak: érdekesek és meginditóak. A szemel vé- 
nyes kiadások ezeket is szokták összeválogatni.

Mikes prózáját igazi élvezettel lehet olvasni. Zama-
tos, székelyes a magyarsága. Sok jóizii és talpraesett 
kifejezése van. Rokonszenves egyénisége, szelíd humora, 
megnyugvó bölcselkedése valósággal jólesik a kései 
olvasónak: pihenés a mai viharos, gyűlölködő időkben.

A század végével elkövetkező nemzeti ébredés kora 
sok külömbözö irodalmi irányt szólaltatott meg egy-
szerre. Nem harcoltak ezek egymás ellen: kiki a maga, 
nyugateurópai, deákos vagy magyaros műveltsége és 
ízlése szerint akarta az irodalmat szolgálni. A hazafias 
szándék és szorgalom, sajnos, nem sok esetben járt 
együtt igazi tehetséggel. Az u. n. franciás iskolából alig 
egy-két vers maradt életben. A deákosok — a klasszi-
kusok követői —  közül később, a XIX. század elején, 
kiemelkedett Berzsenyi. Az ö ódái közt nem egy ma is 
megráz bennünket nyelvének és érzésének erejével. 
A magyaros irók munkái közül Gvadányi Falusi nótá-
riusa és Rontó Pálja nem vesztett mulattató voltából. 
Fazekas Mihály klasszikus versmértékben irott népies 
története. Ludas Matyi, nemcsak mulatságos, de egyben 
az első magyar irodalmi mű, melyben a népnek a ke-
gyetlen földesur ellen érzett bosszúvágya szólal meg. 
Némiképpen a magyaros Iskolához lehet számítani 
Csokonai Vitéz Mihályt is, Balassa óta legnagyobb — sőt 
egyetlen — igazi lyrikus költőnket. Az ö Lilla-ciklusát, 
de többi verseit is, jóformán kivétel nélkül, megindultan 
és élvezettel olvashatja mindenki. Csengő rímekbe.

tökéletes külső formába mély és igaz érzések rejtőznek 
itt. Vig elbeszélökölteménye, Dorottya, mulattató képe 
a dunántuli úri társadalom életének 1800 körül.

Csokonai hírét életében Kisfaludy Sándor homályo- 
sitotta el: az ö Himfy-verseivel alig mert Csokonai ver-
senyre kelni. Van is közöttük sok meleg és hangulatos
—  de már csak örökké változatlan formájuk miatt is 
egyhangúak kissé.

A néinetes iskola tagjai közül elsőnek a fiatalon el-
hunyt Kármán Józsefet említem meg itt. Sokan szeret-
nek érzelgős históriákon könnyeket hullatni és bizonyára 
meghatottan olvasnak ma is száz meg száz olyan köny-
vet, mely az ö kis érzelmes regényének, Fanni hagyo-
mányainak nyomába sem léphet.

Utolsónak pedig Kazinczy Ferencről szólok, aki a
XVIII—XIX. század fordulóján szellemi vezére volt a
magyar irodalomnak. Ma már inkább történelmi jelen-
tőségű működéséért tiszteljük és nem nagyon olvassuk 
a műveit. De önéletrajza, a Pályám emlékezete, sok 
élvezettel és tanulsággal szolgálhat azoknak, akik sze-
retnek elmúlt korok leikébe bepillantani.

A tizenkilencedik század irodalmára egyelőre nem
térek rá. Ez nem is olyan ismeretlen terület: nagyjában 
minden iskolátjárt ember tudja, kit érdemes e század 
írói közül igazán olvasni. Ellenben talán nem lesz fölös-
leges, ha a század folyamán szerepelt irodalmi irányok-
ról, jelszavakról mondok el legközelebb egyetmást. Jel-
szavakkal igen sokan szeretnek dobálózni; megmagya-
rázni kevesebben szeretik őket benedek M a rce ll
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„TYPOGRAPHlA“  folyó évi 16. 
számában B. K. kollégám egy 
kritikát jelentetett meg, mely-
ben a szóritkitást és sorhajlitást 
kultiváló szedésmodort támadta. 
Tette pedig ezt olyan formában, 
amely a cikknek sok mindenféle 
jelleget kölcsönzött, azonban 

a tárgyilagos kritika ismérveit a leginkább nélkü-
lözte. A cikkre különösebb szempontok figyelembe-
vételének kényszerűségéből nagy vonásokban ugyan-
csak a Typographia hasábjain már megfeleltem. Miután 
azonban egy szakszervezeti sajtóorgánumot nem tartok 
teljesen alkalmasnak szigorúan vett szaktechnikai kér-
dések tárgyalására, cikkem befejezéseként felhívtam 
íresterszedö kollégáimat elsősorban B. K.-t és tár-
sait — ennek a mindenképpen érdekesnek Ígérkező 
cikktárgynak lapunkban való alapos megvitatására. Ez 
a felhívás — legalább is mindezideig — a pusztában 
elhangzó szó gyanánt, visszhang nélkül maradt.

A Typographiában megjelent válaszomban sok min-
denre nem terjeszkedtem ki, mert azt a reménybeli 
vita során kívántam közreadni. Miután erre nem adtak 
alkalmat, közreadom ehelyütt előbb említett cikkem
folytatásaként.

Az előző számokban már kifejtettem, hogy a nyomdai 
diszitöanyagok nagymérvű kopottsága és mai pótolha- 
tatlansága szinte rákényszeríti a mesterszedöt a leg-
egyszerűbb eszközökkel való munkálkodásra. Ugyanez 
a helyzet más államokban is, — hogy csak a közelünk-

ben levő szomszédos államokat emlitsem — Németor-
szág, Ausztria és Csehország mesterszedöi is ma már 
gyakran alkalmazzák a szóritkitást és sorhajlitást. 
A cseh Tipográfia, a Graphische Revne, az Archív für 
Buchgewerbe, a üas Plakat, a Dle Dame és még egész 
sora az előkelő és nagy ízléssel és technikai készült-
séggel készülő szakfolyóiraton, művészi és divatlapon 
úgyszólván végesvégig vonul a szóritkitás.

Tehát nem állíthatja senki, hogy ajtóstul rontva 
hoztuk felszínre a szóritkitás divatját. Ez már csak 
azért sem állja meg a helyét, mert nálunk is akadtak 
mesterszedök (Kun Mihály, Szabó István, Mitterszky 
József), akik évekkel ezelőtt is már ritkitottan szedtek, 
sőt kurzivbetüket is ritkítottak és sorokat hajlítottak.

Mindezeket az idegen és magyar szedéspéldákat 
ugylátszik nem ismerik B. K. és társai, amiből talán 
még sem lehet arra következtetni, hogy más sem figyelte 
meg a mesterszedés terén beállt szükségdiktálta iront- 
változtatást.

A mai ritkítási szedésmodor tökéletes frontváltoz-
tatást jelent szemben az eddig dívott, négyszögesítést 
és egyéb zárt alakú szedéseket kedvelő szedésstilussal. 
Tudjuk, hogy az utóbbi szedésstilust is főként a néme-
teknek köszönhetjük és szedéseik sokszor monumentális 
hatást keltettek tömör és komorhatásu szedésfoltjaikkal. 
Az úgynevezett magyar iparművészeti iránynak is 
sajátossága volt a tömbszedés, de ennek dacára ez a 
stílus a címsorok alkalmazásánál sok tekintetben olyan 
enyhítéseket engedett meg, amelyeknek révén külön-
bözővé vált a tulmonoton német szedésstilustól.
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Ritkított szedés alkalmazásával kizárjuk ezt a nehéz-
kességet és a hatást finomabb és szolidabb és a leg-
egyszerűbb eszközökkel igyekszünk elérni. S mi más 
ez az egyszerű eszköz, mint a legszebb és legkézen-

fekvőbb betűöntődéi anyag: a betű. A kívánt jó hatást 
ily utón a legtöbb esetben el is érjük, leltéve, hogy a 
szöveg csoportosításánál tökéletesen mellőzzük az erő-
szakosságokat és féltékenyen őrködünk afelett, hogy a 
sorokat könnyed formában, szinte odavetetten alkal-
mazzuk. A szedésritkitás divatja mellett szól az is, 
hogy könnyebben és gyorsabban állítható elő a rltki- 
tottan szedett és könnyedén odavetett sorokból álló 
akszidencia, mint a négyszögesitett formák izzadtság- 
szagot terjesztő kikényszerítése. Gondoljunk csak arra 
a rettenetes vesződségre, mellyel a legtöbb tömbszedés 
jár. Erre eklatáns példa a múlt szám esküvői meghivó 
melléklete. Ennek a kétoldalas mellékletnek a kiszedése 
(nyomtatott minták után) sokkal több időt vett igénybe, 
mint a jelen szám négyoldalas mellékletéé, pedig ez 
utóbbi lényegesen több példát és szöveget ölel fel 
amannál. S emellett még szöveget is kellett változtatni, 
mert egyes soroknál valamennyi betűt végig kellett 
volna csiszolni és reszelni, csakhogy a sorba „bemen- 
jen“ a kívánt szöveg. Az ily szedésmód talán csak 
mégsem mondható ideálisnak és nem ajánlható olyan 
nagyon melegen, amint azt B. K. és társai gondolják, 
különösen nem ma, amikor a munkabér olyan drága és 
a betű kilogrammja is közel másfélszáz koronába kerül. 
A mai akszidensszedéseknél bizony lehetetlenséggel 
határos hosszú órákat vagy napokat szedéssel tölteni 
és betűket reszelni, elősegítvén ezzel idöelötti haszna-
vehetetlenségüket.

Ezenkívül azonban a ritkított szedést a magyar

szövegnél kiváló előnynek is kell tekintenünk. Nincs 
talán még egy olyan nyelv a világon, amelyben oly 
sűrűn fordulnának elő az AT, TA, TAT, LA, LY, LYA, 
AY, TYA, VA, LT stb. betüösszetételek, melyeknek nagy 
közeit — ha tömbszedésröl van szó — csakis reszelés 
segélyével lehet enyhíteni, de teljesen kiküszöbölni ily 
módon sem sikerül mindig. A német nyelvben nincs 
meg ez a sajátosság, s ezért van az, hogy a német 
szedéspéldák — különösen a betűöntődéi mintakönyvek-
ben — olyan imponálóan egyenletesen tömör szedés-
foltot mutatnak. Ezt a magyar nyelvű szedéspéldáknál 
sohasem tudjuk elérni. Volt már dolgom olyan szedés-
sel, amelynek sorai és ezeknek csoportosítása hajszál-
nyira egyezett valamely pompás hatású német szedés-
sel, a hatás azonban mégsem volt ugyanaz, éppen a 
magyar nyelv sajátságai folytán a szöveg tömör sze-
désében előálló „íyukak“  következtében. Magyar szö-
vegű akszidenciánál a ritkítás tehát csak előnyére 
válhatik a munka jó összhatásának.

A sorhajlitásra áttérve, meg kell állapítanom, hogy 
erre hajszálnyira ugyanaz áll, ami a ritkításra.

Ez sem tegnapról mára felfedezett vagy újból fel-
kapott divat. A hajlított sorokat már néhány év óta 
míndsürübben és sűrűbben alkalmazták. A divatot nem 
a nyomdászok, hanem a grafikusművészek alkalmazták 
újabban és pedig éppen azok, akik a betűöntődéi diszitö- 
anyagok és betűk tervezésével rendszeresen iogíalkoz- 
nak. Hajlított formákat elsősorban a körzeteknél kezd-
tek alkalmazni, bevallottan azzal a célzattal, hogy a 
monoton hatású négyszögletes formákba a keret haj-
lított formája által valamelyes elevenséget öntsenek.

Tehát már 6—8 évvel ezelőtt is unottá vált a túl-
ságos négyszögesítés! mánia s arra hivatottak keresték 
és a hajlított formákban meg is találták a módját a 
kérdés megoldásának. A hajlitott diszitöanyagoktól 
tehát már csak egy lépés a sorhajlitásig, mely egyál-
talán nem mondható plasztikus hatásúnak. Igaz, hogy 
a hajlitás is a régiekhez való visszatérést jelenti, de 
a mai hajlitás mégis csak másként hat, mert a szedések 
koncepciója lényegesen eltér a régi divatu szedésektől.

És a hajlitott sorok szedése nem is olyan időt rabló 
munka. Bizonyos kis ügyességgel nagyon könnyen 
megtanulunk sort hajlítani s ha gyakrabban tesszük, 
úgy játékká válik az egész nehéznek látszó művelet. 
Különösen könnyű a sorok hajításához szükséges tér- 
zök hajlitása ott, ahol hajlitógép áll rendelkezésre. 
Lapunk nyomdájában Ilyen nem áll rendelkezésre és 
igy puszta kézzel való hajlitásra vagyunk ráutalva, ami 
semmiféle nehézséget nem okoz.

A hajlitottan szedett sorok kizárására vonatkozólag 
útbaigazítással kell szolgálnom, mert ezzel sokan nin-
csenek tisztában. Ennek illusztrálásául egy példát mu-
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tatunk be, melyeknél a kizárást rasztervonalakkal pótol-
tuk, hogy pontosan megfigyelhető legyen a kizárás 
módja. A példákon látható kizáráson kivül fennmaradó 
nagyobb üres helyeket is még ajánlatos kitölteni és 
pedig vagy áztatott papírral, vagy — ami praktikusabb 
és biztosabb — gipszkiöntéssel.

E sorokkal kapcsolatosan ismét több szedéspéldát
— javarészt levélfejeket — mutatok be, melyeknél a 
szórrtkitásnak és sorhajlitásnak meglehetős szerep jutott. 
A Gerö-féle levélfej kurzivsorainak ritkitását inkább 
csak egyengetési célzattal alkalmaztam, de egyébként 
e példát a köznapitól eltérő csoportositási módja teszi 
oktató hatásúvá. A Merkur-Kaszinó levélfejének jó hatá-
sát főként a vignetta és a vonalak biztosítják. A két 
erősen ritkított sor ehelyütt jól hat. A Dömösi levél-
fejnél szintén csak kis mértékben alkalmaztam a ritkí-
tást — ieltüntetési célzattal, de el kell ismerni e két 
sor erős dekoratív hatását. A Fiumei bank és Vad-
kereskedelmi vállalat levélfejeit hajlított sorok teszik 
érdekessé. Ezek egyike sem igényelt több időt, mint 
amennyit a hajlitás mellőzése esetén kellett volna rá-
fordítani, s hatásuk újszerű.

A szavak ritkítása, a sorok hajlitása és a puszta 
egyenes vonal, ezek mai diszitöanyagaink. Nem uj, de 
bevált eszközei az akszidenciának, melyet most szívesen 
fogadnak mindenütt: a kollégák — B. K. és társait ki-
véve — és a megrendelők is. Ezt láthatjuk abból a

néhány sajtótermékből, melyeket az utóbbi napokban 
mint legújabb munkáikat vidéki és fővárosi kollégák 
nekünk beküldtek.

Egyelőre bele kell nyugodnunk, hogy ez igy van,

talán m ég m egér jü k  azt az id ő t is, am ik or a b e tü ön töd ék  
é rd em esn ek  ta lá lják  m ajd , h o g y  ú g y s z ó lv á n  h ón a p on - 
kint uj é s  uj d is z itö a n y a g o k a t  d ob ja n a k  a p ia cra , m int 
a h á ború  e lő tt. a b c
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PAPIRUSZ-TEKERCSEKEN ki-
vül, melyek terjedelmüknél és 
alakjuknál fogva csak hosszabb 
írásművek, vagy közlemények 
feljegyzésére szolgáltak, igen el-
terjedt volt az irásformának egy 
második, idörendileg a tekercse-
ket követő típusa, a pugillaria. 

Ceranak, tabellának, diptychának, vagy polyptichának 
is nevezték, aszerint, amint egy-két, vagy több viasz-
tábla összeerösitéséböl állott. Sokban emlékeztetett a 
mi elemi iskolai palatábláinkra, azzal a különbséggel, 
hogy a pugilláriáknál a palalap helyén vékony, feketére 
festett falemez volt, melynek egyik oldala 2—3 mm. 
vastag rétegben, fehérített méhviasszal volt bevonva. 
iMéretük a 6 cm. szélesség és 15— 19 cm. hosszúság körül 
ingadozott. írásnál egy e célra készült pálcikával, ja 
stílussal karcolták bele a szöveget a viaszrétegbe, mely 
tekintettel az alap fekete színére, feketén tűnt elő.' 
Esetleges hibák eltörlésére a stílus gomhaalaku másik

vége szolgált. Hogy a bekarcolt feljegyzések a pugillá- 
riák egymásra fektetésekor el ne törlődjenek, a viasz-
réteges oldalon a táblácskáknak keskeny, kb. 1/a cm. 
magas védöperemük volt. Ha a pugillária két ilyen 
táblából állott, akkor diptychának, ha háromból, akkor 
triptychának, ha esetleg többől, úgy polyptychának 
nevezték. A táblák egymáshoz erősítése karikák, szijjak 
vagy csuklós pántok segítségével történt, mindig olyan-
formán, hogy a viaszréteges oldalak egymásra feküd-
tek és összehajtva, a diptycha sima lapfelületei kerültek 
a külső oldalra. Az 1875-iki pompejii ásatások rengeteg 
mennyiségű ilyen többtáblás pugilláriát hoztak nap-
fényre és pl. egymagában L. Caecilius Jucundus ban-
kár házában 127 darabot találtak. Legnagyobb részük 
triptycha, nagyságuk 13.7/12 és 5/10 cm. között válta-
kozik és a legkésőbbi közöttük a Kr. u. 62. évből való. 
Főleg nyugták, számlák és különféle üzleti feljegyzések 
szövegével vannak teleirva. Hasonlókat találtak Rómá-
ban is, az Esquilinuson, 1874-ben továbbá Erdélyben, 
a római birodalom egykori tartományában, Dáciában.
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A dyptichák általában és főleg eleinte igen egysze-
rűek voltak, nagyobbrészt bükkfából készültek s tisztán 
csak gyakorlati célt szolgáltak. A római császárság 
idejében azonban ezt az egyszerűséget egyre jobban 
fokozódó pompakifejtés váltotta fel, a falapok helyett 
egyre sűrűbben fordultak elő arany-, ezüst- és elefánt-
csonttáblák, külső felületükön többé-kevésbé gazdag 
díszítéssel. És amikor divattá lett, hogy a konzulok, 
praetorok és aedilisek hivatalbalépésük alkalmával, 
nyilvános ünnepeken, nevezetes évfordulókon, vagy 
újévkor ilyen diszes kivitelű dyptichával ajándékozzák 
meg egymást, tisztelőiket vagy barátaikat, a dyptichák-
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ból lassan egy különálló műipari tipus fejlődött ki, 
melyet dypticha-consularis-nak, vagy konzuli dyptichá- 
nak neveztek. Szerkezetileg ugyanolyan volt, mint az 
előbb leirt fadyptycha, de csuklóra járó lapjai elefánt-
csontból, nem ritkán ezüstből vagy aranyból készültek; 
belső felületükön már nyoma sem volt a viaszréteg 
számára szolgáló felületnek, ez egészen sima volt, 
viszont a külső oldalakat annál gazdagabb figurális és 
ornamentális 
díszítés bori- 
totta. A diszités 
szimbolikus vo-
natkozású volt 
és rendszerint 
magát az aján-
dékozó, vagy a 
megajándéko-
zott személyt 
ábrázolta vala-
mely reprezen-
tatív jellegű hi-
vatali működése 
közben. A tu-
lajdonképpeni 
konzuli dyp- 
tichákon a kom-
pozíció figurális 
centruma maga 
a konzul, vagy 
a császár, e 
triumphátorok 
gazdagon díszí-
tett tóga pictá- 
jába öltözve és 
kezében az u. n. 
mappa circen- 
sis, egy diszes 
kendő, melynek 
lobogtatásával 
jelt ad az ünne-
pélyes cirkuszi 
játékok meg-
kezdésére. A praetorok dyptícháin törvénykezési jele-
neteket látunk, középütt a biró alakjával, a mecéná-
sokén Apollót stb.

Az ilyen fajta dyptichák ajándékozgatása egyre álta. 
lánosabb szokássá vált és végül a vagyonosabb magá-
nosok körében is annyira elterjedt, hogy 384-ben tör-
vényileg kellett az ajándékozás kizárólagos jogát a 
konzulok számára biztosítani.

A harmadik ókori irásforma, a pergamoni quaterna, 
technikailag sokkal egyszerűbb az első kettőnél, viszont 
azonban ennek van talán a legtöbb része a könyv mai 
szeretetének megteremtésében. Ennek az iróanyagnak 
hazája Kisázsiának Myzia nevű tartománya, még pedig, 
mint a neve mutatja, Pergamon városa, mely II. Eume- 
nes király idejében a kisázsiai szellemi élet gócpontja 
volt és úgy az ipari, mint a kereskedelmi életben jelen-
tékeny szerepet töltött be. A hagyomány szerint Per-
gamon tímárai találták volna fel a bőrnek írás céljaira 
való kidolgozását, oly módon, hogy azt, a szokásos 
cserző eljárások mellőzésével, sós vizbe beáztatták, le- 
hántották, keretekre feszítve megszáritották és száradás



Példák
A szóritkitás és sorhajlitás mint divat 
cimü cikkünkhöz



VM\GY\Rf«R\ri K V  IvgELLEKLETR reiaaK
A szóritkitás és sorhajlitás mint divat 
cimü cikkünkhöz



A M A C aR ftR A F IíQ ’ MELLÉKLETE Példák
Újszerű hirdetésoldalak cimü közleményünkhöz

■ I



Példák
Újszerű hirdetésoldalak cimü közleményünkhözA«MACiY4R<kRAFIKA- MFIltKLETE



M  A G Y A R  G R A F I K A

után horzsakövei lecsiszolták, végül krétával erősen 
bedörzsölték. Az igy kikészített bőrt membránának, 
vagy pergamenának nevezték az akkori világkereske-
delem piacán. Különféle technológiai szempontok, ame-
lyeknek tárgyalása nem tartozik történeti áttekintésünk 
kereteibe, azt bizonyítják, hogy a membránák igazi fel-
találási helye a jóval távolabbi Kelet és hogy Perga- 
mont csak a kereskedelmi közvetítés vagy legfeljebb a 
tökéletesítés érdeme illeti meg. Hogy mást ne említ-
sünk: a zsidók Dávid király idejében papyrusz-tekercsek 
mintájára sodrott pergamettekercseket használtak írásra 
és Herodotos szerint ez a sodrott pergamenttekercs a 
jóniak előtt sem volt ismeretlen. Hogy használata nem 
volt általános és hogy hosszú idő telt el, amig egyen-
rangú vetélytársa lett a papyrusznak, annak oka a 
cserzetlen bőr viszonylagos merevségében és előállítá-
sának aránylag költséges voltában rejlett. A kisázsiai 
pergamen sárgás szinü volt; fehérítését a rómaiak talál-
ták fel és ugyancsak ök kísérleteztek először a színe-
zésével is.

A kisázsiai és a görög pergamenteket, éppen merev-
ségük miatt, nem szalagokká ragasztva, hanem egyenlő 
nagyságú lapokra vágva hozták forgalomba. Nagy 
előnyük volt, hogy a lapok mindkét oldalát használhat-
ták írásra és hogy tartósságuk felülmúlt minden más 
irás céljaira eddig használt anyagot. Forgalombahoza- 
taluk olyan módon történt, hogy négy darab egyenlő 
nagyságú, kétrét hajtott pergamentlapot behajtásaikon 
átütött fémkarikával, vagy szijjal egymáshoz fűztek és 
egy-egy ilyen füzetet a négyes laprendszer megjelölése-
képpen „quaternának“  neveztek. (A francia „cahier" — 
füzet — szó is, mely az ó-francia nyelvjárásban „qua- 
yer“  alakban szerepel, szintén a „quaterna“  szóból 
származik.) A hármas, ötös, vagy hatos laprendszerből 
álló füzetek, a ternák, quaternák és sexternák szintén 
a quaterna-gyüjtönév alá tartoztak. A quaternák ké-

szítési módja olyan technikai haladás volt, mely halvány 
körvonalakban már sejtetni engedte azt az utat, melyet 
a könyvkultura terjedése, mint egyedül tehetségeset, 
igazolt is.

Az ismertebb háromféle iróanyagon, vagy inkább ősi 
könyvalakon kívül másféle típusok is merültek fel az 
ókorban, ezek azonban nem lehettek általánosan elter-
jedve, mert a fennmaradt emlékek száma oly jelenték-
telen, hogy a könyv technikai fejlődéstörténetében leg-
feljebb csak experimentumok értékével bírnak. Igy 
Plinius római történetiró említi, hogy „az ősi népek az 
állami okmányokat ólomlemezekbe vésték és ezeket 
a lemezeket csuklós pántokkal kapcsolták egymáshoz". 
Ezt a feljegyzést 1799-ben egy igen érdekes római lelet 
igazolta, egy három hüvelyk széles, négy hüvelyk 
hosszú, hat ólomlemezből álló könyvszerü tárgy, mely-
nek lemezeit tényleg csuklós pántok fűzik össze és a 
csuklós pántok karikáin hegyes végű ólomstllus van. 
Ez a példány unicum; nem állami okmány, hanem 
gnosztikus egyptomi jegyeket és különféle tudományos 
feljegyzéseket tartalmaz. Szerkezete arra enged követ-
keztetni, hogy a quaternák nyomán készült és egyúttal 
kétségtelen bizonyítéka annak is, hogy a lapozhatóság 
előnye a tekercsalakkal szemben már az ókorban is 
feltűnt. Nem lehetetlen, hogy e papyruszlemezek fel- 
használásával is megpróbálkoztak ilyenfajta, lapozható 
füzetfélék készítésével, ez a törekvés azonban a papy-
ruszlemezek törékenysége és rostos szövet-szerkezete 
miatt eredménytelen maradt.

Ha már most ezektől a szórványos kísérletektől el-
tekintünk és csak a három főtipust tanulmányozzuk, úgy

____________  a háromban
együttvéve fel 
tudjuk ismerni a 
kódexalak jelen-
tősebb technikai 
elemeit. A te-
kercsek éleinek 
színezésében a 
könyvek met-
szésének festé-
sét, a pugillá- 
riákban magukat 
a könyvtáblákat 
és azoknak dí-
szítését, a qua- 
ternákban pedig 
a könyvtest 
összetűzésének 
eddig ismert

legkezdetlegesebb módját. Igen könnyen el lehet kép-
zelni valahol, a további fejlődés során egy könyvalakot, 
mely négy-öt quaternából egyesitett könyvtestet két 
pugillária-fedél közé erősít és a könyvtest éleit festéssel 
védi és díszíti.

Hogy az V. századbeli kódexalak felé vezető átmenet 
folytonossága meg ne szakadjon, ezt a könyvtipust 
tényleg el is kell képzelnünk és hogy elképzelésünk 
némileg reális alapokon nyugodjék, a történeti adott-
ságokat kell tanulmányoznunk. ja sc h ik  álm os
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A  KÖNYVNYOMTATÁS története csupa merő tanul-
ság s bebizonyosodott tény, hogy csak az az ember 

vallhatja magát jó nyomdásznak, aki a könyvnyomtatás 
múltját alaposan ismeri. Ezt bizonyitja az is, hogy a 
könyvnyomtatás modern reformátorai évek hosszú 
sotán által buzgón tanulmányozták a prototipografusok 
könyveit, meg technikáját s ezekből leszűrt tanulságaik 
segedelmével teremtették meg a könyvnyomtatás rene-
szánszát.

SZEDÉSTECIIAI KA
D J K Z E R I I  I I I  K D E T É K O L  U A  JL A  K Á T
mutatunk be lapunk mellékletén. A mai viszonyok között, 
amikor a kereskedelem pangása és papirhiány miatt a 
hirdetések száma igazán csekély, fokozottabb figyelmet 
kell forditani a hirdetésszedésre. Külföldi előkelő lapok 
hirdetései ezt bizonyítják, ellentétben a magyar lapok-
kal, melyek —  sajnos —  talán soha olyan ízléstelen 
hirdetésekkel nem jelentek meg, mint mostanában. Nem 
tudjuk, mi ennek az oka, de bizonyos az. hogy e téren 
változásnak kell bekövetkeznie. E változást siettetni 
célozzuk a mellékleten bemutatott példákkal, melyek 
csupán azért nyomtattattak két szinben, mert a mellék-
let másik két oldalát is két szinben kellett nyomatni, 
no meg azért, mert ezzel is dokumentálni kivánjuk ama 
felfogásunkat, hogy a hirdetésszedéseknek akszidenciák- 
nak kell lenniök, s ezeknek megszedésére kiváló gondot 
kell forditani. A hirdetésszedés közismert alapelveiben 
változás nem állt be, csupán a kivitelnél alkalmazott

módszerek változtattak. A külföldi folyóiratok hirdeté-
seiből néhány példát reprodukcióban is bemutatunk s 
egyben utalunk arra, hogy immár több szaklap és folyó-
irat a hirdetésoldalak egységes hatását biztosítandó, 
egy nálunk sem ismeretlen megoldási móddal kísérlete-
zik. E módszernél a hirdetéseket nem hasábvonallal 
vagy kisebb-nagyobb beosztással választják el egymástól, 
hanem a hirdetésoldalt vastag, 8— 12 pontos vonallal 
vagy körzetekkel bekerítve és mezőkre osztva, a hir-
detéseket minden keret nélkül szedik bele ezekbe a 
mezőkbe, úgy, ahogy a mellékleten bemutatott példákon 
is látjuk. Az uj hirdetésszedési és tördelési módszer 
tagadhatatlanul jó hatású és ízléses megoldás. Azonban 
feltétlenül szükséges, hogy az összes hirdetések foltha-
tás tekintetében egymással összhangba hozassanak. Ez 
ma nem fog nehézséget okozni, mert hiszen ma már 
a legtöbb folyóiratnál a hirdetéseket egységesen egy-
azon betüfajból szedik s ezen csakis a címsoroknál 
tesznek kivételt.

l\10!»lTAT\«rtCII\IK\

H E X 6 K R P A P I K O S  K I C S E R É L É S E
A Vogtlándische Maschinenfabrik a közelmúltban egy 

a körforgógéptől független kocsirendszert szabadalmaz-
tatott, amelynek alkalmazásával a hengerpapiros kicse-
réléséhez szükséges idő megrövidíthető. Gyakorlatból 
tudjuk, hogy ez gyakran mily körülményes és igy időt 
rabló munka. A készülék két kapcsolt sínen nyugvó 
kocsiból áll, amelyek indítókészülékkel oldalt eltolhatok. 
A kocsik a papir felvételére szolgálnak és úgy állanak, 
hogy az egyik a körforgógéphez tolható, a másik pedig 
ettől jobbra vagy balra áll. Míg a gépnél álló kocsi a 
szaladó papírhengert tartja, a másik kocsin a rotációs 
működése közben a másik hengert erősítik meg. Ha az 
első kocsin levő henger felhasználtatott, a kocsik egyike 
oldalt úgy tolatik el, hogy a második kocsi a nyomtató- 
műhöz érjen, amikor az uj papirt a meglevőhöz hozzá-
ragasszák, illetőleg behúzzák s a nyomtatás újból meg-
indulhat. Ez természetesen minden hengerváltozásnál 
megismétlődik, úgy hogy az elhasznált hengert egyszer 
jobbra, majd balra tolják el. Ezen hengerváltoztatás 
azonban csak azokra a gépekre szorítkozik, amelyeknél 
a papirletekercselés alulról történik. Az újítás alkalma-
zása háromszoros gépszélességet igényel s ezért sok 
esetben hely hiánya miatt nem alkalmazható.

Á I W Y O n íS  GUJdMIZOTT P A P IR O SSA L,
Átnyomtató papiros hiányában gummirozott papírral 

is lehet elég jó és tartós átnyomatokat készíteni alap- 
nyomat-lemezekre, amelyek különösen negatívok és pon-
tosan illő tónusrészletek metszésére alkalmasak. A jól 
behengerelt szedésről, illetve kliséről a lehuzó-présen 
a papirosnak gummirozott odalára tiszta íevonatot ké-
szítünk, szigorúan ügyelve arra, hogy a iesték el ne 
kenődjék. Az átnyomtatás céljára a Íevonatot ráíehe- 
léssel vagy vízgőz felett (ne nagyon, mert különben a 
gummi oldódik és a levonat szétlaposodik) megnedve-
sítjük, rátesszük az előkészített tónuslemezre. Ügyelnünk 
kell, hogy a íevonatot a nedvesítés előtt helyesen vegyük 
kezünkbe, vagyis ábrás oldalával lefelé; a lapot a felső
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jobb és az alsó bal sarkánál fogjuk meg és közepén kissé 
lefelé való íveléssel a gőz fölé tartjuk, azután pedig a 
lemezre tesszük. Ráncképződés elkerülése céljából 
ajánlatos az alapnyomatlemeznek előzetes mérsékelt 
megmelegítése. Néhány papírlap felrakásával a levonatot 
présben vagy kézzel nyomjuk meg, de ne nagyon, azután 
hátsó oldalát megnedvesítjük, míg a papiros — a gummi- 
kenetben levő levonatnak a metszési felületen való ott- 
hagyása mellett — könnyen leválik. Ez az átviteli mód 
mindennemű alapnyomatlemezanyagon alkalmazható, 
éles átnyomatok készíthetők és metszés alkalmával — 
minthogy a gummlréteg védi a rajzot — egykönnyen 
nem törlődik el.

IRODÜLOIH
R O V A T V E Z E T Ő :  B E N E D E K  M A R C E L I .

F . W . K A IN  H IN D U  E I .B K S Z É L É S K I
(A  H A J J fA I . L E Á N Y A . H O L O S A B L Ó . A  H 1 U Á H  B Á N Y Á J A .

A T E S T E T  Ö L T Ö T T  H Ó .
R A K T A Y  E R V IN  F O R D Í T Á S A . R Ó Z S A V Ö L U Y I -K I A D Á S )

Az olvasás félig menekülés az élet valóságai elöl, 
félig kutatása az élet valóságainak, rejtett titkainak. 
Az az igazán jó könyv, mely mindakettöre módot ád. 
És ezért gyönyörűség a Bain hindu elbeszéléseit olvasni. 
Nem törődöm vele, igaz-e, hogy szanszkrit kéziratok 
fordításai. Nem volna első eset a világirodalomban, 
hogy valaki ezzel az ártatlan fikcióval teszi híressé 
saját műveit, csak Macpherson Ossiánjára, Bodenstedt 
Mirza-Shaffy-jára és a legönzetlenebb költőre, Thaly 
Kálmánra s az ö kuruc balladáira kell gondolnunk. De 
hiábavaló volna a fikció, ha belső érték nem támogatná. 
És Bain elbeszélései nemcsak igazán költőiek, de — 
akárhonnan erednek is — igazán hindu szellem szülöttei. 
Tele vannak azzal az ősi kultúrával, amely mellett 
a miénknek határozottan parvenii-jellege van. Át van-
nak itatva a hindu lélek gyöngédségével, az indiai ter-
mészet színeinek és illatainak álomszerű hatásával. 
Meséjükkel, jellemeikkel oly természetesen szövődik 
össze a hindu ösköltészet filozofáló és moralizáló haj-
landósága, hogy élvezni tudjuk, sőt különös érték gya-
nánt becsüljük meg azt, ami minden más szépirodalmi 
olvasmányban fárasztana. A lélekvándorlás hitével 
összekapcsolt morál éppen nem tűnik fel primitívnek; 
a múlt életben elkövetett bűnökért való bünhödés 
gondolata nem is olyan elavult — az átöröklés elmélete 
óta; de megnyugtatóbb és fölemelöbb hatású a mi 
modern elméleteinknél, mert a könyörtelen végzet mel-
lett az ember akaratának, felelősségének is teret enged. 
Bain elbeszéléseinek sorozatából eddig négy hagyta el 
magyar nyelven is a sajtót. Baktay Ervin fordítása 
kitünően adja vissza Bain szines és gyöngéd stílusát.

A R A N Y  J Á N O S
(R IE D I . F R IU Y E S  K Ö N Y V É N E K  N E O Y E D I K  K I A D Á S A .

P A L L A S t

Megindultan vettem kezembe ezt a könyvet. Külső 
formája, betűje uj, a belső címlap azt mondja, hogy tar-
talma is részben át van dolgozva. Az első, futó átla- 
pozás után csak annyit veszek észre, hogy a jegyzetek 
szaporodtak meg a könyv végén. Aztán elolvasom,

összenézegettem az előző kiadással, melyet oly sokszor, 
annyi szeretettel forgattam. Sejthettem volna előre is: 
ami változás a könyv belsejében történt, annak nem az 
az oka, mintha Riedl ma egyben-másban másnak látná 
Aranyt, mint ezelőtt. Nem; ez a könyv nemcsak Arany 
János arcképe, hanem —  szerényen, rejtegetve — 
Riedl Frigyes lelkének arcképe is. Ezt a végtelenül 
finom, minden külső érintésre fájdalmasan reagáló lelket 
könyvének utolsó kiadása óta a világháború és két for-
radalom viharai tépdesték meg. Míg ezt a kiadást sajtó 
alá rendezte, a „nagy nemzeti válságra" kellett gon-
dolnia, a „legnagyobb válságra, melyen népünk törté-
nete folyamán átment". Aranyban talált reménységet, 
aki nem fogja elhagyni népét; Aranynak egy költeménye 
jutott eszébe, melynek értelme az, hogy „a magyarnak, 
mint a téli természetnek, ha a hideg és a hó le is köti 
nedvét, termő elve, megujhodó, alkotó ereje ép marad 
a jövő dús nyár számára". Arany, akinek szülővárosát 
sem akarják nekünk meghagyni, „a magyarság szellemi 
egységének biztosítéka minden kierőszakolt határon túl 
Is". Valóban, mindnyájan érezzük, hogy nagy költőink
— és elsősorban Arany, a magyar lélek legtisztább ki-
fejezője a magyar nyelv gazdagságának kimeríthetetlen 
tárháza — pusztán azzal, hogy kiszakithatatlanul benne 
élnek a határokon tulrekedt véreink lelkében, illuzóriussá 
teszik ezeket a kicirkalmozott határokat. Arany János 
mindnyájunk reménysége és vigasztalása lehet. De ki 
érezhetné ezt mélyebben és igazabban, mint az az érzé-
keny, félrehuzódó természetű tudós, aki élete munkájá-
nak legjavát szentelte Arany Jánosnak... mert lelke 
mélységesen rokon Arany leikével. Riedl tudományos 
lelkiismeretessége, pontossága, aggodalmassága olyan.
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mint a szalontai jegyzőé volt, kinek hivatalos Írásait 
minta gyanánt köröztették a járásban, — de olyan is, 
mint a „Toldi Szerelme** költőjéé volt, aki egy pilla-
natra sem távozik el a hagyomány, az „epikai hitel“  
alapjáról és a lélektani megoldás, a rajz, a szerkesztés, 
a nyelv művészetében találja meg a maga eredetiségét. 
Szerénysége, visszahúzódása olyan, mint Aranyé, aki 
szintén csak rejtett formában, alakjain keresztül árul 
el valamit magáról. De legfőképpen abban az érzékeny-
ségben, a világ durva önzésével szemben való tehetet-
lenségben találkoznak, melyet nem győzök elégszer 
hangsúlyozni. . .  mert, tudtán és akaratán kívül, ezzel a 
vonásával lett Riedl, a tanár, még Riedlnél, a tudósnál 
is fontosabb tényező a fiatal tanárgeneráció nevelésé-
ben. Kétségtelenül nagy szüksége van minden ország-
nak élelmes és energikus emberekre is, — bár azt 
hiszem, hogy ezeknek nagyrésze csak saját érdekében 
tud élelmes és energikus lenni. Nem tudom, hogy az 
élelmesek visszaszereznek-e egy négyszögméternyi 
területet is a magyarlakta fö ldből... melyet az élhetet-
len, tülekedni nem tudó Arany János köt hozzánk. De 
ha nem minden élhetetlen ember ir is egy „Toldit** 
vagy egy — „Arany Jánost**: ez az úgynevezett élhe-
tetlenség, ez a tülekedni nemtudás és nemakarás akkor 
is érték marad, a kultura, a lelki finomság, a megértésre 
és haladásra való képesség bizonyitéka. ...Tanári 
pályámon sohasem voltam olyan büszke mesteremre és 
tanítványaimra, mint egy kirándulás alkalmával, mikor 
néhány száz gimnazistával kompon kellett átkelnünk a 
Dunán. A komp csak harminc-negyven személyt vehe-
tett fel egyszerre. A diákok örült tülekedéssel rohanták 
meg, s ez a tülekedés minden fordulónál hevesebbé vált.

Kollégáim — nálam jóval keményebb fegyelmet tartó 
tanférfiak — tehetetlenek voltak. Csak egy osztályt 
nem kellett fékezni, egy osztály nyugodott bele szó 
nélkül abba, hogy utolsónak marad, de nem tülekedik: 
az én osztályom. Dicsőség érte annak a tanítómester-
nek, aki, ime, még a harmadik nemzedékre is ki tudta 
árasztani a maga lelkének kényes előkelőségét, gyön-
géd iinomságát. Ennek a léleknek az arcképe tehát az 
„Arany János**. Azért kell ezt a könyvet mindenkinek 
elolvasnia, mert egyszerre két alakban is képviselve 
látja benne azt, ami a magyar kulturát még megment-
heti: a tehetséget, a lelkiismeretes munkát és a durva-
ságtól való irtózást.

B E K Ü L D Ö T T  U J  K Ö N Y V E K
Révai Mór János: írók, könyvek, kiadók (Révai 

testvérek kiadása). — F. W. Bain: A testet öltött hó 
(Rózsavölgyi és Társa kiadása). — Tuhál József: A lé-
lek teremtő tevékenysége (Az Élet kiadása). — Riedl: 
Arany János; Liptai Imre: Kegyelmes uram; Harsányi 
Zsolt: A féltékeny költő (Pallas kiadása). — Rabindra- 
nath Tagore: A kertész. Kőszegi László: A műélvezés 
művészete (Világirodalom kiadása). — Ezeregyéjszaka 
meséi 1—2—3. füzet (Génius kiadása). — Horváth István: 
Újváros; Afrikai vadászatok; Várromok Somogymegyé- 
ben és a Balaton mentén. (Mind a három a szerző ki-
adása, Kaposvárott.)

B E K I L D O T T  

Y Y O >  I T A T Y V W O K

F A H S A Y G I  F U R U L Y A
a címe annak az alkalmi lapnak, melyet Lónyai Nándor 
kollégánk hozott magával az északamerikai Egyesült- 
Államokból. A detroiti Magyar Hírlap személyzete ez 
év elején jelmezes mulatságot rendezett, mely alkalom-
ból kiadták a fenti cimü pompás lapocskát. A minden-
képpen érdekes kiállítású fűzet négy oldalát erősen 
kicsinyítve e számunkban reprodukáljuk. E füzet egyéb-
ként főként technikai kivitele szempontjából érde-
kelhet. Ugyanis a lap szövege, hirdetései a keretvona-
lakkal és terciától 3 ciceróig terjedő címsoraikkal együtt
— szedögépen szedettek. Ez a módszer rendkívül hálás, 
mert állandóan friss és uj öntésü cimbetük (illetve sorok) 
állanak rendelkezésére a szedőnek. A füzetben lapoz-
gatva sorra felvonulnak előttünk az Uncle Sam hazá-
jába szakadt magyar kollégáink ismerős, mosolygós 
arcai. E portrék eszünkbe juttatják, mily keserves a mi 
sorsunk, s hogy mily nyugodt és egyhangú életet élhet-
nek ők, akik a változatosság kedvéért farsangi mulat-
ságot is rendeznek s kiadnak egy csekély negyven ol-
dalas alkalmi lapot finom kromópapiron nyomva.

S Z O M B A T H E L Y R Ő L
Deák Alajos kollégánk küldött be néhány régibb időben 
készült nyomtatványt, melyeknek szedésstiiusa az 
akkori időkben nagyon modern volt. Ma már más 
csapáson haladunk s úgy hisszük, hogy Deák kollégánk-
tól nem is nagyon sokára ujabb küldeményt fogunk 
kapni, mely a mai szedésmodornak inkább fog meg-
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felelni. A beküldött munkák szedése különben dicsé- 
retreméltó gondosságra és ióizlésre vall s nyomásuk 
tiszta, a színezés ellen is alig lehet kifogást emelni.

E G Y  L E V É L F E J E T
küldött be az Anonymus-nyomda. E levélfei szedésének 
beosztása nagyrészben egyezik az Egri nyomda rt. 
lapunk múlt havi számában bemutatott kurzivbetüs levél- 
fejének beosztásával, azzal a különbséggel, hogy az 
elöbbin a kevés szöveg folytán a két oldalt helyezett 
szövegoszlopok jelentékenyen rövidebbek.

FEUEOYZÉSEK

L A P U N K  E L S Ő  F É L É V É T
__ eredeti tervünktől eltéröleg — jelen számunkkal le-
zárjuk. Az elöiizetések és hirdetések elszámolása szem-
pontjából ugyanis célszerűbbnek látszik az évfolyamot 
öt-öt számból álló félévekre osztani. Ilyképen legköze-
lebbi számunk augusztus havában fog megjelenni. A két 
hónapi szünetelés alatt igyekezni fogunk lapunk terjesz 
tésének rendszerét teljes egészében kiépíteni, nemcsak 
a vidéki városokban, hanem a régi Magyarország elsza-
kított részein levő még most is és ezentúl Is magyar 
nyomdavárosokban, ahol magyar szaktársaink minden-
esetre hü és buzgó pártolói lesznek a magyar szaklap-
nak. Hihetetlenül erős a bizodalmunk, hogy lapunk 
ezeken a perifériákon is gyökeret fog verni s lapunk 
megerősödéséhez nagyban hozzá fog járulni. És ml
— úgy mint eddig — a legnagyobb igyekezettel törek-
szünk a viszonyoknak megfelelően a legjobbat nyújtani.

A J Ó V ID É K IE K  É S  A  M A G Y A R  G R A F IK A
Lassú, nyugodt és fölényes biztonsággal hódit a 

Magyar Grafika a vidéken is. Szinte azt mondhatnék, 
hogy imponálóbb mérvben, mint ahogy a fővárosi 
kollégák között való terjeszkedése végbement. Nem 
múlik el nap, hogy lelkes és megható sorokat ne kap-
junk a jó vidékiektől, akik idestova hat esztendő óta 
eleven szaklapot nem kaptak kezükbe. Egyes váro-
sokban a Magyar Grafikának sokkal több példánya kel 
el, mint ahány tagja volt ott a boldogult Szakkörnek
— békeidőben. így például Szegedről lapunk zártakor 
kapfuk Dékány János kollégánk sorait, melyekben Írja: 
„Örömmel tudatom, hogy meglehetős szép eredményt 
értem el szaktársaimnál. Számszerint 32 éves, illetve 
féléves előfizetőt jelenthetek be s ha nem volna oly 
sok munkanélküli: ez a szám mindenesetre magasabb 
lenne. De bizom, hogy idővel javul majd a helyzet és 
az összes szegedi kollégák a Magyar Grafika köré fog-
nak tömörülni, hogy felvirágozhasson és megerősöd-
hessen!" Szegedre most már 46 példányban megy 
lapunk. A vidéki terjeszkedés különben még koránt- 
sincs befejezve: hátra van a nemrég felszabadult 
Tiszántúl, ahonnan egyre-másra jönnek a türelmetlen 
levelek: „X. kolléga hirül adta, hogy uj szaklap indult 
meg: kérem az eddig megjelent számokat utánvéttel 
azonnal megküldeni". A szaklap iránti vágyódás tehát 
már oly fokát érte el, hogy látatlanban is rendelnek egy 
és több példányokat. Meghatóan szép és ideális szakma-
szeretetről tanúskodik Laupál Antal gyomai kollégánk-

nak a levele, melyet lapunk első számainak megérke-
zése váltott ki belőle. „Mit írjak önnek? — írja leve-
lében — az üres, hangzatos frázisokat nem szeretem. 
Azt azonban mégis meg kell írnom, hogy a Magyar 
Grafika példányait megkapván, azokat örömkönnyek 
között keblemre szorítottam, mint réglátott családomat, 
hozzámtartozómat, mert családom után ez jelenti szá-
momra az életet, ez jelent részemre mindent: a rajon-
gásig való szakmaszeretetem! Vagyunk-e még sokan 
ilyenek?" — Mi is kérdezzük: vagyunk-e még sokan, 
akik hiszünk egy szebb, békésebb és boldogabb jövő-
ben, amikor a szakmafejlesztéssel intenzivebben tudnánk 
foglalkozni, amikor a munkásnak érdemesebb is lesz 
majd önműveléssel a szakképzettség magasabb fokára 
törekedni. Mi hiszünk, bízunk és dolgozunk s várjuk, 
hogy a közöttünk — magyar nyomdászok között — 
most még válaszfalként emelkedő határok megnyílja-
nak s Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Temesvár, 
Arad, Kassa, Nagyvárad, Eperjes, Nagyszombat, Pécs, 
Pozsony, Pancsova, Versec, Fiume és a többi nagyobb 
magyar vidéki nyomdaipari gócpontokból is a fentihez 
hasonló leveleket kapjunk. És fogunk kapni!

R . S T E M P E I ,  A G .  
majna-frankfurti betüöntöde cég  ez évi január hó 15-én 
ünnepelte meg fennállásának 25 esztendős jubileumát. 
Ez alkalomból egy rendkívüli ízléssel kiállított füzetben 
ismerteti a cég történetét és üzemének negyedszázados 
fejlődését. A Stempel-cég gyártmányai a német betü- 
öntölpar legkiválóbb termékei közé sorozhatok, külö-
nösen áll ez az utolsó évtizedben piacra hozott betűire 
és diszitöanyagaira, melyek kivétel nélkül a legnevesebb
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német grafikusok, mint pl. Kleukens, Ehmcke, Wieynek, 
Beck-Qran, Jacoby-Boy stb. rajzai után készülnek. A 
cég üzemének fejlődése minket egyébként közelebbről 
is érdekelhet, mert a Stempel-cég érdekköréhez tarto-
zik az Első magyar betüöntöde rt. cég is s ezért a jubi-
láns cég üzemének részletesebb ismertetésére alkalom- 
adtán még visszatérünk.

( i l t O K Z  É S  K A L L Ó S
grafikai szaküzlet cégbe társtagként lépett be Rázga 
Viktor, a Leykam-Josephsthali papírgyár rt. cég buda-
pesti képviseletének volt vezetője. A jó hírnévnek 
örvendő szaküzlet, mely helyiségeit május havában V., 
Nádor-utca 29. szám alá helyezte át, ezentúl a papir- 
szakmával is fog foglalkozni, sőt erre különösen nagy 
gondot kiván forditani.

M É R L E G E K
A „Pax“  nyomdai műintézet rt. 1919. évi mérlege

300.000 K alaptőke mellett 15.916 K veszteséggel zárult. 
A nyomdaberendezés 124.859 K-ra becsültetett a mér-
legben. — A Reggel nyomdai rt. Miskolcon 1918/1919. 
évi mérlege 30.505 K veszteséggel zárul 100.000 K alap-
tőke mellett. A nyomda értéke 254.669 K-val szerepel 
a mérlegben, aminek helyességét megállapítani nem 
tudjuk, a lapértéket azonban 70.000 K-val tulmagasnak 
tartjuk. — Az „Aloysianum" könyvkiadó, nyomdai és 
könyvkereskedés rt. Miskolcon 1919. csonka évi mér-
lege 25.000 K részvénytöke mellett 1545 K veszteséget 
tüntet fel. A vagyonmérlegben áruk elmen 16.183 K, fel-
szerelés elmen 9235 K szerepel. — A Fővárosi nyomda, 
vonalzó és könyvkötő rt. 1918/1919. évi mérlege 100.000 K 
alaptőke mellett 20.629 K nyereséget tüntet fel. Az 
összes üzleti berendezés értéke 134.082 K-val vétetett 
mérlegbe. A közgyűlés a 100.000 K alaptőkének 1,200.000 
K-ra való felemelését határozta el.

1! J  G R A F I K A I  S Z A K V Z L E T
A fővárosban az elmúlt napokban alakult meg egy-

millió korona alaptőkével az „Universal Grafikai Szak-
üzlet rt.“ , mely működését junius havában kezdi meg.

TECHNIKAI
Ú J Í T Á S O K

T Á L  Á L  >1 Á X Y 
A KI  K Ö TÖ ZN I\Ó lt KlKÍTttZÖHÖLÉSFKH

Zsinórt használunk kivétel nélkül szedések kikötésé-
hez úgy, mint az elődeink száz vagy még több évvel 
ezelőtt használták. Mindennemű olyan törekvés és fá-
radság, amely a kikötözsinór kiküszöbölését célozta, 
komolyabb eredménnyel nem járt, amennyiben minden-
nemű ujitás rövidebb-hosszabb ideig való használata 
után visszatértünk a jól bevált kikötözsinórhoz, annál 
inkább, mert olcsóbb volt, kényelmesebben használható 
és nem oly nehézkes, mint azok az újítások, amelyek 
általában a kikötözsinór kiküszöbölését célozzák. Mégis 
mindig akad egy-egy újításra törekvő nyomdász-ember, 
akit bánt az a gondolat, miként lehetne szabadulni a ki-
kötözsinór hátrányaitól: a szedés hosszabb állása után a 
zsinór meglazulása, szakadása használatnál, mindenek-

fölött pedig az a körülmény, hogy bizonyos idő múlva 
hasznavehetetlenné válik, amiért is nagyon jelentékeny 
tételt képez a kikötözsinór a nyomdaanyag számla-
rovatában. Különösen a zsinór mai magas ára mellett. 
Ez alkalommal egy magyar találmányról kell megemlé-
keznünk, mely a kikötözsinór kiküszöbölését célozza. 
E találmány teljesen eltér az ilynemű találmányoktól 
s e sorok között 4 ábrán be is mutatjuk. Az 1. ábra 
a kikötökeret oldalnézete és a 2. ábra annak felülnézete, 
a 3. ábra egy részlet nagy léptékben és a 4. ábra a 3.

ábra A—B vonala szerinti keresztmetszete. A kikötő- 
keret lényegében két átló irányában egymással szemben 
elrendezett derékszög alatt meghajlított a kettős oldal- 
részből és két ugyancsak derékszögű egyszerű b oldal-
részből áll, melyek az előbb említett kettős oldalak 
falai között ide-oda tolhatók. A könyökalaku kettős 
oldalrészek egyes ágai egymással c szögecskék által 
tartatnak össze és pedig az a könyök mindkét szabad 
vége közelében két ilyen szögecs van alkalmazva, 
mely a könyök két lemezét kellő távolságban tartja 
egymástól, úgy, hogy az egyszerű könyök a két lemez 
között könnyen ide-oda tolható. A b egyszerű könyökök 
szárai a szögecsek átbocsátására d hasítékokkal van-
nak ellátva, melyek azokat vezetik és egyúttal az a 
könyökök részei közül való teljes kihúzásukat is meg-
gátolják, amennyiben a hasitékok végei a kihúzásnál 
a belső szögecsekbe ütköznek. Hogy az egyes a és b 
részek egymáshoz képest elfoglalt mindenkori helyzete 
rögzittessék, a b könyökök ágai egyik szélükön e foga- 
zással vannak ellátva, melybe az a könyökön alkalma-
zott f emeltyűk végein kiképzett g fogak kapaszkodnak. 
Ezen emeltyűk h rugók által oly irányban szorittatnak, 
hogy a g fogak az e fogazások felé hatolnak. Az emel-
tyűnek a ír foggal szemben fekvő i végére gyakorolt 
nyomás által a fogazásból kiemelhető, mire a b könyök 
szára az a könyök két fala között Ide-oda tolható. A 
rajzon feltüntetett kivitelnél az e fogazás fürészfog- 
szerüen van kiképezve, úgy, hogy a b könyökök ágai 
az egyik irányban (befelé) az emeltyűk kilenditése 
nélkül is tolhatók és csak a kihúzásnál kell az emeltyűk 
végeit lenyomni. Ezen szerkezet folytán a keret oldal-
lécei a szedés, illetve a kiszedett oldal nagyságához
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képest beállíthatók. A gyakorlatban a kikötökeretet a 
szedésre illesztjük és kis nyomással összenyomjuk, mire 
a keret egyes oldalrészei a szedéshez szorulnak és azt 
szilárdan összetartják. Ha a keretet a szedésről le akar-
juk venni, akkor az emeltyűket lenyomjuk, mire a 
keret kissé széthúzható és a szedésről levehető. Az e 
fogazás sűrűsége megfelel a tipometriai 2 pontos távol-
ságnak. Ezt a kikötőkeretet — mely Teichner Jakab 
(Budapest, VI, Szent László-u. 92.) kollégánk elmés talál-
mánya —  volt alkalmunk használatban is látni s igy 
meggyőződtünk róla, hogy a vele való munkálkodás 
sokkal gyorsabb és könnyebb, mint a kikötőzsinórral 
való kikötés, vagy bármely más ilynemű találmány al-
kalmazása. A feltaláló azonban osztja ama nézetünket, 
hogy találmányának gyakorlati értéke csak abban az 
esetben lesz, ha azt tömegesen gyártathatja, hogy be-
szerzési ára a legminimálisabbra legyen leszorítható.

T  R É  F A I

A B E T Ű

Valamikor régen benyit hozzám két magyar. Körös- 
ladányiak voltak és verset hoztak. Kortesverset.

— Kinyomatnánk — szól az egyik.
— Ha érdemes — mondja a másik.
— Hány példányban? — mondom én.
— Vagy ezerbe.
— Akkor érdemes.
— Nem úgy vélekedünk: hanem amúgy!
— Amúgy is ezerbe.
Hoitsyt éltették benne, de úgy, hogy az „Éljen 

Horcsi!“  refrénen kivül egy szó sem maradhatott épen.
Jöttek érte néhány óra múlva s átvétel előtt kézbe 

vettek egy-egy példányt.
A szerző —  eo ipso — értelmesebb lévén, hamarább 

átolvasta a nyomtatványt s tenyerébe helyezvén, rá-
csapott, szólván:

— Na Pista komám, nem megmondtam, hogy más-
kép fog ez hangzani nyomtatásban!

Ezt a Kagálban adtam elő. (A Borsszem Jankó hétfő- 
esti irodalmi vacsorája.)

Rám néz kimondhatatlanul kedvesen mosolygó sze-
mével Ágai Adolf urambátyám és nevetve mondja:

— Ecsém Uram! Ez nem is bolondság! — Velem
akárhányszor megesett, hogy amikor nagy helyre küld-
tem manuscriptumot, úgy éjjente elfogott a kétség, hogy 
nem szamárságot küldtem-e, s mindaddig kínozott a 
kétség, amig az meg nem jelent, s aztán az előkelő pa-
piroson olvasván cikkemet, csak néztem, hogy milyen 
okos ember is vagyok én. k n er  iz id o r

K N F . l t  I Z I D O R  -  R É G E N
Néhai jó principálisom, Adler József hevesi nyomda-

tulajdonos gyakran mesélte, hogy inaséveit Szolnokon 
együtt töltötte Kner Izidor kiváló gyomai nyomdatulaj-
donossal. Kner Izidornál leleményesebb, ügyesebb, de 
egyszersmind rosszabb inas messze földön nem volt. 
Olyan agyafúrt huncutságokat követett el, hogy amikor 
egyszer a büntetéstől való félelmében éjnek idején meg-
szökött, gazdája azzal vigasztalta magát, hogy „Igazán

nem bánom, hogy ettől a gyerektől megszabadultam, 
mert hiszen úgy sem lesz ebből soha semmi!“  Jóslata
— mint tudjuk — egyáltalán nem vált be.

K N E R  I Z I D O R  — DIA
Egy falusi tanító névjegyet csináltatott a Kner- 

nyomdában s ezen összes fő- és mellékfoglalkozásait, 
titulusait felsorakoztatta, ami 10—12 nonpareillesort tett 
ki. Erre a jó öreg Kner Izidor azt mondta: „Ez is 
valami?! Majd csinálok én magamnak különbet!11 És 
csinált is. Ennek kicsinyített mását e sorok között

közöljük, megjegyezvén, hogy még most sem teljes: 
hiányzik annak feltüntetése, hogy Kner a Magyar 
Grafika munkatársa. Ez talán azért maradt ki, mert 
tréfája — mellyel a munkatársi működést megkezdte 
volna — a cenzor kék plajbászának esett áldozatul. —RÓ

L E V E L E i M D A
K. H. — Nyomtatványkiállitások és szakelőadások 

rendezésére — sajnos — nem vállalkozhatunk. Legalább 
is a mai viszonyok között nem. Amennyiben azonban 
a kormány teljesíti szerkesztőségünknek egy vasúti ked- 
\ezményes bérletjegy iránti kérelmét, úgy meg fogjuk 
találni a módját annak is, hogy vidéken kiállításokat 
rendezzünk.

L. A. GYOMA. Kéziratát visszaküldjük megfelelő át-
dolgozás céljából. Nagyon örvendenénk, ha rövid
— 20—30 soros — technikai tárgyú apróságokat kapnánk 
öntől. Üdv.

A. B. VESZPRÉM. Kérdéseire „Feljegyzés1* rovatunk 
első közleménye adja meg a választ.

1920. évi május hó 19-én.

Kiadó Biró Miklós. Felelős szerkesztő Wanko Vilmos. 
Főmunkatárs Gondos Ignác. Nyomatja Biró Miklós 
nyomdai müintézete, Budapest, IX., Ráday-utca 26.

K Ö N Y V E K  

L A P O K  
F O L Y Ó I R A T O K

bizományi  kiadását is terjesztését elvál lal ja
A Z  I F .I  I J S Á G  K Ö N Y V K I A D Ó

Budapest VI .  kerület ,  X) a s 0 á r i ‘Pál^utca 9



80 M A G Y A R  G R A F I K A




