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B E S Z E R Z É S I  F O R R Á S O K
H E N G E R A N Y A GKALLÓS ÖDÖN

GRAFIKAI SZA KÜ ZLET  
BUDAPEST V. W A H R M A N N  U. 6 

T e l  e f ő n  L . 9 0 6  — 1 4
•K

K ö n y v  k ö t ő v á s z o n  
é s  m i n d e n n e m ű  k ö n y v k ö t ő i  

a n y a g o k  r a k t á r o n

G EN ZSCH  É S  H E Y S E
BETŰÖNTŐBE RT.

HAMB URG-MÜMCIIEH  
m a g y a r o r s z á g i  í é £ v i s e  l ő j e .

Betűfémet, szedőgépólmot
szállít és betűfémhulladékot előnyösen vesz

M agyar Ó lom & rugyár 
és F ém k e re sk e d e lm i R t.

Közp. iroda: V, Korall u. 5 Telefón ; L. 913-35

VASADI ÉS 
VÉRTESI

LEVÉLBORÍTÉK- ÉS PAPÍRNEMÜGYÁR R-T

KÉSZÍT LEVÉL- 
BORÍTEKOKAT 
MAPPAKAT ES 
M INDENFAJTA 
D ÍSZ  LEVÉLPA
PÍROKAT STB.

BUDAPEST VI. KÉR., 
V Ö R Ö S M A R T Y  U. 50

O ^ g e r  B e

h e n g e r ö n t ö d  é j e  
és h e n g e r a n y a g g y á r  a

BUDAPEST VIII, T Á N C S I C S  U.  7 
TELEFÓN i JÓZSEF 124-23.

DORNENANN & Co., MAGDEBURG
Rézbetü- és Ferrotipöntöde. Vésőlntézet

Évek ótakillönleges gyártm ányaink akézi 
aranyozáshoz és aranyozúprésekhez való

KÖNYVKÖTÖBETÜK R ÉZB Ő L,
továbbá üreges törzsű újság-, lalragasz-, 
zacskó-nyomdák, valamint papírnemű-, 
kartonázs- és zacskógyárak részére való

Ferrotlpek, léniák és keretek
Kivitel minden kultúrállamban. Állandó 
kiállítás a  lipcsei Buchgewerbehaus-ban. 
A Bugrán 1914-ben nagy díjjal kitüntetve.

KÉPVISELŐ PUSZTAFI ZS1GMOND 
Budapest V. kerület, Tátra ucca 6. szám 
és Cluj — Kolozsvár, Str. N. Fllipeseu 10

B E T Ű  É S  L É N I A
Első Magyar Betűöntődé rt. Budapest VI, 

Dessewfly ucca 32. Divatos szöveg- és clra- 
betűk minden nyelvhez. Sima és mintázott réz- 
léniák. Elvállalja egész nyomdai berendezések 
szállítását. Telelőn: 23—70.

Unlversal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
V III, Rákóczi tér 2. Telefón: József 48—12.

Plakát- és könyvkötőbetűk, Ferrotypck, Dór 
nemann & Co. Magdeburg. Képviseli Pusztai! 
Zsigmond Budapest V, Tátra ucca 0. és Cluj 
—Kolozsvár, Str. M. Filipescu 10.

Schriftguss AG. vorm. Brtider Butter betű
öntődé* Dresden. Magyarországi vezérképvise
lete: „Grafika** Gépkereskedelmi rt. Budapest 
V, Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 004—57.

K L I S É K
König és Bayer fotokémigraflai műintézet 

Itilségyára Budapest V II, Wesselényi ueea Í4. 
Telefón: József 50—01.

P A P Í R N E M Ü E K
Vasadi és Vértesi levélboríték- és papir- 

neműgyár rt. Budapest V I, Vörösmarty ucca 
50. Készít mappákat, díszlevélpapírokat és 
mindenfajta levélborítékokat.

G É P J A V Í T Á S
Wörner J. és Társa gépgyár rt. Budapest V, 

Váci út 48. Telefón: Lipót 005—74.
Mindenféle gépjavítást elsőrangú szakszere

lők által végeztet a „Grafika" Gépkereske
delmi rt. Budapest V, Csáky ucca 40. Telefón: 
Lipót 004—57.

Mindenféle gépjavítást és gépszerelést szak
szerűen végez: Klein Ernő, grafikai gépek és 
szerelvények gyára, Budapest V III, József 
ueca 72. Telefón: József 72—30.

S Z A K Ü Z L E T E K
Ozv. Steinleinné és Frank grafikai szaküzlet 

Budapest VI, Gróf Zlcby Jenő ucca 6. Telefón: 
Lipót 085—02.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
V III, Rákóczi tér 2. Telefón: József 48—12. ÜJ, 
használt és javított kő- és könyvnyomdái, 
könyvkötészeti gépekből s egyéb felszerelések
ből, anyagokból nagy raktárt tart.

Nagy raktárt tart mindenféle a grafikai Ipa
rokban használatos gépekből és felszerelések
ből „Grafika" Gépkereskedelmi rt. Budapest 
V, Csáky ucca 40. Telefón: Lipót 004—57.

F E S T É K E K
Berger és W irth kő- és könyvnyomdái fes

tékgyár, hengeröntőde Budapest IX , Márton 
ucca 10. Telefón: József 6—35.

Kast & Ehinger G. m. b. II . nyomdafesték
gyár magyarországi fióktelepének képviselete, 
Kőnig János oki. mérnök Budapest IV, Feren
ciek tere 4. Telefón: József 153—58. Gyárak: 
Wien, Stuttgart, New-York és Prágában.

Lorilleux Ch. és Társa, a világ legrégibb és 
legnagyobb nyomdai festékgyára. Iroda: Bu
dapest IV, Ferenc József rakpart 27. Gyár: 
Budafokon. Telefón: József 148—43 és József 
148—44.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
V III, Rákóczi tér 2. Telefón: József 48—12.

Michael Huber festékgyár, München. Állandó 
nagy raktárt tart magyarországi vezérképvise
leténél: „Grafika" Gépkereskedelmi rt. eégnél, 
Budapest V, Csáky ucca 40. Telefón: Lipót 
004—57.

L I T O G R Á F I A
Kallina Zdenko grafikai szaküzlet. Minden

fajta átnyomó papír és az összes szükségleti 
cikkek, litográfkövek, Budapest V III, Mátyás 
tér 10. Telefón: József 14—10.

Litográfia! kőraktár, özv. Steinleinné és 
Frank Budapest VI, Gróf Zichy Jenő ucca 0. 
Telefón: Lipót 085—02.

Berger és W irth kő- és könyvnyomdái fes
tékgyár, hengeröntőde Budapest IX , Márton 
ucca 10. Hengeröntést vállal a legjobb anyag
ból. Jobb és olcsóbb a házi öntésnél. Telefón: 
József 0—35.

Lorilleux Ch. és Társa, a világ legrégibb és 
legnagyobb nyomdai festékgyára, hengeranyag- 
gyár és hengeröntőde. Iroda Budapest IV, 
Ferenc József rakpart 27. Gyár Budafokon. 
Telefónszám: József 148—43 és József 148—44.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
V III, Rákóczi tér 2. Telefón: József 48—12.

N Y O M D A G É P E K
Maschinenfabrlk Augsburg-Nürnberg AG. 

Augsburg vezérképviselősége: Chatelet Alajos 
Budapest II, Margit körút 81. II . udvar, Te
lefón: Lipót 005—33.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
V III, Rákóczi tér 2. Telefón: József 48—12.

Wörner J. és Társa gépgyár rt. Budapest V, 
Váci út 48. Telefón: Lipót 005—74.

Schnellpressenfabrik Frankenthal, Albert *  
Cie AG. Frankenthal, Pfalz. Gyorssajtói és 
offsetsajtói világhírűek. Vezérképviselet: Első 
Magyar Betűöntődé rt. Budapest VI, Des- 
sewffy ucca 32. Telefón: 23—70.

Winkler, Faliért & Co. AG. Bern, magyar- 
országi vezérképviselete: „Grafika** Gépkeres
kedelmi rt. Budapest V, Csáky ucca 40. Te
lefón: Lipót 004—57.

S Z E D Ő G É P E K
Mergenthaler Setzmaschinenfabrik G. m. b.

H. Berlin, Linotype sorszedő és öntőgépeinek 
képviselete: Gutenberghaus Gebr. Geel, Wien 
V II, Lerchenfelderstrasse 37. Budapest II, Hu
nyadi János út 12.

Typograph G. m. b. H. Setzmaschinenfabrik 
Berlin NW . 87. Képviseli: Tanzer Miksa Bu
dapest VII, Akácfa ucca 50.

Intertype, a legtökéletesebb és legmegbíz
hatóbb szedőgép. Magyarországi vezérképvise
let: „Grafika** Gépkereskedelmi rt. Budapest 
V, Csáky ucca 40. Telefón: Lipót 004—57.

B E T Ü F É M
Magyar Ölomárugyár és Fémkereskedelmi 

rt. Garantált összetételű betűfém nyomdák, 
tömöntődék és betűöntődék részére. Ólom, an
gol ón és antimón napi áron. Fémhulladékot,
— salakot is — hamut vásárol. Központi 
iroda: Budapest V, Korall ucca 5. Telefón: 
Lipót 013—35. — Gyár: Budapest VI, For- 
gáeh ucca 4. Telefón: Lipót 076—70.

O F F S E T G É P E K
Maschinenfabrlk Augsburg—Nürnberg AG., 

Augsburg. Kitűnő offsetgépeinek vezérképvise
lete : Chatelet Alajos, Budapest I I , Margit
körút 81. II. udvar. Telefón: Lipót 005—33.

„Lelpzig**, „Kleinod**, ,,Kleine“ , valamint a 
„Planetta** offsetsajtókat gyártja a Dresden- 
Lelpziger Schnellpressenfabrik AG., Coswig 
in Sa. Magyarországi vezérképviselet: Freund- 
Barát-féle papirnagykereskedés és grafikai 
szaküzlet, Budapest V, Akadémia ucca 3. Te
lefón: 82—35.

A világ legtökéletesebb offsetsajtóinak gyára 
a George Mann & Co. Ltd cég, London W . C.
I .  Magyarországon képviseli: Pusztai! Zsig
mond grafikai szaküzlet, Budapest V, Tátra 
ucca 0. Telefón: 31—43.

A Frankenthaü offsetsajtók felülmúlhatatla
nok. A Schnellpressenfabrik Frankenthal, Al
bert & Cle AG, Frankenthal cég magyar* 
országi vezérképviselete: Első Magyar Betű
öntődé rt., Budapest VI, Dessewffy ucca 32. 
Telefón: 23—70.

A legújabb Horn-rendszerű offsetsajtók 
vezérképviselete: „Grafika*4 Gépkereskedelmi 
rt. Budapest V, Csáky ucca 40. Telefón: Lipót 
004—57.

M AGYAR K IRÁLYI FOLYAM- ÉS TENGERHAJÓZÁSI RT.
IG A Z G A T Ó S Á G : B U D A P E ST  V , M Á R IA  V A L É R IA  U C C A  \ \

I .  S Z E M É L Y F O R G A L O M  A D U N Á N : / . Budapest— Pozsony— Wien közöli. 2. Budapest— Mohács

közöli, fényesen berendezett termesgSzösökkel, hálóhelyek, háló fülkék, elsőrendű Merem a Nem

zetközi Hálókocsilársasdg kezelésében. 3. Budapest— Visegrdd— Dömös— Esztergom közöli. 

4. Budapest helyi és átkelési járatok. A  T IS Z Á N : Szolnok— Csongrdd, Csongrdd—Szeged közöli

I I .  T E H E R Á R U F O R G A L O M  az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin.
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Művészeti apróságok és feljegyzések................................................................22
Naptárakról és az újévi üdvözlőlapokról. 12 ábrával. W ............................18 i
Rek lám m űvésze t.................................................................................................. 24 1
Szakirodalmilag kimerílett szakkérdésekről. Werner Jenő, Bratislava-
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Szakoktatás és h ír e i ............................................................................................. 29
Szedéspéldáink és f e d ő la p u n k ..........................................................................15 W J
Tudósítás Berlinből. Elek Pál, Berlin ......................................................30 ^

^kaptm k—jelen számához, nyolc házilag készült mellékletet csatolunk, NN
amelyeken bemutatjuk aCGebr. Klingspor betűöntöde „Neuland" nevű új ■*
reklámbetűjéf?) A szedéspélfTakat Wanko Vilmos és Kun Mihály tervezetei 
szerint szedték : Lombar László, Topits Béla, Kun Dezső, Kolozsvári Karoly, ^
Opálka Lajos, Tóth Ferenc. NN

A mellékletek nyomását König Béla végezte a tőle megszokott lelkiis
meretességgel és szakértelemmel. — Fedőlapunk Wanko Vilmos terve, sze- 
dője Lombár László, nyomója ugyancsak König Béla.

E mellékleten kívül csatoljuk <a J. G. Schelter & Giesecke lipcsei betű- ^
öntöde reklámmellékletéy amelyen bemutatja a cége által forgalomba hozott 
Koralle groteszkbetűcsalád összes fajtáit, valamint a Koralle domborító betűt.
E betűcsaládot egyik korábbi lapszámunkban részletesen ismertettük és mél- v*"’’
láttuk. Ügy hisszük, hogy ez alkalommal is csak utalnunk kell e mellékletre, 
amely teljes szépségében és érdekesen mutatja be azt a nagy változatosságot, k_j
amit e betűcsalád nyújt és élénken illusztrálja e betűfajta nemes egyszerűsé- 
gében rejlő finomságokat. A betűk teljes mintakönyvét szívesen megküldi az 
érdeklődőknek a cég budapesti képviselője : Fischer Ignác kolléga (Budapest, Q j J
VII, Kazinczy ucca 27). EgyC7nv.áhbi mellékletünk a Grafika Gépkereske- 
delmi Fit. cég reklámja/ amelyet az általa képviselt InterType:szédögépékre 
vonatkozólag, azoknált Budapestre való bevonulása alkalmából kiadott.

------------ ----------— -------------------

Lapunk ára változatlan marad. Magyarországon szaktársaknak 25.000 K, 
munkaadóknak 50.000 K. Az előfizetés: munkásoknak egész évre 137.500 K, 
félévre 75.000 K, munkaadóknak egész évre 250.000 K, félévre pedig 137.500 K.

Lapkezelőinket kérjük, hogy a lap árát március hó végéig elszámolni 
szíveskedjenek és a pénzt kizárólag a postatakarékpénztári befizetési lapok 
felhasználásával juttassák kiadóhivatalunkhoz. A befizetésekhez kérjük a lap
pal egyidejűleg megküldött befizetési lapokat használni.

Lapunk március 1-én nyomdát változtatván, 
szerkesztőségének és kiadóhivatalának címe 
is megváltozott. Ezentúl mindennemű postai 
küldemények a következő címre küldendők:

M A G Y A R  G R A F I K A  
SZ E R K E SZ T Ő SÉ G E , B U D A P E S T  
V I I I ,  R Ö K K  S Z I L Á R D  U C C A  4
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AZ ÖSSZES GRAFIKAI ÉS ROKONIPARÁGAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ

M A G Y A R  ♦ G R A F I K A
SZERKESZTI ÉS KIADJA BÍRÓ MIKLÓS * HETEDIK ÉVFOLYAM. I—II. SZÁM

<5g |
A Magyar Grafika és a szakkulturális fejlődés
Új évfolyam küszöbén szokás és szükséges is visszapillantani a múltba, megvizsgálni: vájjon haladásunk 

iránya megfelel-e a szakkulturális fejlődés követelményeinek? A Magyar Grafikának és a hozzá hasonló 

szaklapoknak —  még ha ezt kifejezetten nem is hangoztatják —  az a hivatásuk, hogy a szakmai téren 

megnyilvánuló fejlesztési és tökélesítési folyamatoknak útját egyengessék és irányt mutassanak kifelé 

mindazoknak, akik a szakkultúra szolgálatába szegődve, annak fejlesztésére törekednek. Ha a magunk 

dolgát vizsgáljuk, árnyalatnyi öndícséret nélkül is meg lehet állapítanunk, hogy a legjobb úton haladunk 

ezen cél felé. A magyar szakkulturális életbe a legszervesebben kapcsolódunk bele és —- ami éppenség

gel nem megvetendő —  minden ténykedésünkben független és szabad akarat nyilvánul meg, amely 

páncélként véd meg minden rosszakaratú vagy egyoldalú támadással szemben. Ezt a megállapítást tük- 

röztetik vissza azok az elismerő és lelkesítő levelek, amelyekkel olvasóink állandóan elhalmoznak, ezt 

mondják azok a külföldi előfizetők, akik a Magyar Grafika technikai kivitelében és szedéspéldáiban a 

magyar könyvnyomtató ipar fejlettségét dicsérik és elismerik, s ezt kell kiolvasnunk abból a sok-sok 

levélből, amelyeket olyan ügyekben intéznek hozzánk hazai és külföldi intézmények, amely ügyek egyéb

ként egy szakkulturális célzattal alakított egyesület, vagyis egy hivatalos irányító szerv elé tartoznának. 

Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy a szaktanfolyami szervezet mellett a Magyar Grafika az az egyedüli 

organikus tényező, amelynek irányítását széles szakmai körök nemcsak szívesen veszik, hanem keresik 

is. Úgy érezzük, hogy hatesztendős megfeszített és áldozatteljes munkálkodás után elvitathatatlan jogot 

vívtunk ki a Magyar Grafika részére arra, hogy szakkulturális tényezőnek elismerjék. Mert ha vissza

pillantunk a hat esztendő előtti sívár szakkulturális állapotokra, arra a vérfagyasztó közönyre, amely 

vállalkozásunkat a kezdet kezdetén kísérte, akkor a mai állapotokkal való összehasonlításnál leszűrhetjük 

azt a tényt, hogy ezt a közönyt elsősorban és egyedül a Magyar Grafika törte meg és megtörte 

úgy, hogy annak hatása határainkon túl is érezhetővé vált. A szaktársak közönyét megtörtük, érdeklő

désüket a szakmafejlesztés és az önképzés iránt felélesztettük, az egyedüli magyar szakoktató szervnek, 

a továbbképző tanfolyamoknak a talajt kellőképpen előkészítettük. De nemcsak ebben a vonatkozásban 

értünk el eredményeket. Nem lebecsülendők azok az eredmények sem, amelyekre a magyar és általában 

a magyarajkú nyomtatók által kultivált külföldi nyomtatóipar nívójának javulásával kapcsolatban mutat

hatunk rá. Bármilyen keserves is egy iparnak újszerűségekben gazdag kivitelbeli irányt vagy stílust kreálni 

és propagálni, erre való jogunkat sohasem adjuk fel és e tekintetben szabad akarattal, a magunk mélyre

ható tanulmányaival kicsiszolódó ízléssel törjük tovább az utat, azt az utat, amelyet —  igen nagy elég

tételünkre —  a külföldi nyomtatóipar kellőképpen méltányol és követ. Visszapillantásunk végzett mun

kánkra önmagunk előtt is megnyugtató, és ha nem vagyunk teljesen megelégedve az elért eredményekkel, 

azt csak annak lehet tulajdonítani, hogy a magunk munkakörében, a magunk céljainak légkörében nem is 

szabad megelégedetteknek lennünk. A nyomtatóipari technika tüneményes ipari fejlődésének terjesztése 

közben lépésről lépésre kell előbbre és előbbre törnünk a tökéletesedés lajtorjáján, mert ez a hivatásunk, 

ebben találjuk meg lelki életünk minden örömét. Szépet alkotni, a szépért lelkesedni, a szépnek a szere- 

tetét átplántálni olvasóink érzelmi világába. Olyan ez a célkitűzés, hogy ezért érdemes élni, érdemes áldo-



zatot is hozni, érdemes az anyagi érdekek egész tömkelegét alárendelni ennek a magasztos célnak a meg

közelítése érdekében. Ezt tettük lapunk fennállása óta eddig is és ezután is szándékunk ezt az utat 

követni. A lapunk köré tömörült szaktársak támogatását, amely az újabb időben mind frappánsabb 

módon és szélesebb körben nyilvánul meg, már kivívtuk, azt meg akarjuk őrizni, sőt fejleszteni. 

Ezt a célt pedig komoly, tartalmas, művészi és gyakorlatias lappal akarjuk és fogjuk elérni. d

A  mai könyvnyomtatás eszközei és gépei (I.)
Mélységes és szép tanulmány a könyvnyomtatás esz

közeinek történelmi fejlődése. Tán egy iparban sem tö

mörült az eszközök átalakulása olyan rövid időszakra, 

mint a könyvnyomtató iparban, ahol öz utóbbi száz 
évben gyors egymásutánban történtek az átalakul ások és 

a legcsodálatosabb fejlődések. A kézzel való betűszedés 
ugyan Gutenbergtől napjainkig alig változott és csekély 

változáson mentek eszközei is keresztül. Annál tekinté

lyesebb azonban a sok kísérletezés után végre megoldott 
probléma: a szedőgép, melynek termelőképessége és 

sokoldalú használhatósága nap nap után fokozódik.

A tulajdonképpeni nyomtatásnak eszközei már jóval 

nagyobb változatosságot mutatnak és ide vonatkozik a 

fentebb említett rövid időszakra sűrűsödött hatalmas 
átalakulás. Még csak száz évvel ezelőtt az ősi fasajtónál 
alig jutottak tovább, közel négyszáz évig volt uralmon 

és csak a XIX. században tudta az akkor bámulatosnak 

tartott vas kézisajtó, az angol Stanhope lord találmánya, 

kiszorítani, amelyet viszont teljesen és rövidesen kiszo

rított a gyorssajtó.

Csodálatos az emberi elme és minő bámulatos a hala
dás a kézisajtótól a modern rotációs mammut-gépekig. 

A fejlődésnek ezt a bámulatos útját fogjuk a követke

zőkben lépésről lépésre ismertetni.

Mindenekelőtt a bölcsőkori könyvnyomtatókhoz kell 

visszatérnünk, hogy a fejlődésnek minden fokát láthassuk. 

Sajnos, igen szűkre szabott források álltak e tanulmány

hoz rendelkezésemre. Fel kellett használnom a külföldi 

múzeumokban készített feljegyzéseimet, régi szakköny

veket, sőt még az elégikus, szépirodalomszerű munká

kat is, hogy némi nyomára akadjak a régi eszközöknek.

Ismeretes, hogy Gutenberget megelőzően a kézzel 

írott — helyesebben tán rajzolt — könyvek a tökéle

tességnek, az esztétikai szépnek igen magas színvonalán 

állottak, mi sem természetesebb tehát, hogy a könyv- 

nyomtatásnak első terméke sem lehetett rosszabb, mint 
ama nem mechanikai, hanem tisztán manuális úton 

előállított termékek. Hiszen nemcsak az árakban, hanem 
külső kiállításban is versenyeznie kellett, ami hogy sike

rült, kiderül abból, hogy a feltalálót ördöggel való 

cimborasággal vádolták, ami pedig az időkben vesze
delmes vád volt, hamar máglyahalálra juttathatta a 

megvádoltat. Panaszolták Gutenberg szennyversenyét

is (úgy látszik ez máig öröklődött), hogy a vásárokon 

sokkal olcsóbban árusítják a bibliát.

Nyilvánvaló, hogy eszközeinek az azokhoz az időkhöz 

mért tökéletessége tette lehetővé, hogy készítményei 
megütötték a hozzáfűzött kívánalmak mértékét.

Pedig nem volt könnyű feladata, hiszen minden esz

közéről magának kellett gondoskodnia. Nehezítette teen
dőit az a körülmény, hogy a munkamegosztás gyakor

latiasságát akkor, sőt még jóval későbben sem ismerték. 

Magának kellett gondoskodnia betűkről, sajtókról, min

den segédeszközről, amelyeknek mindegyike — esetleg 

némileg megváltozott anyagból és formában — nap

jainkban is használatban van. Egyike-másika a közel

múltban megszűnt, így pl. a tenákulum és divizórium 

a szedésnél, az áztatóléc és az áztatódeszka a nyomás

nál, amely eszközöket korosabb pályatársaink még a 

használatból ismerik.

Áttérve most már az egyes eszközök ismertetésére, 

kezdjük a legfontosabbon: a betűn. A könyvnyomtatás 

történetének legelemibb részét ismerői is tudják, hogy 

Gutenberg számos kísérlet útján jutott el a fémből ön

tött betűig, amelynek teljes használhatóságát részben 

társának, az eredetileg aranyműves, így tehát a fém

ötvözet terén járatos Schöffer Péter révén érte el.

A betűk nagysága az időben nem lehetett valami vál

tozatos. Valamelyik a 18. században megjelent szak

könyvben olvastam, hogy Gutenbergnek és számos 

közvetlen követőjének csak háromféle nagyságú betűje 

volt és pedig: Textus, onnan az elnevezése, mert ezzel 
készült bibliáinak szövegrésze (szöveg németül Text), 

Terlia, amely a harmadik betűje lévén, innen elnevezése 

(harmadik latinul Tertia); e kettő között van a Miitel, 
azaz e kettő között való. Ez azonban annál kevésbé 

állítható, mert Gutenberg munkáiban másféle betűk is 

találhatók s a nagyságrendszernek megállapítása is sok

kal későbben történt.

Egyéb betűfokozatok a mindegyre fejlődő már önálló 

betűöntőiparnak termékei, mindenkor magukon visel
vén származásuknak jellegét, így nonpareille (páratlan), 

petit(kicsi),borgisz(Bourgeois),garmond(Garamonde)a 

valamikor első helyen álló franciabetűöntőipar szülöttei. 

A ciceró elnevezés pedig ennek a betűnek az első mun

kához való felhasználását jelenti.



A betűk képeinek változata napjainkig szinte átfog- 
hatatlan sokaságú, de ha alaposabban vizsgáljuk, két 

főosztályt különböztethetünk meg és pedig: a gótikus 

és latin betűket (a cirill és keleti betűk nyelvi külön

legességeken alapulnak), ezeknek több alosztályát, az 

alosztályoknak végtelenségig menő rajzbeli, néha csak 
árnyalatbeli eltérését.

Gutenbergnek első termékeiben akarva nem akarva

alkotója és Bodoni; a francia Etienne és Didót (ez utób

biról lesz még szó, mint a betűrendszer kezdeményező
jéről), a hollandi Plautin és Elzevir; az angol Caxton és 

nem utolsó helyen a magyarok, főként Misztótfalusi Kiss 

Miklós. Ezeknek betűi adják még a mai napig a mintá

kat a legultramodernebb betűkhöz is.
Mint már említettem, sem a betűmagasságot, sem a 

betűtestet illetőleg megállapított rendszerről (szisztéma)
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át kellett venni az akkor uralkodó gót betűket. Kartár

sai és utódai e gót betűket sokféle alakban változtatták, 
így született meg az unciálgót, a schwabacher, a kir- 

chengothisch, a fraktúr,amelyeknek legtöbbje a germán 

nemzeteknél ma is használatos.
Úttörök voltak e téren a Róma melletti Subiacóban 

működő könyvnyomtatók, Sweynheym Konrád és Pan- 

nartz Arnold, akik a renesszánsz hatása alatt és a régi 

római sírfeliratok tanulmányozása nyomán áttértek az 

antikva (latin) betűkre, amelyeket Nicolo Jenson velencei 
nyomdász tökélesített. Ezeket a betűket a művelt orszá

gok könyvnyomtatói mindegyre javították, tökélesí
tették. így az olasz Aldo Pio Manutio, az Aldinék meg-

sok ideig szó sem volt, betűit minden nyomtatóműhely 
ötletszerűen maga készítette. Sokkal későbben, körül
belül a XVII. században történtek az első kísérletek az 

általános rendszeresítésre. A francia Didót volt az első, 

aki betűiben már bizonyos rendszert követett. A szintén 
francia Fournier állapítja meg először a tipometriai 

pontrendszert.

Haase prágai betűöntő rendszere már jobban elterjedt. 

Ezt tökélesítette a berlini Berthold, aki bevezeti a mai 
már majdnem mindenütt elterjedt tipometriai pont- 
rendszert: 1 méter =  2660 tipometriai pont.

Sajnos, ez a rendszer a közhasználatban úgyszólván 

csakis a betűtörzsre vonatkozik. A magasságot illetőleg
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nálunk Európában ahány ház, annyi szokás, ellentétben 

Amerikával, ahol csakis egyféle magasság van haszná

latban, aminek óriási gazdasági előnyei vannak.

A betű anyaga feltalálása óta mindeddig megmaradt 

annak, ami volt: ónötvözet, noha ennek vegytllete vég
telenségig változó. Újabb időben folynak a kísérletek a 
rézből öntött betűkkel, az eredmény elbírálása nem 

tartozik e tanulmány szűk keretébe. A nagyobb fal
ragaszbetűk néhány száz éven át csupán fából készültek, 

néhány évtized óta készülnek rézből is és vaskompo

zícióból. Kísérletek is folytak 

üveg-, porcellán- és celluloid

betűkkel, de bizony nagyon 

kevés eredménnyel.
A kizárások, térzök (Durch- 

schuss), kvadrátok, stégek hasz

nálata egyidős a könyvnyom
tatással. A stégek sok ideig fá

ból készültek, amely fastégek 

a háború alatti Ínséges időben 
újból visszatértek. Újabban 

vasból is készítenek stégeket.
A vonalak régebben tisztán 

ónból készültek, néhány év

tized óta mindinkább tökéle

tesebb és pontosabb gépek 

segélyével rézből készítik. E 

rézvonalak tudvalevőleg tar- 

tósabbak, jobbak az ón vona

laknál.

A betűk és egyéb anyagok 
befogadására szolgáló reke- 

szes szekrények és fiókok, vala

mint az ezeknek elhelyezésére 
szolgáló állványok szintén a 

könyvnyomtatás első idejéből 

származnak, csupán az asztalosipar haladásával lettek 

tökéletesbítve és kisebbítve,— egyébként változatlanok.

Régi szerszáma a betűszedőnek a sorjázó (szedővas), 

Winkelhaken. Gutenberget számos régi képen ezzel az 
eszközzel kezében látjuk ábrázolva, ami alighanem csak 

fantáziaszűlte téves beállítás. Ugyanis ez első sorjázók 
fából készült, esetlen nagy eszközök, amelyeket aligha le

hetett állandóan a kézben tartani, hanem a betűszekrény 

szélére fektetve használhatták. Volt alkalmam ilyen fából 

készült, több száz éves sorjázót néhány év előtt a fe- 

rencrendi szerzetesek kolozsvári kolostorában látni, 

ahová egyéb érdekes könyvnyomtatásbeli régiségekkel 
együtt eme szerzetesrendnek csíksomlyói néhány száz 

éves, már megszűnt könyvnyomtató műhelyéből került 

ki. Ez az eszköz is csak anyagjában változott, mert idővel 
vasból, rézből, aluminiumból készült. Závárzata több

kevesebb módosításon ment át.

A szedőhajók eredetileg szintén csakis fából készültek, 

később horganyból, vasból. Később némely esetben a 

szedő munkájának könnyebbítésére horganylemezből 
készült nyelvvel látták el. Újabban takarékossági szem

pontból ez ismét elmaradt.

Kicsi, jelentéktelen eszköznek látszik az ár, pedig ennek 

is már jelentékeny múltja van. Elődeink már jó 2—300 
évvel ezelőtt is használták a javításnál.

A csiptető azonban alig 30—40 éves múltra tekinthet 

vissza, kiindulási pontja Franciaország, ahol az orvosi

műszerek előkelő kellékraktárából került a plebejusi 

könyvnyomtató-szerszámok közé.
Emlékezzünk meg a mesterszedőinknek jelenleg ked

ves eszközéről a hajlító készülékről, amely negyedkörös 

fémlemezekből összeállított elmés gépecske. Álig 30— 
40 éves. A vonalgyalu és vonalvágó már jóval öregebb.

Hosszú ideig volt a levonókefe mint segédeszköz általá

nos használatban. Néhány évtizeddel előbb kiszorították 

a legkülönbözőbb típusú és sokszor igen elmés szerke

zetű korrektúralevonó készülékek. Nagyobb üzemekben ezt 

a célt a kézisajtó szolgálja. A kefe egyik-másik kisebb 

vidéki üzemben még ma is szolgálatot tesz.

Fentebbiekben megismertük a kéziszedés eszközei

nek történetét, vessünk még pillantást a szedőgépekre.
A betűszedésnek géppel való elvégzésére közel két

száz évvel ezelőtt történtek már kísérletek. Számtalan 

meddő találmány, sok-sok szabadalom jelzi a szedőgép
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nek már-már reménytelen útját. A világ összes nemzetei 

ott találhatók a kísérletezők sorában.

így volt ez 1884-ig, amikor is Amerikában, ezzel egy
idejűleg a világ összes államaiban, szabadalmat nyert a 

y> Lino(ype<t nevű szedőgép, Mergenthaler Ottmárnak, a 

német származású órásnak találmánya.Mint minden fon
tosabb esemény, ez is a véletlennek volt köszönhető. 

Mergenthaler ugyanis Németországból vándorolván ki

Ez a három soröntőgép van leginkább elterjedve. 
Ezek mellett mint betűöntőgép jelentékeny elterjedésű 

Lanston feltalálónak » Monolype* gépje, amely egyébként 

külön matrica-ütőgép és betűöntőgép.

Meg kell említeni az újabb soröntőgépeket: az Inter- 
typet és a Standard Compositort is, amely gépek aLinotype- 
rendszernek tökéletesbített alakjai.

Az emberiség nem állott meg e már használatban

......
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Amerikába, mint állás nélküli órás ténfergett. Nagyne- 
hezen jutott álláshoz egy írógépgyárban Cincinnatiban, 
mint mechanikus. Az írógépekkel való foglalkozása köz

ben jött rá a szedőgépre, amely tulajdonképpen soröntő

gép és nap-nap után tökéletesbíttetvén, ma már igazán 

kiváló segítőtársa a könyvnyomtató iparnak.

E szedőgépnek méltó versenytársa, szintén mint sor

öntőgép, a Rogers által 1888-ban feltalált »Typograph*. 
Amannál sokkal egyszerűbb szerkezetű, azonban pro

duktivitása is valamivel kisebb.

Kevésbé elterjedt nálunk a Brooklynban Scudder által 

feltalált iMonoliw*, amely szintén soröntőgép.

levő gépeknél. Nemcsak a meglevőket tőkélesítik foly
ton és igyekeznek mindinkább a betűszedésnek minden 
terén fokozottabban használhatóvá tenni, hanem a fel

találóknak egész raja kísérletezik új szedőgépeken és 

szinte mindennapos a hír a csodagépekről, amelyek 
azonban az óriási reklámon át alig jutnak el a gyakorlati 

próbáig és a legtöbbje idő előtt elmerül az ismeretlenség 

homályába.

A jövő mindenesetre azé a szedőgépé lesz,amely alakra 

legkisebb lesz, így kevés helyet foglal el, teljesítőképes

sége nagy, használhatósága sokoldalú. Az ideális szedő

gép aligha lesz nagyobb, mint az írógép.
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A fentiekben ismertettem mindazokat a segédeszkö

zöket és anyagokat* amelyeknek használata a betűszedés 

keretében fordul elő. A legközelebbi közleményemben 
a nyomtatástechnikai gépeket és eszközöket fogom is

mertetni és már előre is jelzem, hogy e tekintetben már 

sokkal gazdagabb és változatosabb anyaggal kell szá

molnunk, mert éppen a nyomtatás technikája az, amely 

az utóbbi évtizedek alatt olyan bámulatos fejlődést tud 

felmutatni, hogy annak keretében használatos anyagok 

és eszközök kivétel nélküli felsorolása és ismertetése 

ilyen, regisztráló célzattal megírt cikk keretében csak 

nagy vonásokban lehetséges. Augenfeid u. m«,

Km etty János festőművész újabb akvareljei
A kubizmusma már a múlté. Most már bizonyos hűvösebb tár

gyilagossággal mérlegelhetjük a kubizmus jelentőségét és szere

pét. Megállapíthatjuk, hogy a kubizmus főleg pedagógiai szem

pontból tekinthető értékes átmeneti jelenségnek. Bármily külön

nemű volt is a múlt század művészete, bármennyi ellentétes tö

rekvés létezett is egyidejűleg egymás mellett, úgy egy bizonyos 

közös tényező többé-kevésbé módosítólag majdnem mindenütt 

öntudatlanul és akaratlanul közrejátszott. E tényező: a »festői- 

ség«. Festőiség a jelenséget felbontja színárnyalatokba és a fény- 

árnyátmenetekbe; a festőiség nem tapinthatóan, testszerűen 

ábrázolja a tárgyakat, hanem feloldja őket párás levegőburokba. 

A festőiség kerüli a kompozíciót és véletlenszerűen akar hatni. A 

piaszticitás,aharmadik kiterjedés iránti érzék egyszerűen elveszett. 

És ez ellen nem volt megfelelő orvosság a klasszikus ókor töké

letes plaszticitású szobrainak utánzása, mert a görög ötödik szá

zad alkotásai túlfejlett, túltiszlult fokán állanak a formatudásnak 

és mert a görög formának megfelelő szellem a mai korszellem

mel merő ellentétben áll.

Ügy látszik tehát, szükség volt a kubizmus merev, végletes, radi

kális gyógymódjára ahhoz, hogy újra megtanuljunk három kiter- 

’edésben látni.

Most nem fontos, hogy a kubizmus szerepét érdeme szerint tár

gyaljuk; elég ha leszögezzük, hogy a kubizmus megtanított a

harmadik kiterjedés problémájával foglalkozni, a térkonstrukció 

megoldását megkísérelni.

Kmetty János az egyetlen magyar volt, aki még a múlt évtized 

elején teljes céltudatossággal látott hozzá, hogy magáévá tegye 

a kubizmus eredményeit. Nem az elvont kubizmushoz közeledett 

Kmetty, nem ahhoz a kevésbé szerencsés végletes módszerhez, 

mely merev síkokba bontotta a testeket és egymás mellé helyezte 

a síkokat, hanem a kubizmusnak az elméletben meg nem fenek- 

lett válfajához, mely tényleg a térszerkesztés problémáját igye

kezett megoldani. Kmetty acélos fegyelemmel kereste a minden 

jelenségben rejlő és fellelhető sztereometriai alapot. Még a meg

foghatatlan levegőeget is gótikus kupolába kényszerítette. Atestet

—  például a mezítelen modelt —  aszerint analizálta, mint zárul

nak az egyes izomcsoportok belső, konstruktív szükségből sí

kokká, milyen szögbe hajlanak e síkok egymáshoz, mint épül 

aztán a pillérekre, oszlopokra, párkányzatra és kupolákra bontott 
eleven jelenség ismét összefoglalt, szilárd egésszé. Ugyanilyen 

konstruktív szükségszerűségnek engedelmeskedett a szín és a 

fénykezelés is. Nem a természetadta véletlenség került vászonra, 

hanem a jelenségek mögött rejlő tiszta, egynemű szín és a szer

kezetet nem megbontó, hanem azt éppenséggel kihangsúlyozó 

geometrikus vetületbe kötött fény.

A roppant önmegtagadás, mellyel Kmetty az új konstrukció, 

feladatának szentelte magát, meghoz

ta máris a gyümölcsét és eljött az idő, 

amikor a térben való szerkesztés, a 

fény formaépítő kezelése, a színek 

hűvös leegyszerűsítése és elhatáro

lása annyira vérévé vált, hogy mindaz, 

ami ebben fegyelmezettségben kény

szerű külsőség volt, ismét elmaradha

tott. Kmettyn az utóbbi évekbenjelen- 

tős változás ment végbe. A meleg, köz

vetlen, valóságközeli szemlélet utat 

tört magának és elöntötte meggyőző 

elevenségével a kompozíciót

Kmetty újabb vízfestményei ennek 

a higgadt, érett, életteli stílusnak a 

pompás gyümölcsei. A térkivágás min

dig egyszerű, igénytelen, a téma ön

magában szerény. Az igénytelen téma 

azonban a belső, ki sem analizálható 

szilárdsággal épül képegésszé. Nem 

érzünk itt véletlennek semmit, és bár

mily gazdagon is lepik el a jelenségek 

a belső szerkezetet, a kép felépített- 

sége megdönthetetlen biztonságot ad 

a szemlélőnek. A mozgás természet

szerűleg e szilárd kompozíciókból ki 

van zárva. Minden stabil, minden rög- 

K in e l t y J á n o s  f e s t ő m ű v é s z  ú i a b b a k v a r e t j e  zített, minden egy-egy eleme a belső
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szerkezetnek. De amellett a szemlélet életörömös közvetlenségé

vel szuggerálja a természeti élményt. Kmetty új akvareljei bár

mily távol is állanak a naturalizmustól, közeledtek a természet 

formakincséből merített kifejezőeszközökhöz.

Különösen érdekes Kmetty színkezelése. A szín differenciáló

dott, ámyalatdúsabbá vált, anélkül hogy az árnyalat, a jelenség

szépsége felett érzett öröm megbontaná a konstrukció szükség- 

szerűségét. A színek pontos, kötött viszonylatban állnak egymáshoz.

Tudás, a szerkezet és a technika minden eszközének bírása, igazi 

nagystílűség a kicsiben is, meleg érzésteliség a forma kötöttsége 

mellett, üdeség, mely higgadtsággal párosul: ez avatja Kmetty 

Jánost az új nemzedék vezérévé. Dr. Rnbinovszky Mrius

A  könyvnyomdái munkák kalkulációja (ii.)
A papírárak kiszámításának módját e lap múlt évi 9— 10. szá

mában ismertettem. Ezúttal áttérek a szedés árának kiszámítá

sára. A szedést két főcsoportra oszthatjuk és pedig: 1. Síma (kom- 

pressz) szedés, amely egymás után sorakozó sorokból áll. Pl. a 

regények, az újságok szövegrésze stb. 2. Merkantil, táblázat, ár

jegyzékek, kezelési nyomtatványok stb. szedések. Mielőtt tovább 

mennénk, különösen a nemnyomdász olvasóknak, egypár alap

fogalommal kell megismerkedniök. Elsősorban a nyomdász mérő- 

egységével: a ciceróval. A ciceró nem egészen 5 mm nagyságú 

hosszmérték. Ezzel fejezik ki mindazt a távolságot, amely szedés

közben adódik. A betűnagyságoknak külön nevük van, amelyek 

megismerése különösen a kalkuláció szempontjából fontos. Arend- 

szeresen használt legkisebb betűk nevei nagyságuk szerint a követ

kezők: nonparell, fokozatosan utána jön a kolonel, petit, borgisz, 

garmond és ciceró. Ezek az elnevezések a betűállvány magasságát 

határozzák meg. Ezt azért említem, mert különféle fajtájú írásoknál 

a betűtest nagysága más és más, amiért is a betű nagyságának meg

állapításánál, különösen ha még előttünk ismeretlen írással állunk 

szemben, szemmértékre bíznunk magunkat nem szabad, mert ha 

itt tévedünk, akkor kalkulációnk jelentékeny kárt okozhat.

Tudnunk kell még azt, hogy a nyomdász a leszedett síma sorok 

mennyiségét »n«-ekben fejezi ki. Az »n« betű az ábécének átlagos 

szélességű betűje és ha egy sort leszednek, akkor nem az egyes betű

ket számolják meg, hanem azt mondják, hogy a sor ennyi »n«-et 

tartalmaz. Pl. egy20 ciceró széles nonparell sor tartalmaz 80 »n«-et.

Ennek ismerete azért fontos, mert a síma szedés árát »n«-alapon 

számítjuk ki. A szedés árának megállapítása ezen az alapon a 

legbiztosabb.

Ezek után rátérhetünk a szedés kiszámítására. A síma szedés 

kiszámítása »n« -alapon történik, mint már említettem, tehát ki kell 

számítani, hogy a kalkulálandó mű hány »n« -ettartalmaz.Sormérő

vel megmérjük a sor szélességét és leszámoljuk, hogy hány sorból 

áll. Kéznél kell tartani az »n«-számítás táblázatát, amely a Nyom

dász Évkönyv minden évfolyamában megtalálható. A táblázat 

mutatja, hogy a különféle nagyságú betűkből hány »n« van a meg

felelő sorban. Az egy sorban található »n«-ek számát megszorozzuk 

a sorok számával. Az eredmény a keresett szám. Például: ha a sor 

szélessége 20 ciceró, akkor a garmond szedés 48 »n«-et tartalmaz, 

tehát száz sorban van összesen 4800 »n«. Ha például egy 16 olda

las ív szedési költségét akarjuk kiszámítani, akkor elégséges, ha 

egy oldal szedését vesszük és azt megszorozzuk 16-tal. A kalkulá

ciónak ezt az egyszerű formáját csak akkor lehet alkalmazni, ha 

egy nyomtatott kéziratot kapunk és annak újból való kinyomásá

ról van szó, de legtöbbször írott kéziratot kapunk a legkülönfélébb 

kívánsággal fűszerezve. Egy nagyobb mű kalkulációjánál először 

a könyv alakját kell eldönteni, azután a betű nagyságát. Ekkor 

állapítjuk meg a szedéstükröt. Szedéstükömek nevezzük azt a 

területet, amelyet tényleges szedéssel megtöltünk, míg a körülötte 

levő üres területnek margó a neve. A szedéstükör megszerkesztése 

már nagyobb gyakorlatot igényel és azért kezdő kalkulátor ne is 

próbálkozzon vele, hanem a tördelő-szedővel készíttesse el. A 

szedéstükörsegítségével amáremlített módon kiszámítjuk a szedés

árát. Nagyobb műveknél rendesen a 16 oldalas ívek árát adjuk meg 

és sohasem az egész könyvét

Gyakran előfordul, hogy azzal a kikötéssel adnak át kéziratot, 

hogy egy meghatározott alakban, meghatározott oldalszámban 

akarják elkészíttetni. Ez esetben azt kell megállapítani,hogy milyen 

nagyságú betűből kell a szedést kalkulálni, hogy a kézirat a kívánt 

oldalszámon elférjen. Ha rendes, egyforma kézirat van, akkor aján

latos belőle egy-két sort leszedetni és ekkor már a legmegközelí- 

tőbb pontossággal ki tudjuk számítani, hogy a kézirat mennyit ad. 

Ha a kézirat rendetlen, akkor azt egy gyakorlottabb tördelőnek 

kell átadni kiszámítás végett.
A síma szedés kiszámítása, amint láttuk, a maga egyszerűsége 

mellett is sok variációban jelentkezik, amely kemény próbára teszi 

a kalkulátor tudását. Bár a kalkulációnál a kéziszedés és gépszedés 

között különbséget nem teszünk, mégis kitérek a gépszedésre is, 

hogy ellensúlyozzam azt a tévhitet, hogy a gépszedés olcsóbb, 

mint a kéziszedés.

A kéziszedésnél semminemű anyagfogyasztás vagy üzemkölt

ség nincs. 20 mm kenyérbetű bőségesen ellát 10 szedőt anyaggal. 

Ennek beszerzési ára, hozzászámítva a szedőállványokat, kb. 250 

millió. A 10 szedő óránként 15.000 »n «-t termel. Ez megfelel 

három gép produktumának. Három szedőgép ára kb. 750 millió. 

Tehát a szedőgép felállítása háromszor annyi befektetést igényel. 

A szedőgép üzembentartásához múlhatatlanul kell egy szerelőt 

tartani és legalább egy segédmunkást, aki a matricák tisztítását 

végzi, úgyhogy öt szedőgéphez legalább is hat munkást kell szá

mítani. A gépeket villanymotor hajtja, az olvasztókazánhoz pedig 

gáz vagy villany kell. A gépben feldolgozott ólom az olvasztás követ

keztében állandóan veszít súlyából. A gép javítása, a matricák pót

lása szintén jelentős tételt tesz ki, úgyhogy ha mindezeket össze

számítjuk, a gépszedés látszólagos olcsósága eltűnik. A fentieket 

azért említettem meg, hogy miért nem teszünk a kalkulációnál 

különbséget a kézi és gépszedés között.
Amíg a síma szedés kiszámítását, különösen ha egyszerűbb 

formában jelentkezik, egy kevesebb gyakorlattal bíró kalkulátor is 

elvégezheti, addig a merkantilszedés árának megállapítása már hosz- 

szabb gyakorlatot igényel és azt szabályokba foglalni lehetetlenség. 

Azért mikor e kérdés ismertetésére térek át, azt tekintem feladatom

nak, hogy irányt mutassak, amelyen haladva azt meg lehet tanulni.

A merkantilszedés a beosztás és sorok ízléses elhelyezését jelenti, 

amely fokozatosan a művészi kivitelű nyomtatványokig emelkedik. 

Az ily szedés árát a ráfordított munkaidő alapján számítjuk ki, tehát 

a kalkulátorra az a feladat^hárul, hogy a kezébe adott kéziratból 

megállapítsa, hogy annak kiszedésére mennyi idő szükséges.

Ha egy nyomott kéziratot kapunk, amelynek pontos utánnyomá

sát kérik, akkor kevesebb munkaórát kell számítanunk, mint akkor, 

ha kéziratból kell szedetni, mert akkor annak megtervezése és a 

sorok beosztása már hosszabb időt vesz igénybe.

Például: ha egy levélpapír kéziratból való kiszedése két órát 

vesz igénybe, akkor nyomott minta után —  természetesen, ha 

ugyanolyan betűkkel rendelkezünk —  egy óra alatt kiszedhető.

A gyakorlatban már kialakult egyes nyomtatványoknál, hogy
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mennyi az az idő, amelyet annak kiszedésénél felszámítanak és 

tulajdonképpen ez a kialakult gyakorlat, amelyet a kalkulációnál 

alkalmaznak és ez természetes és helyes is. A kalkulátor ugyanis 

sohasem tudhatja, hogy a nyomtatványt ki szedi. A szedők között 

is van gyorsabb kezű és lassúbb munkájú. Amit az egyik egy óra 

alatt szed ki, azon a másik két óráig is eldolgozhat. Azért kellett 

kialakulnia egy átlagos számnak, mely legjobban megközelíti a 

realitást, mert hisz a valóságban is a gyorsabb szedő munkája 

kiegyenlíti a lassúbb szedő kisebb termelőképességét.

Egy egyszerűbb levélfej szedésénél egy órát számítanak. Egy egy

szerű 4° számlánál három órát, tekintet nélkül arra, hogy a szedő 

mennyi időt tölt el. Díszesebb levélfejnél, amelyet több színnel 

nyomnak és esetleg ólomvéséssel kombinálnak, ennek megfelelő- 

leg 3— 4, sőt több órai munkaidő felszámítása válik szükségessé-

Az ilyen munkákra rendszerint előre nem szoktak árat adni és a 

ténylegesen ráfordított időt számolják el. Itt már megszűnik a sab

lonos felszámítás, mert ez már a mesterszedő munkakörébe vág, 

akinek épúgy nem lehet előírni, hogy hány óra alatt tervezzen, 

vagy szedjen ki egy levélfejet, mint a rajzolónak, hogy mennyi 

idő alatt rajzoljon meg egy képet.

Vannak nyomtatványok,amelyek vonalozással vannak felosztva: 

függőleges és vízszintes vonalakkal, pl. számlablanketta, a befize- 

téseketnyilvántartó törzslap stb. Ez már nehezebb, lassúbb munka, 

amelynek szedésidejének megállapítása kétféle tényezőtől függ. Ha 

a vízszintes vonalakat külön szedik és külön a függőleges vonalakat, 

ez esetben a szedés olcsóbb, mert kevesebb időbe kerül ennek meg- 

szedése, ha bele kell szedni a vízszintes vonalakat a függőlegesek 

közé, akkor több időt kell elszámolnunk és ez bizonyos viszony

latokban meglehetős jelentékeny különbséget tesz ki. Például: 

ha egy táblázat megszedése külön keresztvonalakkal (Quersatz) 

négy órai időt igényel, akkor a beszedett keresztvonalakkal hat 

órai munkát jelent.

Hogy mikor kell az egyik vagy másik szedéssel számolni, azt 

a nyomtatvány természete és annak mennyisége határozza meg. 

Ha kicsi a példányszám és a papiros legalább kétszer akkora, mint 

a nyomtatvány, akkor külön szedethetjük a Quersatz-ot. Ha nagy 

példányszám készül és a szedés leöntése válik szükségessé, akkor 

beszedett keresztvonalakkal kalkulálunk.

Nagyobb példányszámú nyomtatványok szedésének megálla

pításánál is különféle változatok állhatnak be.

Tegyük fel, hogy 5000 példányban kell egy nyomtatványt készí

teni. A hozzávaló szedés egy órai munka. Ez esetben ajánlatos 

két szedést számítani 2500 nyomással. Ha a szedés 4 órai munka; 

akkor már nem lehet még egy szedést kalkulálni, mert a 4 órai 

szedésmunka többe kerül, mint a megtakarított 2500 nyomás. 

Más a helyzet természetesen egy olyan nyomdában, ahol töm- 

öntöde is van, mert itt leöntik a szedést ólomba, amely, ha nagyon 

kényes a forma, legfeljebb egyórai munkát jelent. Ilyenkor a szedés 

mellett az öntödei munkát is fel kell számítani. Ha olyan táblázatos 

szedést kell kalkulálni, amely számsorokkal vagy nevekkel van 

kitöltve, akkor tanácsos azt »n« betű alapon kiszámítani, oly

képpen, hogy a szedést a már említett módon kiszámítjuk, mintha 

síma szedés volna és az eredményhez a főnökegyesület által meg

állapított százalékot hozzászámítjuk. Ezt a számítást nehezebb 

szedésnél még a gyakorlottabb kalkulátornak is ajánlatos meg

csinálni, már az ellenőrzés szempontjából is, hogy nem tévedett-e 

a szedésóra felbecsülésénél.

A szedés árának megállapítása után következik a nyomás.

A nyomás árának megállapítása tulajdonképpen nagyon egyszerű 

feladat, mert nem kell mást tennünk, mint a nyomás mennyiségét 

meg kell szorozni az alapárral, amely 1000 nyomásonként van 

megadva. A kalkulátorra itt az a feladat hárul, hogy megállapítsa 

esetenként: milyen és mennyi nyomás az, amely a nyomtatvány 

legolcsóbb előállítását teszi lehetővé.

Nyomógép nagy általánosságban véve háromféle van: a tégely

nyomó, amely kisalakú nyomtatványok elkészítésére, a gyorssajtó, 

amely a nagy felületek nyomására és a rotációsgép, amely a nagy 

példányszámú újságok nyomására szolgál. Mind a háromféle gép 

különféle nagyságban készül, és a kalkulátornak pontosan kell 

tudni, hogy az üzemben, amely részére kalkulál, milyen gépek 

vannak, mekkora a nyomófelületük, mert csak annak ismerete 

után lehet a nyomási lehetőségek különféle variációjával számolni.

Pl. 1000 darab egyoldalas 8° nyomtatványnál egy szedéssel 

1000 amerikainyomást kell számolni. Ugyanezt a nyomtatványt 

5000 példánynál, ha kis szedés van rajta: két szedés és 2500 

amerikainyomás,ha nagyobb a szedés, akkor öntéssel kell kalkulál

nunk. 40.000 pld.-nál 16 öntést és 2500 gyorssajtónyomást kell 

számítani, mert 20.000 amerikainyomás többe kerül a 2500 gyors- 

sajtónyomásnál, még akkor is, ha figyelembe vesszük a drágább 

egvengetési költséget.

Ez nagyon egyszerű példa, adódnak azonban néha olyan körül

mények, amikor ez a módszer nem alkalmazható. Pl. ha a nyom

tatvány autotípia-klisét tartalmaz, amelyet leönteni nem lehet, —  

ellentétben a fototípia-klisével, amely öntéssel sokszorosítható, 

ilyenkor figyelembe kell venni a klisé költségét is, vájjon a meg

takarított nyomást nem múlja-e azt felül.

A nyomás kalkulációjánál, ha már megállapítottuk a nyomás 

mennyiségét, az egyengetés idejét kell figyelembe venni.

Tudvalevő,hogy a szedésnekanyomógépbevaló helyezése után, 

mielőtt a tulajdonképpeni nyomás megindulna —  a gépmester 

»zurichtoI«, vagyis a nyomóhengert papír ráragasztásával mind

addig egyengeti, míg kifogástalan nyomást nem kap. Ez az egyen- 

getési munkaidő a szedés természete szerint változik, de nagy 

mértékben befolyásolja a papír minősége is. Tehát kalkuláció 

szempontjából fontos, hogy olyan papírt adjunk az egyes nyomtat

ványokhoz, hogy azon a lehető legkisebb egyengetési munkával 

kapjuk meg a kifogástalan nyomást, annál is inkább, mert a papír

ral lehet alkalmazkodni a nyomási lehetőségekhez, míg a szedést 

változatlanul kell hagyni, tekintet nélkül az egyengetési munkákra.

Legegyszerűbb egyengetési munka a síma szedésnél van.Termé- 

szetesen itt figyelmen kívül hagyom a rossz betűt és a rozoga gép
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miatt előálló munkatöbbletet, mert az már az egyes üzemek dolga, 

hogy mit csinálnak ezzel a különbözette!. Egy 13-as, 16 oldalas 

síma szedés átlagos egyengetési ideje 27* óra. Ha táblázat van a 

formában, annak mennyisége szerint fokozatosan több az egyen

getési idő. Öntvények egyengetése ideje majdnem kétszer akkora, 

mint a szedésé.

Ha a forma klisét tartalmaz, az egyengetési idő egyenes arány

ban nő a klisé mennyiségével. A fototípia-klisével szemben az 

autotípia-klisé egyengetési ideje jóval több. A két- vagy többszínű 

nyomásnál egyengetési idő is növekszik.Leghosszabb egyengetési 

időt igényel a három- vagy négyszínű autotípia nyomása. Az egyen- 

getésiidő pontos megállapítása hosszú gyakorlatot kíván és nagyon 

jól kell ismerni a gépet, a betűanyagot, a klisét és a gépmestert, 

hogy mindezek figyelembevételével, különösen komplikáltabb 

munkánál előre pontosan megtudjuk mondani az egyengetés idejét.

Egyébként az egyengetési idő beállítására is van már kialakult 

gyakorlat, amelyet a kalkulációnál rendesen alkalmaznak,úgyhogy 

ezeknek az adatoknak a felhasználásával a kezdő kalkulátor is 

boldogulni tud.

A rotációsgéppel nem az eredeti szedésről nyomnak, hanem a 

szedést előbb ólomlemezekbe öntik és arról történik a nyomás, 

tehát a kalkulációnál figyelembe kell venni azt az öntési munkát 

is, amelyet a lemezek kiöntésére fordítanak.

A rotációsgépek különféle nagyságban készülnek. 8— 64 oldalig

terjedő gépek vannak. Kalkulációnkat a gép nagysága befolyásolja. 

Pl. Egy 32 oldalas géppel rendelkezünk, ez esetben lO.OOOpéldányú 

8 oldalas lapot 2 példányonként nyomnak 5000 nyomással. 30.000 

példánynál már négyszeres produkcióval 7500 nyomással kalku

lálunk. Ezzel szemben 32 lemez öntését kell felszámítani.

Ezzel már be is fejeztem mindama technikai ismeretek felsoro

lását, amelyekkel egy kalkulátornak bírnia kell, de még eddig nem 

szóltam semmit a tulajdonképpeni árakról. Szándékosan tettem, 

mert az árak ismertetése és azok boncolása már a magasabb üzlet- 

vezetés technikájába vág és azok fejtegetése olyan nagy kereteket 

kíván, amelyet egy előadásba beszorítani lehetetlen. Még csak 

annyit, hogy nem azon fordul meg a kalkulálási tudásunk, hogy 

a szedési időt milyen összeggel szorozzuk meg, hanem azon, hogy 

pontosan meg tudjuk mondani, mennyi idő szükséges valamely 

munka kiszedéséhez, mert akkor bármilyen kalkulálási rendszer

rel találkozunk, meg tudjuk állni helyünket.

A kalkulátor a tulajdonképpeni összekötőkapocs a nyomda 

technikai készsége és az ezerfajta kívánsággal fellépő rendelő 

között, azért a kalkulátornak állandóan figyelni kell a nyomda 

üzemét és mindazokat a lehetőségeket, amelyet produkálni tud. 

Komoly és alapos tanulmányt igényel, de a fáradságnak megvan 

a jutalma, hogy önbizalmunkat emelve, komoly és hasznos ténye

zővé tettük magunkat abban az iparágban, amely a kultúra fejlő

dését szolgálja. Freund JenS

Szakirodalmilag kimerített szakkérdésekről
Afenti címen lefolytatott vitáliozmár régen lett volna egynehány 

szavam, minthogy azonban egyéb irányú »kimerítettségem« alig 

enged levegőhöz jutni, a Szerkesztő szaktárs szíves engedelmével 

csak most, a karácsonyi alkalmat használom fel egy kis budapesti 

kirándulásra. Nézzük csak, hogy is vagyunk ezzel a »kimerí

tette szakkérdéssel, amelyről mostanában oly sok szó esik! 

Én valahogyan úgy vagyok vele, mint voltam 1920-ban 

környezetemmel, amikor Lipcsében dolgoztam. A jó sorsom 

a leghirhedtebb német »Spartakus»-fészekbe, a Vogel & Vo- 

gel kiadócég nyomdájába vezetett, ahol mint első rotációs

gépmester kaptam alkalmazást. Az ottan dolgozó 40 gépmester 

közül egy sem ismert s ezért nap nap mellett, reggeltől estig 

iparkodtak, engem a proletárdiktatúra gyönyörűségeiről meg

győzni. Szegények még álmukban sem gyanították, mennyire 

ismerem ezt a kérdést a gyakorlatból! Azt tartottam akkor 

is, azóta is, hogy gyakorlati ember előtt mindig a gyakorlati ered

mények legyenek a döntőek és ne engedjék magukat elméletek 

által megzavarni. Ezért pl. ebben a kérdésben hiába mondja 

nekem N. N. vagy X . Y. okleveles gépészmérnök, —  akinek 

egyébként elsőrangú kvalifikációja lehet — , hogy a nyomóhenger 

megbolygatása megváltoztatja annak kerületi forgási sebességét, 

ha én a levonatról azt látom, hogy az hajszálpontosan egyezik a 
formával, ami biztos jele a nyomtatási processzus szabályszerű 

lebonyolításának. A gyakorlati szakember szempontjából ez a 

körülmény ellentmondást nem tűrő módon dönti el a kérdést. 

Annál is inkább dönti el, mert ha nem így volna és valóban meg

változna a kerületi forgási sebesség, akkor pl. rotációsgépen ki

zárólag fixre ágyazott csapágy lenne, nehogy a nyomóhengerek 

akár szándékos, akár véletlen "bolygatása* által a nyomóhenger 

forgási sebességében differencia támadjon és nagyobb vagy kisebb 

papírszolgáltatás következtében egyáltalában lehetetlenné tegyen 

minden munkát. Azért mutatom ad absurdum a példát, hogy ne 

kelljen sokáig időznünk az elmélet mellett. Ha tehát így végzünk 

a kérdés elméleti részével, elismerve Laupál szaktársunk föltét

lenül helytálló érvelését, figyelmünket a kérdés gyakorlati

része felé irányíthatjuk. Itten azonban kíméletlen leszek, mert 

meg nem cáfolható pozitívumok birtokában vagyok és a szép 

elmélet mellé odaállíthatom a csúnya gyakorlatot.

Mindenekelőtt, ha arra a kérdésre kell feleletet adnom, vájjon 

szükséges-e (szükséges-e, nem pedig, hogy szabad-e!) a nyomó

henger normális állását megváltoztatni, azt kell vizsgálnom, milyen 

nagy az a nyomási differencia, amellyel valamely gépen előforduló 

munkáknál számolni kell. Eddig úgy láttam, hogy ezt a kérdést 

nagyon is túlzottan szokás beállítani. Azt tapasztaltam,hogy mindig 

szembeállítják a táblázatos nyomást a nehéz falragaszokkal 

(60 cicerós blokk és hasonló jók). A valóságban ez a szélsőség 

nem fordul elő. Falragaszgépen nem nyomnak táblázatot, vagy 

ha igen, akkor úgy is néz ki az a nyomda és annak vezetése! 

Ilyen technikai barbárság azonban semmi esetre sem jöhet tekin

tetbe a rendes nyomdavezetés szempontjából. A valóságban tehát
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ez a nyomási differencia ennél a szélsőségnél lényegesen 

kisebb. A valóságban, ha egy gyenge nyomást igénylő forma után 

rendezzük be gépünket olyformán, hogy egyengetésre és diffe

renciák kisúlyozására öt ívünk maradjon, körülbelül megtaláljuk 

számításunkat. Ez a körülmény tehát önmagától mondja, hogy 

rendszerint nem szükséges a nyomóhengert bolygatni normális 

állásában. Nincsen kizárva olyan eset, hogy valamely nehéz for

mánál ez a számítás nem volna elegendő. Ilyenkor azonban véle

ményem szerint csak egy kérdés létezik számunkra, ez pedig az, 

hogy miképpen bolygassuk meg a nyomóhenger állását Ez az 

egyetlen kérdés ad jogcímet e cikkhez való hozzászólásomnak, 

ezt tartom az egész kérdés gerincének. Szinte látom a sok kérdőjel 

alakú gépmesterarcot e sorok olvasásánál, pedig csak a valóságot 

mutatom egy-két percre.

Felejthetetlen emlékű Krausz Soma mondta egy árszabály

vita alkalmával az ő utólérhetetlen aranyos humorával, amikor 

valamelyik főnök a többgépkezelés érdekében azzal érvelt, hogy 

látott már olyan gépet, amely egyengetés nélkül nyom, hogy ő 

olyan gépmestert is látott. A hosszú háború és a forradalmak ezt 

az egyszer már kigyógyított betegséget visszahozták a nyakunkra. 

Budapesten talán nem olyan silány ennek a korszaknak a neve

lési eredménye, de a vidéken —  s ezt Szlovenszkóban lépten- 

nyomon tapasztalom —  annál rémesebb. A »cilinderkulccsal 

egyengetni^ olyan magától értetődő dologgá vált, hogy az ellene 

való hadakozást egyenesen lemosolyogják. Megfigyeltem egy 

nagyobb nyomdában gépmestert, aki formánként, egy másikat,

aki minden egyengetésénél sétáltatta le vagy fel a »Jánost« —  

a nyomóhengert. Egy ilyen gyámoltalan teremtéssel drasztikus 

módon bántam el: elloptam a cilinderkulcsát. Eleintén kétségbe 

volt esve, de azután megtanult anélkül dolgozni és ma szörnyen 

rösteli a dolgot, ha véletlenül szóbakerül.

A nyomóhenger gyakori helyzetváltozásában igen komoly és 

súlyos veszedelem rejtőzik. Ezt nem szabadna sohasem szem 

elől téveszteni. Én ugyanis teljesen kizártnak tartom, hogy az 

elmozdított nyomóhenger csak úgy »szemre® beállítva, mindig 

vízszintes állásba jutna. Az ilyen abszolút vízszintes beállítás csak 

egyetlen módon biztosítható: ha a nyomóhenger betétlemezekkel 

van aládúcolva és a helyzetváltozásnál ezeket vesszük ki, vagy 

tesszük be. Ezt az aládúcolást azonban a gépek 99°/o-ánál nem 

látjuk, —  talán Budapesten sem. Dúcolás nélkül pedig a nyomó

hengernek jó vagy rossz beállítása mindig attól függ, mekkora 

a gépmester »muszklija«, vagy milyen a »hangulata«! Egy ily- 

módon »diszponált« fölületes gépmester nem csinál gondot magá

nak abból, ha az »indulás «-nál még mindig gyenge a nyomás. 

Egyszerűen meghúzza még egy kicsikét a felső csavarokat és a 

nyomás máris rendben van. Ez kétségtelenül igaz, kényelmes 

embereknek elég kényelmes is, a nyomást egy perc alatt rendbe

hozta, de —  a gép ellen a legsúlyosabb merényletet követte el. 

Próbáljuk csak követni az eseményeket. A csapágyak túlerős 

megszorítása által a nyomóhenger tengelyét lefékezte. Ennek 

következtében menetközben vasútrendszerű gépeknél a for- 

gattyún, körjáratú gépeknél a vontatókeréken, görgős gépeknél 

a szánon energiatorlódás jelentkezik. Egy ideig, minthogy a gép 

teljesen intakt volt, minden úgy megy, ahogy azelőtt ment, mintha 

semmi sem történt volna. De egy idő múlva elkezd a gép ránga- 

tódzni, mintha epilepsziás lenne és ütni, mint egy nagydobos és 

a gépmester nem tudja, hogy mi a fészkes fene lelte a gépet. Csak

hamar azt veszi észre, hogy a gép a nyomás szélén »beharap«, a 

fölrámoló pedig, hogy nagyon sok írást kell a ceigba dobni, külö

nösen ha marginális művek, vagy magában álló egyes sorok kerül

nek ki a gépből. Látjuk tehát, hogy egy csekélyke okból micsoda 

nagy baj keletkezett. Magyarázatát adni a dolognak egyáltalában 

nem nehéz, ha meggondoljuk, hogy a nyomóhenger nyomás 

közben mindig a csapágy felső részéhez szorul. Az erős lefékezés 

következtében a csapágynak felső része aránytalanul kopik, de 

aránytalan mértékben kopik a fogasrúd és a nyomóhenger fogas

koszorúja is. A nagy, tömör formák a nyomás lebonyolítása köz

ben a nyomóhengert ennek a kopásnak méretéhez képest felemelik. 

A forma szélei, egyedülálló sorok, léniák, körzetek, vagy mar- 

ginálisok azonban ehhez az erőkifejtéshez gyengék, a nyomó

henger ezekre teljes súlyával ránehezedik és— agyonnyomja őket. 

Nem segít azután ezen már a többórás egyengetés semmit sem. 

Legfeljebb a gépnek, de különösen a csapágyaknak igen alapos 

rendbehozása egynagyon jó  és nagyon lelkiismeretes szerelő által. 

Bizonyára előfordult már akármelyik gépmesterrel, hogy egy olyan 

géphez került, ahol nem győzött eleget egyengetni. Az a gép 

egészen biztosan a cilinderkulcs áldozata volt és biztosan nem 

volt aládúcolva.

Összegezve tehát azt mondanám: rendszeresen ne bolygassuk 

a nyomóhengert normális helyzetében, mert erre nincsen szükség. 

Rendkívüli esetben minden elvi meggondolás kikapcsolásával 

változtassuk meg a nyomóhenger állását, de soha se mulasszuk 

el a nyomóhenger csapágyát aládúcolni. Werner Jenő, Pozsony

*

»Szakirodalmilag kimerített szakkérdésről# cikkezett lapunk 

1924. évi szeptember-októberi számában (244. oldal) Laupál Antal 

kollégánk, aki jelenleg Kassán dolgozik, s erre a cikkre válaszolt 

Kner Imre kartársunk az 1925. évi január-február havi számban 

(28. oldal), amikor is szaktekintélyek és gépészmérnökök véle-



ménveit sorakoztatta fel ama felfogás mellett, hogy a nyomó

henger helyzetét változtatni nem szabad. Laupál viszonválaszát 

ugyancsak multévi évfolyamunk július-augusztus havi számában 

közöltük, amikor is 6 a maga igaza mellett kitartott. A fentiekben 

Wemer Jenő kollégánk, elismerten kitűnő szakíró-gépmester a 

»Slovenská Grafika« szerkesztője szólt hozzá a tárgyhoz s igen 

helyesen, tisztán csakis gyakorlati oldaláról fogván fel a dolgot, 

közleménye végén tömören foglalta össze következtetéseit. Hogy 

ezzel a cikkel valóban kimeríttetett-e a szóban forgó tárgy, azt a

legjobb akarattal sem állíthatjuk. Bizonyára akadnak ma is — 

ezek után a cikkek után is —  gépmesterek, akik a kérdést más 

és ismét más oldalról tudnák megvilágítani. A magunk részéről 

nem is tartjuk még lezártnak a vitát, szeretnők, ha ez folytatást 

nyerne, mert'a tárgy megérdemli, hogy valóban teljesen kimerít- 

tessék. Ez alkalommal is kérjük tollforgató kollégáinkat, szólja

n a k  hozzá* a kérdéshez, de ezt minél kevesebb elméleti okfej

téssel, annál, több gyakorlaton alapuló tapasztalatközléssel tegyék 

értékessé.

A  nyomtatógépek szerkezetellenes kezelése
Hát ilyesmi is lehetséges ? kérdi csodálkozva a felületes gép

mester. Igen! feleljük és egynéhány esetet itt szóvá is teszünk. Akár

hányszor láthatjuk, hogy amikor reggel a gépmester a géphez lép, 

a festékező hengereket szorosan odaszorítja a nyomóhengerhez és 
a csapágyat (zár) a kézicsavarral erősíti meg. De eznemelég, előveszi 

a csavarkulcsot, a vaskalapácsot, vagy az ütőfát (Klopfholz) és alapo

san rá vág az erősen meghúzottkézifogantyúra, amelynek számtalan 

ütődése van, ahol pedig szárny csavarok vannak, ott többnyire mind a 

két szárny hiányzik már. Nem tesz semmit, a nyomónak legalább 

megvan az a biztos tudata, hogy hengereit alaposan odaerősítette.

Agondos nyomó tudja,hogy a gép készítője a megerősítő csavar

nak azért adott kézi fogantyút, mert a kézzel való becsavarás is 

elegendő. Ha a csavaroknak különös megerősítésére van szükség, 

akkor ott a pontosan kiszámított kulcs, esetleg az ellenanvacsavar, 

de a gépépítő minden eshetőségre melléktárcsákról is gondos

kodott. Megvannak-e mindenütt ezek a tárcsák? A csavarkulcsnak 

gyakran komplikáltmeghosszabbításától is óvakodni ke 11, amit azért 

tesznek meg, hogy jobban lehessen a csavart meghúzni. Mert annak 

csavarmenete is pontosan van kiszámítva és nem bírja el a felületes 

nyomók erőgyakorlatait. Ahol azonban a csavarkulcs a csavar szélei

vel számtalanszor érintkezik, ott a csavar megrongálódik és azt már 

j ól becsavarni nem lehet, amivel a gép megszerkesztőjének szándéka 

kereszteződik. Mindenféle csavarok kezelésénél midenkorigyekez- 

ziink magunkat beleélni a gép készítőjének gondolatába, aminek 

eredménye a csavarok használhatósága lesz. A csavarok további 

rongálását a felületes gépmester akkor követi el, amikor az alsó 

szalag csavarerősítésű görgőit kell tolni.

Már maga a gépbemászás is kellemetlen és 

ha ehhez még az is járul, hogy nem látja a 

csavar bevágását, amelynél fogva a ki- és 

becsavarást végzik, akkor maga mellé vesz 

egy hasonló felületes társat, akinek segítsé

gével, orsónak szegzett fa- vagy vaslécre 

mért csapásokkal tolják azt. Mit törődnek 

ők azzal, ha a hengerorsók meggörbülnek 

vagy az orsócsapágy deformálódik? A fő, 

hogy a görgőt gyorsan és minden különös 

megerőltetés nélkül tolták új helyére. Hogy 

agondos gépmester előbb a föladóhengere
ket' veszi ki, hogy a gép rongálása nélkül 

állítsa be az alsószalagorsót, azt a felületes 

gépmester nem tudja megérteni, mert hi

szen így az ember —  bepiszkítja kezét!

A legnagyobb kárt az ilyen gondatlan 

eljárással az ívfogók szenvedik. Leginkább 

alakváltozásnál tapasztalhatja, hogy vala

melyik nem fog. Arra nem vesz magának 

időt, hogy a baj okát megkeresse, hanem 

rávág egyet valamilyen vasdarabbal és az 

ívfogó már fog. De ezzel a többi meglazul.

Akkor megkezdődik a kalapálás, a visszahajlítás meg más művelet, 

míg az ívfogók félig-meddig működnek, de nem nyúlnak 

eléggé fel és így nem adják eléggé szabadon az ívet az átvezető

hengerre. Ennek az ívek szakadása és a »fülcsinálás« a következ

ménye. Az ívfogókhoz nem mer mégegy sze r nyúlni és így megkísérli, 

hogy egy második felsőszalag beiktatásával és annak feszítőerejé

nek csökkentésével szüntesse meg a bajt. Csakhogy most az ív nem 

akar a gépből kijönni és a szalag is minduntalan kiugrik a vezető 

görgőből, úgyhogy az embernek a haja is égnek áll. Agondos nyomó 

ilyenkor nem restelli, hogy a védőkészülék levételével biztosítsa 

magának az ívfogók excenteréhez való hozzáférést és ez utóbbit 

úgy állítja, hogy bütykével, ha a nyomóhenger nyomás után nyugvó 

állapotba jut, pontosan a henger alatt álljon meg, amely az ívfogó- 

rudat egy kar közvetítésével mozgásba hozza. Az ívfogókra való 

rávágás ugyanis kizökkentette helyzetéből azok excenterét

Milyen jó, hogy a fontosabb excenterek elmozdulását biztonsági 

szegek megakadályozzák! Ezekhez nem szabad nyúlni. Ha az évek 

hosszú során át munkájuk már nem kifogástalan, a gyárból kell 

pótolni azokat.

Ne nyúlj hozzá! szeretnénk odakiáltani azoknak is, akik csiga- 

menet-festékdörzsöléses gépükön egvidőben való kétszínnyomás 

alkalmával azt kikapcsolni, vagy annak meneteit redukálni akar

nák. A festékdörzsölő készüléknek ez az időtrabló leszerelése és 

oldalt való megékelése már sok géptörésnek volt az okozója.

Állást kell foglalnunk a szaksajtóban és szakkönyvekben ajánlott 

ama mód ellen is, mely szerint maszatolódás esetén a kivezető
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hengert vastag papírlemezzel vagy bőrrel kell áthúzni. Ügy amint 

a gép építője a nyomóhenger sugarát pontosan a géphez szabja és 

arra kényszerít bennünket nyomókat, hogy a borítás erősségének 

méretét szigorúan betartsuk, úgy vonatkozik ez a kivezetőhenger 

sugarának pontos betartására is. Ha ezt a szabályt áthágjuk, a 

kalamitások egész sora következik be. Mint e közlemény keretébe 

tartozót csak azt a veszélyt említjük meg, amely a nyomóhenger 

sugarának megváltoztatásával jár. Anyomóhengerezáltaltúlkésőn, 

illetve túlkorán érkezik a felfogóvillához, ami a nyomóhenger 

mechanizmusának túlságos igénybevételét okozza, sőt törést is 

előidézhet. És ha megfigyeljük a vastagon borított ívkivezető

henger hatását, azt tapasztaljuk, hogy a maszatolást nem mindig 

szünteti meg, ellenben akadályozza a zavartalan ívátvezetést és 

veszélyezteti az ív simaságát. Gondoljuk meg, a Heureka- vagy 

offsetgép nyomójának mily kínosan kellügyelnie arra, hogy henger- 

szerkezetének sugarát betartsa, hogy egyáltalán nyomhasson. Ezt a 

pontosságot a könyvnyomdái gépmestereknekismegkellszokniok.

Az egvengetés munkáját az Amerikából behozott egyes pontos 

géprészekkel akarják nekünk megtakarítani. Azonban akkor is 

pontosan kellene dolgozni. Egyelőre még sok a felületes gép

mester, aki azt hiszi, hogy ha a gép egyik felén nehezebb nyornni- 

valójuk van, mint a másikon, akkor a nyomóhengert egyszerűen 

azon a felén leeresztik. De hogy ilyen ferdén futó nyomóhenger 

milyen kárt tesz a csapágyban, fogaskerékben, sőt az egész gépben, 

azt nem veszik észre, mert nem tűnik azonnal szembe. Csak nézzék 

meg, hogy az ilyen nyomóhenger vízszintesen áll-e és hogy ennek 

csapágyai nincsenek-e egyoldalúan kikopva. Ha nem áll rendel

kezésükre erre a célra mérőeszköz, akkor két széles, betűmagas 

léniát kell a nyomóalapra helyezni és a nyomóhengert a csupasz 

felével rájuk fordítani. Egy papírszalagnak a léniák és a henger 

közé dugásával pontosan meglátják a nyomóhenger állását, mert 

a papír vagy könnyen, vagy egyáltalán nem megy keresztül. Hiszen 

azért vannak a vezetőlécek, mondják majd erre kórusban a felüle

tesek. Igaz, de éppen ők nem szerelték-e már le egyszerűen ezt 

a nagyszerű alkatrészt és temették el valamelyik sarokba, mert 

kényelmetlen volt nekik ?

Ezzel egy hosszú fejezethez érkeztünk, mert nemcsak a vezető

lécek jártak így. Leszerelt és többnyire megrongált félszalag- 

berendezések, kitoló ívfogók, körkések, festékvályúfedelek, oldaí- 

illeszték-tolókészülékek stb.nem tartoznak a ritkaságok közé, noha 

a gépépítő mindezeknek fontos funkciót adott. Ehhez hasonlóan 

kell megítélni a gépnek más alkatrészeit, amelyeket bár nem szerel

tek le, de nem helyesen állítanak munkába. Ilyenek többek között

az alapvázon elhelyezett, a nyomóalapot támogató kerekek, ame

lyek az alapzat védelmére hivatottak és a nyomás pillanatában a 

többi kerékkel egyetemben kellene forogniok. Hányszor látunk 

három-négy ívfogóvalnyomni,holottnyolc-tízvanbelőleegvgépen! 

Hány nyomóhenger- vagy lendítőkerékfék nem működik, vagy 

pedig rosszul funkcionál! Ha a nem működő lendítőkerékfék nem 

isártpillanatnyilag a gépnek, hanem csak a gépmester és a berakónő 

idegeinek, végül mégis csak a gép rongálásához vezet. Ha a fék 

úgy működik, hogy a teljes sebességében forgó kerék a gép meg

indításakor még egy negyedfordulatot tesz, akkor a fék jól működik. 

Sokkal nagyobb kárt okoz a helytelenül beállított nyomóhenger

fék. A gépnek ez a kényszerű és lökésszerű járása fel kell hogy 

tűnjön mindenkinek. A gondos gépmesternek egyáltalán nem esik 

nehezére, hogy a fékeket helyesen állítsa be. Épúgy a kirakó-excen- 

terek helyes állítása sem nehéz neki. Ennek úgy kell működni, 

hogy az ív megérkezése pillanatában a gereblyéről a kirákóasztalra 

essen. A gereblyének az asztalhoz való súrlódása a nyomás lehúzó- 

dását stb. idézi elő. Ezt sem lehet felületes beavatkozással meg

szüntetni, azzal, hogy a fogaskerék menetét a fa-, ólom- vagy vas

darabkákkal korlátozzák. A gép szerkezetének alapos megvizsgálása 

után mindenki meg fogja látni, hogy megszerkesztője milyen egy

szerűen és magától értetődő módon készítette. Az illetékes kör- 

hagyók helyes beálításával, ha az alapzat »kint« van, sok bajt lehet 

megszüntetni.

Az alapzathoz sohase nyúljunk »smirgli*-vei, különben csak

hamar megérezzük ezt a munka rosszabbodásán. Ha a vezetőléceket 

valamely munkához magasabban kell állítani, annak végeztével ne 

felejtsük el rendes helyzetbe való visszaállításukat, különben a gép 

nehezebben jár és a több erő felhasználása a nyomóhenger csap

ágyát rendkívül módon kivájná. Ha a lécek a nyomóhengeren lévő 

gyűrűikhez vannak helyesen beállítva, akkor a nyomóhenger borítá

sát nem szabad a vezető gyűrűkre is ráhúzni. Sőt egyes íveket sem, 

amelyeket védelmi vagy észté tikai okokból szoktak rátenni, mert eze- 

keta lécek és gyűrűk ledörzsölik és a nyomás több vaknyomást kap- 

Az ívfogók kezeléséről is sokat írtak már, a felületes gépmester 

mindamellett megfogja az első kezeügyébe eső ívfogót, és ezzel 

emeli fel a többit, ha például revíziót csinálnak és ő közben egy 

ívet akar fölragasztani. Tegyük kezünket szívünkre! Ki veszi igénybe 

erre a célra a szegkulcsot és az ívfogórúd lyukait? Csoda-e aztán, 

ha az az ívfogó nem fog? És hányszor látjuk éjjelen át a gépet 

nyitott ívfogókkal megállítva! Nem gondol-e ilyenkor a gépmester 

a hiába igénybevett ívfogórúgókra, amelyek ezáltal idő előtt el

vesztik ruganyosságukat és az ívfogók emiatt romlanak ?

Nevetnivaló, amikor a gépmester a két- 

részű ívfogók elvesztett ruganyosságát közé

dugott papírdarabkákkal pótolja. Néhány 

száz nyomás után a papirosgombóc elveszti 

ruganyosságát és az ívfogók nem fognak. 

Kemény anyagok közbedugása a különben 

jól funkcionáló ívfogókból értéktelen lo

mot csinál. Épily nevetséges az ívfogóknak 

kartonnal való meghosszabbítása is, ha az 

alakkészítésnél az illesztékeket magasan fel

tolja és az ívfogóknak nincs terük az ív 

megfogására.

A gép szerkezete ellen nagy vétket követ

nek el azok is, akik a rúgós festékvályúkést 

vákátoknál vagy egyéb nyomtatás nélkül 

maradó helyeknél erősen meghúzzák, hogy 

azokon a helyeken a festékleadás szünetel

jen. Emiatt azután ezen a helyen annál több 

festék adódik le máskor, mert az acélkés és 

a duktor ott ledörzsölődik és finom beállí



tásra alkalmatlané válik. Ilyen esetekben tehát betétekkel kell 

elzárni a festék leadást. Szerencsések, akiknek*’gépein még elre- 

kesztő emeltyűk és festékvályúk vannak!

A gondos gépmester segédmunkásának sem engedi meg, hogy 

a hengereket oly módon vegye ki a gépből, hogy a csapágyat kinyissa 

és az orsókról elszakítsa, miáltal azok keményen a gép vázához ütőd

nek és meggörbülnek. Ugráló hengerek nagyon kellemetlenek a 

nyomó részére. Milyen nagyszerűek ezért a nyilt hengercsapágyak!

A gépet időről időre alaposan meg kell vizsgálni vízszintes állását 

illetőleg. És ha valamilyen differencia mutatkozik, nem szabad éket

alája tenni, mert hisz ezek a gép járása közben mindig kicsúsznak 

alóla, hanem síma pléhdarabkákkal kell a differenciákat kiegyen

líteni. És ha a munkaadó a gép? gyorsabb menetét kívánja, mint 

amilyet a becsületes gépgyártó a mozgó nehéz tömegekhez képest 

megállapított, akkor a gépmester az ebből támadható következ

ményekért elhárít magától minden' felelősséget.

Mikor a gépmesternek a gyorssajtó szerkezete ellen elkövetni 

szokott egyes hibáit itt tárgyaltuk, ne maradjon vissza az a benyo

más sem, mintha mindaz, amit a gép készítője nyújt, a bölcsesség 

netovábbja lenne. Ruzicska szakoktató, Pozsony

Egy és más a Linotype-technika köréből (n.)
Sohasem hinném el, ha munka közben személyesen nem tapasz

taltam volna és saját szemeimmel nem figyeltem volna meg, hogy 

a világháború befejezése után gyártott szedőgépeken annyi csavar

ás rúgótörés fordulhat elő, mint az tényleg megtörténik. És hogy 

ezek a hibák nem lehetnek szórványosak, mutatja az, hogy az 

ezirányú panaszok általánosak. Egy rövid esztendő alatt egy új 

szedőgépen számos csavar- és rúgótörést figyeltem meg. De 

mielőtt ezek ismertetésére rátérnék, megemlítem, hogy az első ele

vátorra szerelt kis rézzászlócska, amely az első elevátor leeresz- 

kedésekorazoldalkésekrőlazólomforgácsot lesöpri, már törötten 

érkezett a gyárból és miután ilyen tartalékban nem volt, 

ideiglenesen rézléniából szabott zászlócskával kellett a hiányt 

pótolni, nehogy az ismert ólomforgácsok lepjék el az öntött 

sorokat, amelyek eltávolítása akkor, amikor a szedésre sürgősen 

szükség van, elég kellemetlen mesterség. A csavartörések sorában 

a legelső a gumihengereket tartó csapágyak egyikének a hatszögű 

csavarja volt. Ez még szerelés közben törött ketté, amikor a szerelő 

megerősíteni akarta, úgyhogy helybeli lakatossal kellett ilyen csa

vart sürgősen készíttetni. A gép üzembehelyezése után nemsokára 

eltörött a gyüjtőszánon az a csavar, amellyel a sor szélességét 

zárjuk. Az új csavar elkészítéséig kikötőspárgával kellett a csavar- 

házat a gyüjtőszánra ráerősíteni, hogy a szedés fennakadást ne 

szenvedjen. Eltörött a gyüjtőszán ütközőjének a csavarja is, továbbá 

a sorátvivőszánon a hosszú ujjat megerősítő csavar, a jobb oldal

kés ékjét megrögzítő csavar (amelyet akkor használunk, ha a kést 

garmondról ciceróra, vagy bármilyen más betűnagyságra átállít

juk), a frikciónak a csavarja, amely a betétdarabon keresztül a 

frikciórúgóig ér. A rúgók közül eltört legelőször és azóta legalább 

még ötször a második elevátor fején a hosszú rúgó, azután a satun 
az önműködő kikapcsolószerkezetnek az a 

rúgója, amely az ütköző belsejében van (ez 

a hiba, ha előfordul, az önműködő kikap

csolószerkezet működését teljesen meg

szünteti), eltört továbbá a sorhajó külső 

jobboldali végére szerelt lapos rúgó, vala

mint a talpkés alatti forgácslevezető lemez 

is. Mindezek a törések persze nem tekint

hetők lényegesebb géptöréseknek, azon

ban mégis kellemetlenek, ha előfordulnak 

és különösen meglepők, ha egészen új gé

peken egészen rövid időközökben jelent

keznek.

Ennél sokkal nagyobb kellemetlensége

ket okoznak az új szedőgépeken a gyakori 

csavarmeglazulások és az egyes gépalkat

részeknek ebből származó elállítódásai. így 

mingyárt az első napokban a satuban lévő 

kicserélhető kizáró harántléc egyik csavar

ját találtam meg a gép alatt, azután a mo

torszíjat hordozó indítókerék csavarja lazult meg, aminek követ

keztében az indítókerék a helyéből elhúzódott és a gépet meg

állásra kényszerítette. Az öntőkazánt a kazánemeltyűvel össze

kötő tengelycsavar meglazulásának a súlyos következményével 

a villanyfűtést tárgyaló egyik cikkemben már foglalkoztam. Meg

lazult azután még a gyüjtőkerékzet egyik csavarja, ami a szedést 

megakadályozta és ezt követte az első elevátor tetején lévő E 194. 

számú csavar meglazulása. A Linotype szedőgépen ez egyike a leg

fontosabb szabályozócsavaroknak, mert az első elevátor alsó állá

sát szabályozza és ennek helytelen beállítása a legrövidebb idő 

alatt egész garnitúra matricát tehet tönkre.

Az én esetemben az E 194. számú csavar meglazult volta olyan 

formában jelentkezett, hogy amikor az első elevátor a matricasor

ral leereszkedett és az öntőforma előrelendült, hogy a matricasor 

füleire ráilleszkedjék, óriási ropogás hallatszott. Ezt az okozta, hogy 

miután az első elevátor az említett szabályozócsavar meglazulása 

miatt elállítódott, az öntőforma nem tolódott a matricasor füleire, 

hanem az egyengetősín éles széle a matricasor alsó füleinek a felső 

széleit érte és azokból kivétel nélkül körülbelüli millimétert lecsí

pett. Az ilyen módon megsérült matricák azután már nem állanak 

vonalban, de ezenkívül, miután a sor rendes kizárását is akadályoz

zák, végső sorban a fröccsök és spíszek előidézőivé válnak. Aki 

ismeri az első elevátor alsó állásának a beállítását, az itt is könnyen 

segíthet magán. De aki valami eldugott helyen egyedül kénytelen 

a szedés mechanikai úton való előállításával foglalkozni, és az 
egyes gépalkatrészek helyes beállítását nem volt módjában meg

tanulni, azt az ilyenfajta zavar a legkritikusabb helyzetbe hozhatja.

Az első elevátor alsó állásának a helyes beállítása úgy történik, 

hogy agépet alapállásából előrehajtjuk mindaddig, amíg az elevátor
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a matricasorral (ékek mellőzésével) a legalsó állását elérte, tehát 

a matricák alsó fülei az öntőforma egyengető hornyában már benn 

vannak. Ekkor >/2 milliméter vastag bádoglemezt az E 194. számú 

szabályozócsavar alá teszünk és a csavart oly mértékben húzzuk 

meg, hogy a matricafülek az öntőforma egyengető felületeit köny- 

nyedén érintsék. Ezután a csavart véglegesen megerősítjük. E csavar 

szabályozásakor minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az ugyan

csak az első elevátor fején lévő E 204. számú csavarnak, amely 

az önműködő kikapcsolószerkezetet szabályozza, megvan-e még 

a helyes beállítása, mert az első elevátor alsó állásának a szabályo

zása mindenkor befolyásolja az önműködő kikapcsolószerkezet 

beállítását. Megfordítva ez az eset azonban nem áll fönn.

Az előzően leírt meglehetősen súlyos zavar után meglazult még 

az öntőkereken lévő rögzítőszelencék (Feststellbuchsen) egyike. 

Az öntőforma előrelendülésekor ugyanis arögzítőszelencék a velük 

szemben lévő rögzítőszegekre (Fe stste 11 stif te) rá tolódnak és így 

nyeri az öntőforma azt a szilárd helyzetet, amely a matricasor 

kizárásakor, illetve egyengetésekor és öntésekor okvetlenül szük

séges. Ha azonban a rögzítőszelencék meglazultak, akkor az öntő

forma állása már nem egészen szilárd és ennek a matricákra, vala- 

mintaz öntőformára nézve káros következményei lehetnek, miután 

ezáltal a matricasornak és az öntőformának megkívánt pontos 

összeállása problematikussá válik. Ezért a rögzítőszelencék intakt 

voltukra nézve gyakran megvizsgálandók.

A meglazult csavarok lajstroma ezzel még nincsen lezárva. Ide

tartozik még a hátulsó körhagyók egyik rögzítőcsavarának és az 

öntőkazán körhagyóján lévő rövid acéldarabkának a meglazulása. 

Az öntőkazán körhagvója rövid és hosszú acéldarabjainak a meg

lazulása egyébként mindennapos jelenség és ezért ezek e tekintet

ben úgyszólván naponta felülvizsgálandók, mert ha az esetleg 

meglazult acéldarabok megerősítését elmulasztjuk, akkor ezek 

vagy rögzítőcsavarjaik könnyen eltörnek és gyorsan történő pótlá

suk azután nagy gondot és munkaveszteséget okozhat.

A végére hagytam az öntőkereket forgató rövid fogazat meg- 

lazulásának az esetét. Ez a fogazat tudvalévőén az öntőkereket 

forgató körhagvóra van rászerelve és az öntőkerék negyedfordu

latát végzi el. Az öntőkerék körhagyója a körhagyók legbalszél- 

sőbbje,amelynek az ellentállóképessége nagyon csekély.Elképzel

hető tehát, ha a kis vagy a nagy fogazat csavarjaik meglazulása követ

keztében szilárd állásukat elveszítenék, az a gép épségét mennyire 

veszélyeztetné. E  tekintetben a legkisebb rendellenesség, a túl- 

vékonyra szabott körhagyó menthetet len törését vonná maga után.

Több apró és nem nagyon lényeges csavar és rúgó egy esztendő 

alatt történt törését és meglazulását fel sem soroltam. De az e 

sorokban leírtak is elegendők ahhoz, hogy az új szedőgépeken 

dolgozógépszedőketa legnagyobb óvatosságra intsék és mindenek- 

fölött a gépszedőket általában a gép technikájának minél nagyobb 

mértékben való megismerésére serkentsék. Neumann Ede

A sokszorosítótechnika újabb haladásáról
rebesgetnek azokban a szakmai körökben, ahol olyan szakférfiak 

is megfordulnak, akik a külföld szakmai köreivel, különösen 

pedig grafikai gépgyárakkal szorosabb kapcsolatot tartanak fenn.

Az óvatos szakembert ezek a rebesgetések nem lepik meg, 

mert tisztában van a nyomtatótechnika közeljövőbeni haladásá

nak irányával és lehetőségeivel; de nem is ragadtatják el a lelke

sedés magasabb régióiba, még akkor sem, ha a küszöbön álló 

változások valóban forradalmi jelentőségűeknek látszanak.

A technikai tudományoknak a két legutóbbi évtizedben való 

haladása éppen elegendő példával szolgál arra, hogy megoldha

tatlannak látszó problémák gyakorlati megvalósíthatóságában ne

kételkedjünk túlsá

gosan. A lehetősé

gekkel azonban szá

molni kell, mert a 

technikai tudomány 

és a mérnöki elme 

sok-sok olyan meg

lepetésben részesí

tett minket, melyek

nek bekövetkezésé

ben az első hallomás 

után ha nem is ké

telkedtünk, de nem 

nagyon bíztunk rö

vid időn belüli meg

valósulásukban. Ne 

vegyük azonban tel

jesen készpénznek 

sem mindazt, amit 

újabb találmányok

kal kapcsolatban és 

azok gyakorlati be

vezetése és kihasz- 
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tudomásunkra hoznak, mert valamely technikai problémának 

elméleti megoldásától gyakorlati kiviteléig még igen nagy az út.

Ezzel a gondolatmenettel adjuk közre azon újabb értesülésein

ket, amelyek egy új offsetsajtó-típus felbukkanását jelzik. Ez az 

új offsetsajtó-típus a meglevő offsetgépektől szerkezetileg alig 

tér el, a nyomás létrejötte dolgában azonban lényegesen más 

elveken épül fel és lényegesen más munkamenetet igényel.

Elsősorban fel kell említenünk, hogy a nyomtató formát alkotó 

cinklemez megmunkálása, tehát a nyomtató formának a létreho

zása merőben más természetű a mostani offsetnyomtatási eljá

rásnál követett móddal szemben. A mostani offsetnyomtatásnál 

a nyomtatóforma fotográfiai kopírozás, vagy litográfiái átnyomás 

útján kerül a cinklemezre. A mai viszonyok között tehát minden

képpen szükséges, hogy az offsettel dolgozó nyomda vagy 

reprodukáló fotográfussal rendelkezzék— amikoris másolás útján 

állítják elő a formalemezt — , avagy litográfiával kapcsolatos 

üzemnek kell lennie az offsetüzemeknek, mert a litográfiái átnyo- 

másra és az ezzel kapcsolatos műveletek elvégzésére csakis lito

gráfusok hivatottak. Az új típusú offsetsajtónál a litográfus és az 

átnyomó munkáját teljes egészében ki lehet kapcsolni, mert a 

lemez megmunkálása kémigráfiai természetű: éppen úgy állítják 

elő, mint bármely más klisét.

Az új gépnél a cinklemez megmunkálása valójában nem is 

egyéb, mint a nyomtatóformának kémigráfiai úton való maratása. 

Az eredeti rajzot, melyet sokszorosítani kell, fotografikus úton 

másolja át a kémigráfus az offsetgép cinklemezére, helyesebben 

olyan cinklemezre, amely nagyság és egyéb kellék dolgában azo

nos a mostani offsetgépek cinklemezeivel és ezt a lemezt klisé

maratással azonos eljárással maratja kész nyomtatóformává. Az 

természetes, hogy az átmásolásnál a reprodukálandó képnek vagy 

szövegnek a cinklemezen pontosan arra a helyre kell kerülnie, 

ahová azt a nyomtatvány formája kívánja. Röviden: a nyomtató

formának egy, a mai offsetsajtók síknyomtatási technikájára alkal

mas magasan maratott cinklemezéhez hasonlóan alkalmazott, egy 

darabból álló maratott nagy klisének kell lennie. A forma lehet
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akár hálózatos, akár vonalas maratású; tehát vonalas fototípiák és 

hálózatos autotípiák nyomása egyformán lehetséges ezen a sajtón. 

A nyomtatás különben teljesen azonos a rendes offsetsajtókon 

való nyomtatás technikájával, mertacinklemez elsősorban a gumi

hengerre nyomtatja át a formát és a gumihenger adja át a nyomást 

a papírra, azonban ezt a műveletet a mai rendszertől eltérőleg a 

víznek teljes kikapcsolásával eszközli, ami a pontos regiszter, a 

festékezés szempontjából bír sokféle előnnyel. A gép teljesít

ménye önberakószerkezet alkalmazásával a valóságban is felvihető 

volna 4500— 5000 példányig.

A fentiekkel még korántsem fejeztük be az új offsetsajtó-típus 

ismertetését. Ez a géptípus ugyanis nemcsak technika dolgában 

alkot újszerűt, hanem abban a tekintetben is, hogy igen könnyű

szerrel egy további új géptípussá való átalakításra is alkalmas. 

Szóval amolyan Fregoli-gép.Nem kevesebbről van szó, mint arról, 

hogy a gép festékező szerkezetének egyszerű és gyors kicserélése 

után a gép mélvnyomó sajtóvá alakítható át, amelyen viszont a 

mélynomást teljes tökéletességgel lehet kultiválni —  lényegesen 

kedvezőbb anyagi feltételek mellett.

A normális mélynyomósajtók eléggé ismeretesek a magyar szak

társak előtt is, úgyhogy azok szerkezetét részletesebben szükség

telen ismertetnünk.Elegendő, ha nagy vonásokban lerögzítjük, hogy 

a mélynyomósajtó lényeges része a nyomóformát alkotó réz

köpenyű henger, amely egy festékkel telt vályúba merülve végzi 

mozgását, minek következtében a forma befestékeződik, ami ter

mészetesen oly dúsan történik, hogy a felesleges festéket egy 

ú.n.raklinak kell a formátképező rézhengerfelületérőllesimítania. 

A festék így csak a mélyen maratott részekben marad benn és 

a nyomóhengerrel való érintkezés folytán kerül át a papirosra. 

Az új géptípusnál a súlyos és igen költséges rézhengert kiküszö

bölték éshelyette egy háromtized milliméter vastagságú rézlemezbe 

maratják ugyancsak mélyen a nyomandó formát: szöveget vagy 

képet. Ezt a lemezt azután épúgy feszítik rá a formahengerre, 

mint az offsetgépeknél a cinklemezt. A formahenger azután a 

rendes festékezőszerkezet helyébe alul elhelyezett vályúban 

mozog, épúgy, mint a rendes mélynyomógépeknél, azonban a 

felesleges festék leválasztása rakli nélkül történik meg egy igen 

elmés szerkezet segélyével, amelynek ismertetése azonban nem 

áll módunkban. A befestékezett és a felesleges festéktől meg

szabadított rézhenger most a sajtó gumihengerére nyomja át a 

formát és ez közvetíti a nyomatot a papírra. Ez az eljárás tehát 

nem egyéb, mint a mélynyomásnak az offseteljárással egyező 

munkamenettel való kombinálása.

Az új gép fregoliszerűsége azonban még ezzel sem merült ki, 

mert a gép igen jó eredménnyel használható az úgynevezett ho- 

mogénnyomtatásos eljárásnál is, amiről azonban részletesebben 

csak később írhatunk. Most csakis annyit említünk meg, hogy ez 

új eljárásnál a cinklemezt bizonyos zselatinanyaggal kell bevonni, 

amelyre közvetlenül kell ráfesteni a reprodukálandó festményt 

amelynek folthatását az ezzel a zselatinnal bevont cinklemezről 

való offsetszerű nyomtatással tökéletes hűséggel és —  ennek az 

eljárásnak ez az igen nagy előnye —  teljes színpompával lehet

séges majd elérni.
*

A fentieknél részletesebben nem áll módunkban ismertetni 

ezt az új sajtótípust, de a jövő hónapban —  értesülésünk szerint

—  már nyilvánosságra hozzák a gép teljes szakszerű leírását és 

akkor igyekezni fogunk példákkal és mellékletekkel is illusztrálni 

annak gyakorlati használhatóságát Azok a nyomatok, amelyeket 

lapunk szerkesztőségénél mint az új gép kísérleti termékeit be

mutattak, a legmesszebbmenő igényeket is kielégíthetik. Akár 

az offsetnyomatokat, akár a mélynyomású műlapokat nézzük, 

mindenképpen kielégítők az eredmények, de valósággal meglepő

a homogén eljárásos nyomatok színpompás tökéletessége is. 

Részletes ismertetés és gyakorlati kitapasztalás hiányában 

természetesen tartózkodnunk kell a szakszerű kritikától, annál 

is inkább, mert a fenti ismeretek birtokában az új gépnek sok 

hátrányos tulajdonságára is következtethetünk, amelyek látszólag 

a mai offsetgépekkel szemben háttérbe szorítják az új típust, 

noha bizonyos, hogy igen sok, sőt sokkal több előnyét kell megál

lapítanunk a mai rendszerű gépekkel és az azokon való munkál

kodással szemben.

Kritikai megjegyzéseinket tehát fentartjuk akkorra, amikor a 

szakszerű leírás birtokába jutunk. w.

Szedéspéldáink és fedőlapunk
egy újszerű és hatásos reklámbetűt mutatnak be gyakorlati 

alkalmazásban. A betűt a majna-offenbachi Gebr. Klingspor betű. 

öntöde nemrég hozta forgalomba Werbeschrift Neuland név alatt, 

s egyike ama betűöntödei termékeknek, amelyek nemcsak művészi 

formájukkal keltik fel a szakember érdeklődését, hanem a rendes, 

hogy úgy mondjuk szabályszerű betűöntödei készítési munka

menettől eltérő készítési módszerük következtében is különleges 

készítményeknek tekinthetők. A Magyar Grafika egyik előző év

folyamában —  az Í922 . évi III. évfolyam szeptember havi 7. 

számában —  meglehetős részletességgel ismertettük a betű 

anyamintájának háromféle keletkezési módját. Rendes körül

mények között ezeket a matrica-, illetve patricakészítési eljárá

sokat meg kell előznie magának a betűnek hihetetlen gonddal, 

művészettel történő megtervezésének és megrajzolásának. Újab

ban azonban a modern grafika behatása következtében már több 

olyan betű került forgalomba,amelyeknek megtervezésétapontos 

megrajzolás helyett nyomban követte a patricakészítés, mely ese

tekben így keletkezett betűk sajátságos művészi formát kaptak, 

mely forma magán viselte annak az eszköznek a sajátosságait is, 

amelyikkel apatricát előállították. így jött létre a Schriftguss AG. 

drezdai betűöntöde Mendelssohn betűje is. Klingsporék »Neu- 

land« reklámbetűje hasonló körülmények között készült A betű 

formáját Rudolf Koch tanár, a világhírnek örvendő kitűnő német 

grafikus állapította meg és minden precízebb megrajzolás mel

lőzésével ő maga állította elő abetű apamintáit,amelyekről azután 

nyilván galvanoplasztika segélyével készítették el az anyamin

tákat. Az apamintá- 

katKoch tanár fém
be készítette és pe

dig úgy, hogy a be

tűk belső üres felü

leteit, az úgynevezett 

kontrapuncokkal ho- 

morította, míg a be

tűk külső kontúr

vonalait reszelő se

gítségével alakította 

művészi formává. A 

vésőnek e betűk 

apamintáinak kelet

kezésénél semmifé

le szerepe nem volt 

Ezzel a ténnyel ma

gyarázható azután, 

hogy az új betűnek 

kontúrjai sajátságos 

és tagadhatatlanul 

érdekes művészi vo

nalakat mutatnak. S t u t t g a r t i  ú j é v i  ü d v ö z l ő l a p
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A »Neuland« betű tipográfiai alkalmazása, amint az szedéspél

dáinkból és fedőlapunkból is megállapítható, nagyon is karak

terisztikus eredményekre vezethet. A betű művésziessége adja 

meg ezt a karaktert, amely a legnagyobb mértékben reklám

hatású és a folthatásos technika teljes kiaknázására ad módot. A 

»Neuland« egy-egy nagyobb sora máris nyugodt kiindulási pontot 

ad a kívánatos folthatás kiépítésére. Egy másik nagy előnye a 

betűnek, hogy nemes egyszerűségű vonalai a közönséges groteszk 

betűk merev és szegletes formáinál puhábbak és így olvashatób

bak. Reklámbetűről lévén szó, főként ebben a vonatkozásban 

aknázható ki tökéletesen, azonban az akcidencia terén is kitünően 

használható és tompított színek alkalmazásával kifogástalan mer

kantilnyomtatványokat kapunk. Dekoráció dolgában e betű nem 

tűr meg mást, mint a tipográfiai egyenes vonalat és azt a néhány 

e betűvel azonos módszerrel keletkezett sorkörzetet, amelyek

nek néhány fajtáját lapunk későbbi számaiban talán módunk lesz 

bemutatni. De nincs is szükség más dekoratív tipográfiai anyagra, 

mert a »Neuland« betű maga is kifejezetten dekoratív hatású, w.

A  szerkesztőségtől a modern gépteremig (I.)
Nemcsak a laikus olvasó, hanem mi magunk kebelbeliek is ha 

kezünkbe vesszük a 24 óránként újraszülető újságot, a meg- 

szokottság érzeténél fogva rá sem gondolunk, hogy hány ember 

szorgalmas szellemi és fizikai munkájának eredményét lapoz

gatjuk.

Tegyünk egy kis sétát az újságszerkesztőségtől a gépterem 

rotációsáig, sorakoztassuk fel az újság előállításában résztvevő 

egyéneket foglalkozásuk szerint, hogy ráeszméljünk arra, hogy 

minő hasznos kulturális munkát végzünk mi nap-nap után és hogy 

elbízottság nélkül való önbecsüléssel állandóan tudatában le

gyünk annak, hogy fontos tényezői vagyunk az emberi társada

lomnak.

A szerkesztőség első tagja a lapvezér, vagyis a főszerkesztő. 

Erre az állásra a kiadó rendszerint egy hírneves publicistát szer

ződtet, mint aminők voltak Barta Miklós, Kaas Ivor, Falk Miksa 

az elhunytak közül, az élők részéről pedig Rákosi Jenő, Vészi 

József, Feleky Géza, Hoitsy Pál, Yázsonyi Vilmos stb.

Ezek valóságos díszei a zsurnalisztikának és zsenijüknél fogva 

nap-nap után képesek formai és tartalmi tekintetben egyaránt 

remekebbnél remekebb vezércikkeket írni. Akárhányszor azon

ban főszerkesztő

ként olyan egyént 

állít a kiadó az újság 

élére, aki országos 

hírű kapacitás, több

nyire politikus, de 

nem vérbeli író, és 

csak ritkán, havonta 

egyszer-kétszerha ír 

egy-egy alkalmi ve

zércikket.

Az ilyen embert, 

akit inkább a nevé

ért, mintsem a mun

kájáért szoktak fizet

ni, az angol találóan 

representative man- 

nek nevezi.

Másképpen áll a 

dolog a felelős szer

kesztővel. Ennek az 

állása már nem lehet 

holmi sine cura. Az 

ő vállaira nehezedik 

alap szellemi előállí

tásának legnagyobb 

súlya.

Az asztalán egész 

garmadája hever a 

különféle nyomtat

ványoknak, újságcikkeknek, kéziratoknak, leveleknek stb. Végső 

sorban ő dönt, hogy mi közölhető a lapban, aminthogy ő felelős 

a legapróbb közleményért is.

Ezenkívül érintkeznie kell a lap belső munkatársaival, a rovat

vezetőkkel, hogy esetről esetre ki miről mennyit írjon stb.

Mindez egymagában is nagy munkát igényel. De ezt a mun

káját sem végezheti zavartalanul.

Majd a nyomdai közegekkel, legtöbbször a metőrrel kell tár

gyalnia, látogatókat kénytelen fogadni, akik igényt tartanak arra, 

hogy lapjában ezt vagy amazt közölje. Akárhányszor lényegtelen 

dolgok miatt kell szóba állani olyan közéleti egyénekkel, akiket 

kurtán-furcsán el nem küldhet.

Mindez sok türelmet és tapintatot igényel.

A parlamenti ülésszak alatt —  a lap politikai tendenciája 

miatt —  különösen felhalmozódik a munkája.

A felelős szerkesztő munkáját a helyettes szerkesztő van hivatva 

megkönnyíteni. Ennek kell legelsődben átnéznie a beküldött 

anyagot és a vidéki lapokat és közlésre előkészíteni, illetően ki

jelölni a lényegesebb dolgokat és helyesbíteni a kézirat stílu

sát, amire nagyon is gyakran szükség van.

Nélkülözhetetlenül fontos tagjai a szerkesztőségnek a rendes 

belső dolgozótársak: a politika, közgazdaság, színház, irodalom, 

művészet; a tudomány, sport stb. rovatok vezetői.

Mentői kiválóbb szakerőkkel vannak betöltve a lap rovatai, 

annál inkább felel meg az újság kulturális hivatásának és annál 

nagyobb tekintélyre és súlyra tesz szert az újságolvasó közön

ségnél.

A lapnak az a belső munkatársa, aki a külföldi rovatot vezeti, 

abban különbözik többi kollégájától, hogy neki nagyabb nyelv- 

ismerettel kell rendelkeznie. Feladata az, hogy a külföldi lapok

ból fontosabb közleményeket vegyen át. Jól és gyorsan kell tudni 

fordítania a német, angol, francia és olasz nyelvekből; ki kell 

válogatnia a fordítás anyagából a lényegeset és rövidebb formá

ban közölni azt, ami a honi közvéleményre nézve érdekesnek ígér

kezik. Az újság kedveltté tételére nagyon fontos, hogy a közlemé

nyek mentői vonzóbban legyenek megírva, vagyis a lap változato

san és élénken legyen szerkesztve.

A lap érdekessé, változatossá és színessé tételének feladatá

ból leginkább az az ujságiró veszi ki a részét, akit riporter néven 

ismer az újságolvasó.

Jó riporter csak vérbeli újságíró lehet. Természetrajza: a für

geség, ötletesség, szellemesség, humor és merészség.

Újságírói karriérje ezektől a tulajdonságoktól függ. Ha ilye

nekkel nem rendelkezik —  mások által túlszárnyalva —  csak

hamar leszorul működési területéről.

A riporter írásának mindig lendületesnek kell lennie. Már 

cikke bevezetésénél arra kell törekednie, hogy a legnagyobb mér

tékben felkeltse az olvasó érdeklődését.

Az igazi riporter, ha pl. öngyilkosságról tudósít, így vezeti be 

mondanivalóját:
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Tegnap este a Reviczky tér egész környéke a legnagyobb 

riadalomba esett, mert villámként terjedt el a híre annak, hogy 

N. N. vízzel töltött puskával a szájába lőtt és szétloccsant aggyal 

terült el a szoba padlózatán. A borzalmas látványt nyújtó rémes 

esetnek közvetetten oka minden valószínűség szerint az volt, 

hogy kigolyózták a kaszinóból. Az előzményeket ím itt közöljük. 

És következnek a részletek.

Ha a riporter egyszerűen így kezdte volna tudósítását, hogy: 

a Szentkirályi ucca X-edik száma alatt N. N. agyonlőtte magát, 

úgy a szerkesztő legföljebb az öngyilkosság rovatában adott volna 

annak egy-két sorban helyet és nem lett volna belőle riport.

Angliában nagyon ki van fejlődve a riporteri irtézmény; szinte 

specializálva van. így nemcsak politikai, hanem többek közt pél

dául valóságos tűzvész-riporter is van, aki legelsőként ott terem 

a tűzeseteknél, hogy mindenkinél előbb ő adja le a tűzvészről a 

tudósítást. Hogy a dolog mentői gyorsabban menjen, nyomtatott 

blankettával van ellátva, amelynek csupán a rovatait kell kitöl

tenie. Nevezetesen: hol volt a tűzeset, mely időben keletkezett, 

ki a kárvallott, milyen a még mindig lobogó tűzvész terjedelme, 

mely áruk,értékek, épületek hamvadtak el, mennyi az okozott kár, 

mikor ért véget vagy mikorra várható a tűz lokalizálása stb.

Egy-egy angol politikai riporter a virtuozitásig gyakorolja mes

terségét Ennek illusztrálására szolgáljon az angol közvélemény

ben annak idején óriási feltűnést keltett következő bravúros eset:

Az angol felsőházban egy nagyfontosságú politikai ügy tárgya

lása szokatlanul viharos jelenetekre adott alkalmat.

Az ellenzék ugyanis hiába követelt felvilágosítást arról, hogy 

milyen álláspontra helyezkedik Wellington herceg kormánya bi

zonyos politikai eshetőségek bekövetkeztében.

Miután az ülésnek vége volt, a herceg egyik magasrangú 

hívével együtt hagyta el a házat, hogy gyalog tegye meg az utat 

hazáig.

Ezt észrevette egy riporter. Tudni kell, hogy Wellington utolsó 

éveiben süketségben szenvedett és mint minden nagyothalló, úgy 

ő is nagyon hangosan beszélt. A riporter, aki ismerte a herceg

nek ezt a fogyatkozását, a sötét éjben háta mögé surrant, hogy a 

Wellington és kísérője között folytatott beszélgetést kihallgassa. 

A terve várakozáson felül sikerült. A herceg a legtávolabbról 

sem sejtette, hogy a kormány titkait hangos beszédével az őt 

árnyékként követő riporter éberen figyelő füleinek árulja el. M i

kor a politikusok egymástól elköszöntek, akkorra már az egész 

politikai helyzetnek és a kormány terveinek teljes ismeretében 

volt, amely felől pedig Wellington még néhány órával előbb a 

lordok házában minden felvilágosítást megtagadott.

Az ellesett politikai titkok fontossága oly nagy volt, hogy szinte 

zavarba hozta a riportert, hogy mi módon értékesítse, illetően 

hozza köztudomásra ezeket.

Egészen valószínűtlennek látszott előtte, hogy akadjon szer

kesztő, aki elhinné, hogy ő, a szimpla riporter, tudomással bírjon 

olyan dolgokról, amelyek a legelőkelőbb körök előtt is mélységes 
titkok voltak.

Efölötti töprengésében eszébe jutott, hogy a Morning Chronicle 

című tekintélyes politikai napilap már napok óta a leghevesebben 

támadja a kormányt, mert a politikai helyzet és a kormány maga

tartása felől minden felvilágosítást megtagad.

A Morning Chronicle szerkesztőjében vélte tehát megtalálni 

azt az embert, aki az ő szenzációs politikai tudósítását szívesen 

fogadná. Elsietett tehát hozzá és Mr. Black, a szerkesztő azonnal 

felismerte az ügy rendkívüli fontosságát.»Jótáll-e ön,szólt szigorú 

hangon, a tudósítás valóságáért? Mindenekelőtt tudnom kell, 

hogy mi módon jött ön kormányzati titkok birtokába.* A ripor

ter tudta, hogy a szerkesztő bizalmatlanságát csak a legteljesebb 

nyíltsággal lesz képes eloszlatni, elmondta tehát neki őszintén a

tényállást. A szerkesztő ezek után nem kételkedett a történet 

valóságában és a riportot szép honorárium fejében elfogadta.

Másnap reggel a tudósítás feltűnő helyen jelent meg a Morning 

Chronicle-ben. A cikk óriási feltűnést keltett. A jobboldalt nagyon 

bántotta, hogy a kormányzati politika titkait a Wellington kormá

nyával szemben ellenséges álláspontot elfoglaló baloldali lap 

leplezte le. A politikai körökben mindenütt azt találgatták, hogy 

mi módon juthatott a Chronicle e fontos titkok birtokába. Senki 

sem sejtette, hogy ki lehetett az áruló.

Csak Wellington részéről látszott a dolog nyilvánvalónak, ó  

még minisztertársait sem avatta be az ő legszemélyesebb poli

tikájába. Terveit csupán csak amaz éjjel őt hazakísérő magasrangú 

bizalmasának árulta el, így tehát nézete szerint csakis ez fecseg

hette ki azokat könnyelműen. A herceg kérdőre is vonta őt, de 

ez a gyanút sehogvsem volt képes magáról elhárítani. A rejtély 

sokáig megfej tetlen is maradt. Csak akkor nyerte vissza a kegy- 

vesztett ember Wellington bizalmát, amidőn kezdetben szűkebb, 

később mind szélesebb körökben suttogták, hogy hogyan történt 

a dolog. A londoni újságírók azonban a nagyszerű csíny után való

ságos glóriával vették körül nagy tekintélyre szert tett kartársukat.

Hogy az angol riporter féktelen versengésből mit képes elkö

vetni még saját kartársa rovására is, ha erre alkalma nyílik, arra 

nézve szolgáljon jellemzésül a következő eset

Egy napilap szerkesztőségébe a riporter bevitte a tudósítását. 

Mivel a szerkesztő nem volt a szobájában, asztalára tette azt és 

sietős dolga lévén, azonnal eltávozott. A riport címe ez volt: 

"Rendkívüli regényes eset«. Nemsokára belépett a még mindig 

távollevő szerkesztő szobájába egy másik riporter és kísértésbe 

esve kollégája cikkének vonzó címétől, habozás nélkül zsebre- 

vágta azt és a zsákmánnyal elosont. Mohó kíváncsiságában már 

az úton meggyőződött, hogy az eset tényleg rendkívül regényes 

volt. Arról volt ugyanis a riportban szó, hogy egy parádéskocsis 

megszöktette dúsgazdag urának szépséges fiatal leányát. A tör

ténet helye és az ügy

ben szereplő szemé

lyek neve (mint ilyen

kor szokás) nem volt 

megadva, annál ke

vésbé látszott aggo

dalmasnak, hogy azt 

lemásolva, a saját 

neve alatt a lapnak 

azonnal beküldje. A 

regényes szöktetési 

eset nyomban meg

nyerte a szerkesztő 

tetszését és másnap 
már a lapban közölte.

Az álszerző a ren

des fizetési napon 

elsőnek jelentkezett 

a kiutalt fizetségért 

és azt megkapva, el

távozott Néhány óra 

múltán jött az igazi 

szerző, akit azonban 

ridegen elutasítot

tak, értésére adván, 

hogy kollégája, aki a 

cikket beküldte, a 

honoráriumot már 

fel is vette. Ez a fel

világosítás érthető
Laupál Antal, a szlovenszkói Kosicén (Kassán) dolgozó 

gépmeslerkollégánk üdvözlőlapja



bámulatba ejtette a meglepett riportert, aki a szerkesztő előtt az 

ő szerzőségét hevesen bizonygatta. Kérte a kéziratot, mely az ő 

állítását kétségtelenül igazolni fogja. Ámde képzelhető a szeren

csétlen ember meglepetése, midőn a menten kikeresett manu- 

scriptum láttára meggyőződött, hogy az elejétől végig más kezétől 

eredt. Annyira le volt sújtva, hogy szóhoz is alig jutott. Ez még 

gyanúsabbá tette őt, úgyhogy a szerkesztő már-már ki akarta uta

sítani. Mindazonáltal teljesítette abbeli szívós kérését, hogy hivassa 

el azonnal és szembesítse őt vetélytársával. Ez meg is történt Az 

álszerző a szembesítésnél csökönyösen amellett maradt, hogy a 

riportot a tények is

merete alapján írta.

A végsőig elkese

redett szerző erre 

mennydörgő han

gon vágta szemébe a 

meg átalkodottna k :

»Most pedig irgal

matlanul le fogom 

önt leplezni. Ön a 

távollevő szerkesztő 

asztaláról, ahová én 

tettem, eltulajdoní

totta az én cikkemet, 

azt lemásolta és a 

nevét aláírva a saját 

tudósításaként kül

dötte be. Az az állítása, hogy az eset részleteit az arisztokrácia 

egyik tagjától tudta meg, vakmerő hazugság. Tessék tudomásul 

venni, szerkesztő úr, hogy ez a leánvszöktetési eset nem is történt 

meg. A történet elejétől végig az én fantáziám szüleménye, azt 

elejétől végig én fogalmaztam meg, senki más.« — A szerkesztő 

meglepetését és a leleplezett ember zavarát csak elképzelni lehet, 

de leírni nem. A porig lesújtott álszerző visszafizette a jogtalanul 

felvett honoráriumot. Ezzel a sértett megelégedett és a sérelmet

A G rn zs c k & H érj s e A G. b e t ű ö n t ő d é ,  Ha mb u r g ,  ki s n a p t á r á n a k  o l d a l p á r j a

egyébbel nem is torolta meg. Hogy miért? kérdezhetné valaki, hát 

bizonyára azért, mert érezte, hogy a csínyt ő éppen úgy elkövette 

volna, mint rajtavesztett kollégája.

A vérbeli riporter ötletekben kifogyhatatlan és az újságnak a 

legkülönbözőbb alkalmi tudósításokat szolgáltatja.

Egyszer koldusnak öltözik és felvéteti magát a hajléktalanok 

menhelyébe. Kihallgatja kvártélyostársainak beszélgetését gyanút

lanul kikérdezi egyikét-másikát. Ennek eredményeként leírja a 

valamikor nagy gavallért játszott embernek a történetét, aki fené

kig ürítette az élvezetek poharát, mígnem dús örökségét lóverse

nyen és kártyán, no 

meg szép delnők tár

saságában elpazarol

va, a züllés lejtőjén a 

menhelvig jutott. A 

riporter ellátogat a 

tébolydába, a kép

zelt királyok, had

vezérek, szentek, an

gyalok és istenek, az 

örökös menyasszo

nyok és vőlegények 

közé az élőhalottak 

birodalmának lakói- 

hozésezekrőlmond 

elazujságolvasónak 

rendkívül érdekes 

dolgokat. (Itt megemlítem, hogy a Lipótmezőn évek óta van egy 

újságíró, akit azalkoholjuttatotta tébolydába. Ez érdekfeszítő tudó

sításokat szokott küldeni szerencsétlen társairól az újságoknak 

Máskorrazzián fogatja el magát, hogy a toloncházi életről tudó

síthasson. Ellátogat a fegyintézetekbe, kikérdezi a társadalom, 

kitagadottait, hogy miért adták magukat tilalmas dologra és a 

hosszú rabságra ítélt nagy bűntettesek fegyházi életével ismer

teti meg érdekes riportban az újság olvasóit. László Dezső

Naptárakról és az újévi üdvözlőlapokról
Az idén nyomdáktól és a szakmai fel

szerelő cégektől néhány feltűnően jól si

került fali, előjegyzési és zsebnaptárt kap

tunk, amelyeknek méltatását a követke

zőkben adjuk: A Berger és Wirth-féle 

festékgyár Lipcse, napi tömbnaptárt adott 

ki, melynek hátlapja Lipcse néhány fes

tőién szép részletét ábrázolja. A hátlap off- 

setnyomás útján sokszorosíttatott és e te

kintetben valóban elsőrendű munka: nem

csak a reprodukciós része a munkának 

tökéletes, hanem a nyomása is, ami termé

szetes, mert ehhez a legjobb festékeit hasz

nálták fel e világhírű gyárnak. Maga a tömb 

napi lapjai más-más színűek és valóságos 

festékmintakönyvét alkotják a cégnek.

A budapest Lorilleux Ch. és társa festék

gyár ezidei tömbnaptárának hátlapja Kuntz 

festőművész munkája, mint reklámnyom

tatvány effektusteljes és hatásos, technikai 

kivitele — litográfia — is kifogástalan,annál 

inkább kell helytelenítenünk a naptár alsó 

részén elhelyezett szövegnek a rajzát. Ez

igazán nem grafikusmunka, amit pedig ez 

a szép munka mindenesetre megérdemelt 

volna.

A Ghr. Hostmann-Steinberg’sche Far- 

benfabriken cellei festékgyár előjegyzési 

naptárának egyes lapjai két-két hétre szó- 

lanak. Minden három-négy lap után egy- 

egy négyszínnyomat van közbeiktatva, ami 

az előjegyzési naptárnak valóságos műér

téket ad, mert e négyszínnyomatok kivétel 

nélkül elsőrangú munkák.

Az Aktiengesellschaft für Schriftgies- 

serei und Maschinenbau offenbachi betű

öntöde cég kétoldalas falinaptárt adott 

ki, melynek margóját Ludwig Enders gra

fikusművész illusztrálta fametszetű zsá- 

nerben, ami az ő egyéni sajátossága.

A C. E. Weber stuttgarti betűöntöde a 

saját készítményű anyagából szedett egy 

kétoldalas kartonra nyomott falinaptárt. A 

A szedés kompozíciója egyszerű és ízléses.

A budapesti nyomdacégek közül alig 

egynéhány küldte be naptárát. A Glóbus

rt. heti előjegyzési, falinaptára és zsebnap

tára rajzban azonos a tavalyival, csupán 

színezése más. Tervezője Kun Mihály, aki 

renesszánsz stílusú rajzzal foglalta körül a 

tömböt, illetve a hónapos naptárrészleteket 

Kivitele kifogástalan litográfia. A Hor- 

nyánszky nyomda rt. heti előjegyzési nap

tárának tervét Kovács László tervezte a 

Spitz Adolf szaktársunk tanfolyamán. Egy

szerű kompozíció, meglehetős jó reklám

értékkel. Budapest székesfővárosi házi

nyomda többféle kivitelű heti előjegyzési 

naptárt adott ki, melyeknek mindegyike 

egyszerűsége mellett jó és diszkrét hatású, 

ami illő is a városi hivatalok komolyságá

hoz, mert e naptárak főként itt nyernek 

elhelyezést.

Láttunk különböző helyeken még más 

naptárakat, amelyekről azonban szándé

kosan nem írunk —  noha nem egy közü

lök a legnagyobb dicséretre is érdemes — , 

mert úgy hisszük, hogy készítőik vagy ki

adóik nem kívánják a nyilvános méltatást,
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máskülönben szerkesztőségünkről nem fe

ledkeztek volna meg.

Könyvszerű és zsebnaptárakról is meg 

kell emlékeznünk.

Az első csoport egyetlen magyar kép

viselője a Magyar KirályiEgyetemiNyomda 

»Diarium« című naptára, amelyről lapunk 

más helyén is megemlékezünk, e helyütt 

csak kifogástalan technikai kivitelét dicsér

jük meg.

A Hornyánszky nyomda rt. zsebnaptára 

ez idén még távolról sem közelíti meg e 

cégbékebeli hasonló kiadványait, de mintha 

már előfutárja volna a jövőbeni valóban 

luxusosan kiállított, művészi megoldású 

és kiállítású Hornyánszky naptáraknak. A 

mostaninak tervezője Kovács László kollé

gánk; egyszerűen oldotta meg a szedés

megoldást, csak tipográfiai anyagot hasz

nálván fel ahhoz. A bekötési tábla is sze

désről való címnyomást kapott; ehelyütt 

egy kis elcsúszást kell észrevennünk: az 

évszámmal egyvonalban tervezett csillagok 

érthetetlenül két ciceróval kerültek maga

sabbra, ami kis hiba ugyan, de az ilyen 

munkánál kiküszöbölendő.

Luxusnaptáraknak tekintjük a D. Stem- 

pel AG., Frankfurt a/M., a K lingspor AG., 

Offenbach a/M. és Genzsch & Heyse AG., 

Hamburg, betűöntödék kis zsebnaptár

remekműveit. Ezzel a szóval úgyszólván ele

get is mondtunk, ennél többet nem kell, 

kevesebbet nem lehet mondani ezekre a 

kis, tipográfiai anyagból szedett munkákra, 

amelyeknek oldalaiból szemelvényeket la

punk más oldalain reprodukálunk.

Végül meg kell említenünk a jóhírű po

zsonyi Wigand-féle műintézet nagy fali

naptárát, amelyet kicsinyítve szintén be

mutatunk. A naptár rajza és általában meg

oldása kiválóan sikerült és ugyanezt mond

hatjuk a technikai kivitelről is.
*

A múltban igen terjedelmes és tartalmas beszámolót 

szoktunk írni a szaktársi körökből a szaklapokhoz befutó 

újévi üdvözlőlapokról. Az akkoriban széles körben el

terjedt szép szokás a háborús évek során valahogyan

—  kiment a divatból, aminek nemcsak a háborús vi

szonyok voltak okozói, hanem az a szomorú körülmény 

is, hogy akcidensszedőink száma az utolsó másfél év

tized alatt szerfelett megfogyatkozott. Mostani akcidens

szedőink túlnyomó része még kezdő, amivel természet

szerűleg az is jár, hogy —  bátortalanok. Feltűnően 

kevés köszöntőlapot kaptunk ezidén is és ezeknek a java 

bizony még régi, fényes nevű mestereinktől valók, az 

egyszerűbbek már az új generáció tagjaié és végül akadt 

néhány lap, amelynek készítői ez utóbbi csoport bátrabb 

és kevésbé lehiggadt úttörői.

Priiner Arnold kollégánk igen ízléses kivitelű folt

hatásos konstrukciójú köszöntőlapja egyike az idei ter

més legszebbjeinek. Hogy tipográfiai szempontból is ki

fogástalan, azt szinte felesleges kulün is felemlítenünk.

Sleni Ernő pápai könyvnyomdász reklámmal kap

csolatos üdvözlőlapja fiának, S lm i Vidor- nak a mun

kája. Rajzbeli megoldása túlságosan reklámszerű, színe

zése nagyon komor. Nyomása sem tiszta.

Lipcsében élő Elek Pál kollégánk klasszikusan egy

szerű és finom kivitelű üdvözlőlapon kíván szerencsét 

az új esztendőre. E munkáján már erősen megérzik a 

német akadémia —  amelynek különben szorgalmas 

növendéke —  hatása.

Beclier István egyszerű és megszokott formájú szedés

kivitelben készítette el idei lapját. Szedésben és nyo

másban egyaránt jó.

Vargha Miksa újévi lapjáról is ugyanezt mondhatjuk, 

éppen csak a lénián elhelyezett szignett erőtlenségét 

kifogásoljuk.

Fekete Béla újévi üdvözlőlapja modern anyagból,

F e k e t e  G é z a  ü d v ö z l ő l a p j a

modern és stílszerű megoldás. Igen hatásos és finom 

kompozíció, abszolút tiszta nyomással.

Dtikai Károly mesterszedő kollégánk ólommetszetű 

újévi köszöntőlapja arany- és kéknyomású. Rajzban, 

mint kivitelben egyaránt kifogástalan, összhatásban, 

az erős foltok ellenére, finom.

Sltglei' István székesfehérvári kollégánk magyar- és 

németnyelvű üdvözlőlapja modern felfogásról tanúsko

dik. Kompozíciója meglehetős jó, de kifogásolnunk 

kell a konstrukció kiindulópontjaként alkalmazott lámpás 

durva és kevéssé tiszta metszetét.

Rubiczky Ferenc, Miskolc, üdvözlőlapja szintén mo

dern felfogású munka, amelynek kiviteléhez készítője 

lapunk egyik régebbi hirdetésének Kun Mihály rajzolta 

figuráját is felhasználta, amit különben ő is elismer és 

ezt kifogástalanul Mftser-leinezbe véste. A nyomás tiszta.

Lakenbach Artúr üdvözlőlapja egyszerű szedéssel is 

szimbolizálja a múlófélben levő esztendőnek újjal való 

felváltását. Egyszerű kivitele jó, nyomása kifogástalan.

Kun Mihály csigavonalban alakított sorszedéssel ké

szítette el köszöntőlapját. Ezt az ötletét azután a tőle már

megszokott eredetiséggel léniádíszítéssel tette még 

érdekesebbé. Színezésben és nyomásban is a legjobban 

sikerült.

A fenti hazai üdvözlőlapok után be kell számolnunk 

néhány külföldi eredetű üdvözlőlapról is.

Ludwig Enders grafikus fametszetű lapja művészi 

munka, melyet lapunk más helyén reprodukcióban is 

bemutatunk.

Igen ötletes rajzú lappal közli jókívánságait és L ip 

cséből Berlinbe való költözködését a Bildungsverband 

elnöke, Bmno Drcssler.

A Bildungsvei'band stuttgarti és karlsruhei csoportjai 

tiszta szedéskivitelű üdvözlőlapokat küldtek szét. Mind

két lapnak szedésmodora újszerű és egyszerűségében is 

igen érdekes.

Laupál Antal Kassa-Kosice, igen érdekes, reklám

szerű hatású lappal kíván jó újévet. A fekete tónus, 

amelyből fehéren villognak elő a szöveg betűi, kicsit 

szokatlan gratulációs nyomtatványokon és ennek komor 

hatását vajmi kis mértékben csökkenti az oldalt húzódó 

háromszínű szalagdíszítés.

Wei'ner Jenő, a Slovenská Grafika szerkesztője egy

szerű szedésű lapot küldött szét.

A milánói könyvipari szakiskola újévi köszöntőlapja 

klasszikus egyszerűségű lapja igen elegáns és ízléses.

Ezenkívül kaptunk még üdvözlőlapokat különböző 

külföldi gyáraktól és cégektől, amelyek természetszerű

leg mind kiváló tipográfiai munkák, anélkül azonban, 

hogy szedéskompozíció dolgában valami különösebbet 

nyújtanának.

A fent felsorolt lapok közül néhányat lapunkban 

szétszórva kicsinyítve reprodukálunk, megjegyezvén, 

hogy a munkák kiválogatásánál néhány jó  munkát vol

tunk kénytelenek mellőzni, mert reprodukciójuk csak 

autotfpia útján lett volna lehetséges, autotípiát pedig 

lapunk papírjára nem lehet tisztán nyomatni. IV.

Lengyel grafikusok
A reprezentatív kiállításokkal szemben 

általában bizalmatlanok vagyunk. Nagyon 

jól tudjuk, hogy az ilyen alkalmakkor meg

köti a zsűrit számos mellékszempont. Nem 
tudjuk megítélni, mennyire tükrözi az »Első 

Budapesten rendezett lengyel reprezen

tatív kiállítás« a Nemzeti Szalónban tényleg 

a lengyel grafika mai állását. Ennek követ

keztében a látott anyag alapján kell ítéletet 

formálnunk.

A Szalón jobbszélső, keskeny termében 

húzódik meg túlnyomórésze amaz anyag

nak, mely valódi érdeklődést tud kiváltani. 

A másik négy terem képei olyanok, mint 

amilyen bármely más ország átlagos kon

zervatív és akadémikus termelése: enyhén 

naturalisztikus litográfiák, aprólékos réz

karcok, részben erőtlen stilizáló kísérletek, 

főleg német hatás alatt, sorakoznak egy

más mellé. Talán csak Pankievicz József 

egynéhány szellemesen rövidstílusú karca 

és Jablczynski Félix ízlésesen színezett fél

tenyérnyi rézkarclapocskái ragadták meg a 

figyelmünket.

Egy valami azonban feltűnő: hogy a 

konzervatív művészek ugyanúgy, mint a 

haladók roppant hozzáértéssel, érettséggel 

kezelik a fametszetet. A fametszet a len-



gyelek egyetlen eredeti és jelentős területe 

és e tekintetben a mi grafikusainknak is 

volna a lengyelektől tanulnivalójuk. A 

késői gótika és a renesszánsz hatását ügye

sen dolgozzák fel Krasnodebska Bogna és 

Skoczylas László. Szép tónusgazdag slílust

Egyik legújabb
Mialatt a könyvnyomdái gépgyártás terén 

a technikai fejlődésben egy évszázad után 

már szünetelés ál lőtt be, azoffseteljárásnál, 

amely tulajdonképpen elein te csak rotációs

nyomtatás volt, a technika meglehetős gyor

san fejlődött. Ugyanis a kőnyomtatásnál és 

a könyvnyomtatásnál szerzett tapasztalato

kat használták föl az offsetgépek gyártá

sánál is.

Mindamellett vannak még bajok az offset- 

gépiparban, amelyek orvoslásra szorulnak. 

Az offsetnyomtatványokon meglátszik a 

törekvés, hogy bizonyos ízlésiránynak meg

feleljenek, de az offsetnyomtatványok leg

többjének színszegénysége és elmosódott- 

sága arra készteti ennek az eljárásnak egy

néhány hívét, hogy visszatérjen a régi meg

szokott nyomtatási eljáráshoz, a könyv- 

nyomtatáshoz.

Beható kutatások most bebizonyították, 

hogy az offsetnyomtatásban is lehet olyan 

hatásokat elérni, amelyek fölülmúlják a 

ma ismert legjobb illusztrációs sokszoro

sítási eljárásokat. Tudvalevő, hogy teljesen 

céltalan a festékezésben bizonyos határo

kat átlépni, mert akkor az elmosódást, szét- 

nyomódást stbit idéz elő. Ügy a cinklemez, 

mint a gumi csak meghatározott mennyi

ségű festéket vehetnek fel. Viszont a gumi

hengeren levő festékből is csak meghatá

rozott rész jut a papirosra, amely festék

mennyiség a papiros minőségétől függ.Ha 

tehát sikerül a gumin visszamaradt festéket 

is a papirosra rávinni, akkor az előbbihez 

hasonlóan a maradékfesték ugyanolyan 

része vitetik át a papirosra. Ennek ered

ménye azután a képreprodukció lényeges 

megjavulása, úgyhogy az már nem hagy 

kívánnivalót maga után. Természetesen 

ugyanez a hatás jelentkezik akkor is, ha egy 

ívet előbb az előzőleg kinyomott ívről visz- 

szamaradt festékkel nyomnak át, és azután 

a lemezről kapott friss festékkel nyomnak 

ki. A festék mélysége és a plasztikai hatás 

így bámulatos.

Ennek megismerésétől a sok kísérleten 

át a gyakorlati értékesítésig nagyon hosszú 

volt az út.

A nyomógépek terén sok találmányáról 

ismertHorn József gyárigazgatónak sikerült 

olyan gépet szerkesztenie, amely a fönt

említett követelményeknek megfelel. A 

gép gyártását a Vogtlandische Maschinen- 

fabrik A.G. Plauen vállalta. A gép kétszín-

alakított magának Lám László, bájosak 

Cielewski tájai. A francia expresszionizmus 

hatását tükrözi Wasowicz Waczlaw. —  

Meg kell említenünk még Hoppén János 

bravúros barokk városkép-utánzatait és 

Hrynkowski József színes kőnyomatát, r. m.

offsetnyomógépünkről
offsetnyomógép. Tehát használható mint 

a rendes offsetprés is, amelyen egy menet

ben csak egy szín nyomható. Erre a célra 

ez a gép más offsetgépekkel szemben ket

tős teljesítményt végez. A teljesítmény te

hát 5000 nyomás óránként.

A gép hármasherengerrendszer alapján 

épült A lemezhengemek két síkja van és 

két lemezzel látható el. Két festékezőszer- 

kezete van, egyenként négy föladóhenger

rel, egy-egy festékvályuval, a szükséges dör

zsölőhengerek oldalt való szétdörzsölésre 

vannak berendezve, amelyek különféle 

gyorsaságra állíthatók be és szabadon át

tekinthető módon vannak elhelyezve a 

lemezhenger felett Ugyanilyen ötletes, 

egyszerű és praktikus a két nedvesítőszer

kezet is.

A gumihengernek fél olyan terjedelmű 

az átmérője, mint a lemezhengeré, csak egy 

gumija van és így két fordulatot tesz ez 

utóbbi körül. A fél lemezhengerátmérőjű 

nyomóhenger ugyanannyi fordulatszámot 

végez, mint a gumihenger. A berakás ide- 

oda lebegő ívfogókkal történik, amelyek 

pontos regisztert biztosítanak. A kirakást 

szalagoknélkül lánckirakó útján végzi a gép.

A kirakóasztal önműködően süllyed és 

erre rakja az újszerű ide-oda mozgó ív- 

fogórendszer lassan az íveket egymásra. A 

gép megállítása zajtalanul történik, miköz

ben a gumihenger fölemelkedik a nvomó- 

és a lemezhengerről, úgyszintén az összes 

föladóhengerek is fölemelkednek. A nyo

más megkezdésénél és abbahagyásánál a 

gép elmés szerkezeténél fogva makulatúra

ívek nincsenek.

A gép sokoldalú teljesítményeit röviden 
az alábbiakban ismertetjük:

i .  Kétszínnyomás. A két lemez mind

egyike egy-egy színnel befestékeződik, 

amelyek egymásután vitetnek át a gumi- 

kendőre. Ez az első színt azonnal átadja a 

papirosnak, csak ezután festékeződik be a 

gumihenger a második színnel, amelyet a 

legközelebbi fordulónál a nyomóhenger 
kinyom.

Minthogy az első szín a gumiról lenyo

módik, mielőtt az a másodikat fölveszi, a 

két szín egymásra is nyomható, anélkül 

hogy a színek a gumihengeren eltörlődné

nek. Itt négy nyomást érünk el, ellenére 

annak, hogy a gumi- és a nyomóhenger 

csak kétszer fordulnak. És pedig:

az első menetnél: nyomás a friss festék

kel (I) és nyomás a maradékfestékkel (II);

második menetnél pedig: nyomás a friss 

festékkel (II) és nyomás a maradékfesték

kel (I).

A maradékfestékkel való mindkét nyo

más adja a föntemlített rendkívül fényes 

és friss hatást, amit eddig az offsetművész 

csak egy könnyű alap előnyomásával tudott 

elérni és emellett kétszer kellett berakni, 

ami nemcsak időbe, de költségbe is került 

és nem állt pontosan regiszterben.

2. Nyomás egy színnel egy munkamenet

ben és kettős teljesítménnyel. Ha a lemez- 

hengert két egyforma nyomólemezzel látjuk 

el, akkor közönséges offsetgépünk van, de 

kettős teljesítménnyel. Csak az egyik cink

lemezt kell nyomásra előkészíteni, a másik 

lemez a gumihenger segítségével a gépben 

néhány perc alatt átnyomható. A nyomó

hengert leállítjuk és azátnyomástoly ponto

san végezhetjük el, mint a konterozóprés- 

ben. Az így átnyomott második lemez pon

tosan egyezik az első lemezzel. Minden 

fordulatnál a gumihenger friss festéketvesz 

föl, amelyet az azonnal a papírra ad le. A 

kettős teljesítmény ellenére szükség szerint 

fölhasználható:

a) 4 föladóhenger,

b) 8 föladóhenger,

c) 4— 4 föladóhenger különböző árnya

latú festékkel.

Két egyforma cinklemezről való nyomás 

még azzal az előnnyel is jár, hogy azok fél

annyira vétetnek igénybe és így kétszerannyi 

nyomást bírnak el. Sérült lemezek kicse

rélésével járó zavarok tehát ennél a gépnél 

nincsenek.

3. Ha belső és külső nyomást akarunk, 

akkor a gépet kettős teljesítményre állítják 

be. Ezzel ugyan mennyiségileg olyan tel

jesítményt érünk el, mint más offsetgé- 

peknél, amelyek egy menetben egyszerre 

végeznek belső és külső nyomást, azonban 

minőségileg mind a két oldalon kiváló nyo

mást nyerünk, mert négy vagy nyolc föl

adóhengerrel nyomhatunk, avagy nüanszi- 

rozott színekkel. Az eddigi eljárásoknál az 

egyidőben való kétoldali nyomás olyan kez

detleges, hogy az illuzóriussá is vált, míg az 

új gépen mind a két oldal kiváló nyomású.

4. Egyszínnyomás egy munkamenetben. 

Az egyszínnyomást is rendes módon végez

hetjük és az minden tekintetben jobb mi

nőségű. A lemezhengerre csak egy lemezt 

teszünk, a másik síkja a hengernek üres 

marad. Az ív ekkor vagy

a) kétszer szalad át a gépen és másod

szor még egy nyomást kap a maradék

festékből, vagy

b) a lemezhengert két lemezzel látjuk el 

és a friss festék kétszer nyomódik a papi

rosra.



Mindezeket az előnyöket rejti magában 

Horn találmánya.

Azonban ha kis példányszámról van szó, 

az egy cinklemezről való nyomtatás gazda

ságos, mert hiszen a gép, amint azt már 

fentebb kifejtettük, a kiváló minőséggel 

is képes megkettőzni a rajta nyomtatott 

munka értékét.
Ezenkívül a festékezőművel, a föladó

hengerekkel és különféle színekkel még 

a legkülönbözőbb módon kombinálható 

egyéb lehetőségek állnak rendelkezésére 

az itt ismertetett gép tulajdonosának. És 

pedig olyan kitűnő minőségű teljesítmény

nyel, mint semilyen más offsetgépen. Ezzel

A középkori művészet nem ismerte a 

mezítelen emberi test ábrázolását. Ennek 

oka nem annyira a középkori képzőművészet 

szinte kizárólagosan egyházi jellegében 

rejlett, hanem inkább fordítva: azért volt 

a művészet túlnyomórészt egyházi, mert a 

középkori lélek az egyház tanaiban találta 

meg saját szellemi vágyának és ideáljainak 

beteljesülését. A középkori kereszténység 

jellege anyagiatlan volt, a középkori keresz

ténység szinte az égbe vonzódott, a mű

vészetben pedig ezt az ideálját testesítette 

meg, tette szemléltetővé. Az egészséges 

mezítelen test a földi élet igenlésének leg

tisztább jelképe. A mezítelen test ábrázo

lása csak olyan kornak lehet megfelelő 

művészi kifejezőeszköze, mely az ember 

testi létében, földi uralmában látja leg

méltóbb hivatását 

A XV. században a művészet meghódítja 

az aktot. Míg az élet súlypontja azelőtt a 

túlvilágon nyugodott, addig most felébredt 

az emberben a magabízó büszkeség. A jel

szó már nem az, bogy a léleknek le kell 

győznie a testet, hanem hogy testnek és 

léleknek tökéletes harmóniában kell élnie 

egymással. A reakció legérdekesebb csele

kedete az északi művészet területén kelet

kezett. Jan van Eyck híres genti oltárán 

Ádámot és Évát paradicsomi pőreségük- 

ben ábrázolta, és ezen az alkotáson — mely 

egyébként a szemlélet közvetlen valóság

erejében máig is utolérhetetlen maradt —  

meglátszik, hogy élő modelt másolt. Meg

látszik ez nemcsak a típus megválasztásán, 

nemcsak a megdöbbentő részletezésen, 

hanem azon is például, hogy Ádám arca 

és nyaka meg a keze napégetett, míg a 

többi helyen bőre világos. Tehát ott, ahol 

a model teste ki volt téve a napnak, ott a 

valósághoz híven barnának ábrázolta a mű

vész. Jan van Eyckkal körülbelül egyidő- 

ben festette meg Olaszországban Masaccio 

csodálatos freskóját: Ádám és Éva kiűze

tését a paradicsomból. A renesszánsz-szel-

a géppel sikerült egy csapásra még az offset- 

rotációsgépek teljesítményét is bizonyos 

tekintetben felülmúlni, meghazudtolva azt 

a régi technikai törvényt, hogy a minőség 

megjavítása csak a mennyiség rovására 

lehetséges. Ezúttal ennek a tételnek ellen

kezője áll fönn, nevezetesen a mennyiség 

megkettőzése párhuzamosan együtt jár a 

minőség tökéletesítésével. Az offseteljárás 

megjavítását és termelőképességét célzó ez 

az új gép —  a gépgyár állítása szerint —  

nemcsak visszaszerzi az offsetnyomtatás 

népszerűségét, hanem bizonyára olyan 

területeket is meg fog hódítani, amelyek 

mindezideig előle el voltak zárva. a.

lem bevonulásával program lett a mezíte

len test ábrázolása, bár minden van Eyck- 

féle realizmustól menten, inkább a belső 

szerkezet tökéletes összhangját keresve.

Amíg a renesszánsz kultúráján felépülő 

kor tart —  egészen a XV III. század végéig

—  a férfi és a női akttal körülbelül egyenlő 

arányban találkozunk. A női test lágvabb 

és a férfitest keményebb harmóniája kö

rülbelül egyensúlyban maradnak. A X IX . 

században azonban megbillen az egyensúly 

a női akt javára. Ernyedt korunk idegenke

dik a férfimodeltől. A kor túltengő érzé

kisége azonban, mely az előző századok 

életörömét felváltja, mind tágabb teret en

ged az aktnak és a nagy művészek kivételé

vel, mind puhábban ábrázolja a női testet.
*

A X IX . század elején a klasszicisztika 

programszerűleg utánozni akarja a görög 

és a renesszánsz ideált, de ernyedtsége kö

vetkeztében ez csak külsőségekben sikerül. 

A mai napig uralkodik az akadémiai osz

tályok nagy részében ez a klasszicizáló tö

rekvés. A naturalizmus a testet úgy akarta 

ábrázolni, amilyennek látszik, tehát nem 

a szerkezetét akarta kihangsúlyozni, hanem 

a felületet a fények és színtörések pontos 
megfigyelésével visszaadni. Az impresz- 

szionizmus a testet is csak a természet egy 

részének tekinti, színfoltnak a színfoltok 

tömegében. Az igazi impresszionistát az akt 

nem is igen érdekli.

Az érdekes fordulat az aktfestés terén 

az expresszionizmussal következik be. Az 

expresszionizmus szemben a renesszánsszal 

ismét a természet igenlésétől való távolo

dást hirdeti, tehát közelebb áll a középkori 

ideálhoz. De a testet nem tagadja meg, ha

nem a test és lélek fonák harcának ered- 

ményéthangsúlyozza ki. Természetes,hogy 

ez az eredmény: torz.

Az akt alapján meg lehetne írni az újkori 

képzőművészet történetét. Mégis azt hisz- 

szük, hogy Barta Károly, akinek nagylelkű

adományai alapján valósult meg a műcsar

noki aktkiállítás, nem is annyira a fen

tiekre gondolt, hanem inkább a renesszánsz 

szépséglehetőségek lebeghettek a szeme 

előtt. Mindegy. A kiállítás létrejött és száz

ezer embert vonzott a Műcsarnokba.
*

A magyar akt őstörténetét Markó Károly 

képviseli, aki apró figurákat helyezett ideá

lis tájaiba. Molnár József és Borsos József 

klasszicista törekvéseibe meghatóan keve

redik a biedermeyer nyárspolgárság. Meg

lepően harmonikus azonban Donáth József 

Vénusza. Náluknál összehasonlíthatatlanul 

nagyobb kultúrával bírt Brocky Károly, 

aki Tizianon és angol példákon tanult fes

teni, női típusát pedig a francia rokokótól 

kölcsönözte. Angliai karriérje mutatta, mily 

szerencsés volt ez a hatáskeveredés.

A múlt század harmadik negyedében két 

jelentékeny aktfestő kezdimegpálváját.Szé 

kely Bertalannal, aki kétségtelenül egyike 

a legnagyobb koncepciójú magyar művé

szeknek, nem jól bántak akkor, amikorpom- 

pás ritmusú akttanulmányai mellett néhány 

igazán balul sikerült hidegen-édeskés képét 

is kiállították. —  Lotz Károlynak egy cso

dálatosan szép képében gyönyörködtünk: 

a »Fésülködő leány® címűben. Egyébként 

virtuózul megrajzolt, fehér és rózsás hús

színnel festett aktjainak egész sorozatát 

láttuk. Lotz művészete oly érzékien hat, 

mint senki másé a magyar kultúra egén, 

még Zichvé sem. —  Lotzzal és Székellyel 

szemben lényeges dekadenciát jelent a 

technikai készültség terén —  Benczúr 

Emberi nagyságából kevés ment át művé

szetébe. Egy-egy maradandó értékű aktot 

láttunk Deák-Ebnertől és Éder Gyulától.

A századforduló körüli konzervatívabb 

művészek közül Strobentz Frigyes az, aki 

a legtöbb festői kultúra felett rendelkezett

—  A harcos nemzedék ma már köztiszte

letben álló tagjai közül Rippl-Rónai nincs 

eléggé bőven képviselve. Hogy lélekben 

mily közel áll a franciákhoz, az ebben a 

környezetben is kitűnik. —  Iványi-Grün- 

wald meleg barna tónusban fürdetett akt 

jai mindig életteli szépséget tükröznek. 

Csókot éppenséggel nem (kissé fölületesen 

dekoratív) »Vámpir«-jai mutatják be leg

előnyösebb oldaláról. Sokkal jobban tetszik 

nekünk »Magdolná«-ja dekoratív finom

ságával. Ferenczy Károly tiszta szerkezetre, 
harmonikus vonalritmusra irányuló törek
vését több késői aktja szemlélteti. —  Egé

szen más régiókból szól hozzánk Gulácsy 

Lajos bizarr, fantasztikus, de szuggesztív 

erejű képeivel. A szecesszió különcködése 

nála lényegesen elmélyül.

E nemzedék tagjai közül Vaszary János 

a legmodernebb. Buja színeinek záporát 

geometrikus formába zárja, az érzéki szé

pet az extázisig fokozza, de meg is köti. Az

A k tkiállítás a városligeti Műcsarnokban



anyagot igenlő és tagadó szellem összeüt

közése nála már tisztán érvényesül.

A korán elhunyt Korb Erzsébet emlékét 

örökíti meg egy sor aktkompozíció. Új 

klasszicitás utáni vágyában a bensőség 

magas fokáig tisztult e ritka tehetségű fes

tőnő. A fiatal generációt legjobban Kmetty- 

nek egy régebbi, kubisztikus aktja és Mol

nár C. Pálnak egy párizsiasan modoros, 

Ínyencen primitívkedő, vonalban kecses, 

színben elegáns kompozíciója képviseli.

Dr. Rabinovszky Mdrhis

M űvészeti apróságok és feljegyzések
A D IV A T LA PR A JZO LÓ . A német Üzleti grafika folyó

iratában, a Gebrauchsgraphik-ban sok nemes francia és 

amerikai divatrajz közt egy kis tanulmány jelent meg 

Schwerdlfeger Harold tollából, aki maga is ismertnevű 

rajzolója a németek ily irányú lapjainak. Saját tapasz

talataiból jellemzi tehát a német divatrajzolók szociális 

helyzetét, amely nagyjából a mi viszonyaink közé is beál

lítható. A német divatlaprajzoló —  írja —  a szemét- 

kotróbogár a grafika királyi állatkertjében. A közepes 

tehetségű német művésznövendék ugyanis, még ha éhez

nie kell is, inkább festő lesz, semhogy a nagy divatcégek 

szolgálatában állva emberségesen megéljen. Igaz, hogy 

ennek a rajzolónak nem is valami rózsás a helyzete. Mert 

ha egy férfit ülve rajzosakkor a szabócég főnöke,vagy a 

kiadó, aki őt e rajz készítésével megbízta, kétségbeesik, 

mert a háromgombos kabátból csak egy gomb látszik. 

S  szintágy —  istenem —  a nőnél is, aki a lábát egy 

sziklára teszi, esetleg a redővetés hátrányos lehet. Azért 

lehet a német divatlapokban csupa megmerevedett divat

bábot látni, ellentétben a francia lapok könnyed, élettől 

hullámzó alakjaival, amilyenek Drian tolla nyomán kelet

keznek. Az amerikai divatcégek egész vezérkart szerződ

tetnek a legjobb rajzolókból, akiket igen jól fizetnek és 

jobbnál jobb modelekkel veszik őket körül, innen van 

azután, hogy alig van a németeknek számottevő divat

kultúrájuk s a garasoskodás végül is a kereskedelmi és 

szabócégeken bosszulja meg magát, amelyek így silány 

katalógusokkal és rossz divatreklámokkal kénytelenek 

beérni s elvesztik ezzel vidéki rendelőik bizalmát. N. P.

AZ E G Y S ZE R Ű S É G  V ON A LN YELV E . Mi a m a 

ember gondolatvilágának legjellemzőbb vonása? A gyor

saság, a keresetlenség, a telegramstílus. Sem az üzleti 

élet, sem a nagyvárosi közlekedés nem tűri meg a nyugo

dalmas meditálást, hanem szűkszavúságot és erélyességet 

kíván. Ennek tükörképe a modern plakát is. Talán egyet

len ága sincs a mai ipari és művészeti termelésnek, mely 

az élet követeléseihez oly közel állana, mint a nagyváros 

üzleti grafikája. Lázas szaggatottság, kevés, de biztos 

vonal, lüktető élet van benne, ez jellemzi a legjobb német 

és angol plakátokat. A  mai német plakát alig több annál, 

mint amit régente a gyári védjegyeken vagy cégjegyeken 

láttunk: pár vonal és egy színfolt —  alatta a szöveg. 

Mintha csak ollóval vágták volna ki gyermekes örömmel 

és egy-két szín, egypár szép vonalritmus kedvéért. Hol 

vannak már olt a mi plakátjaink stílusától. Nálunk még 

mindig széltében, hosszában terpeszkedik a plakáton a 

kép. Egész regény fejezeteket, vagy életképeket ad a pla

kát. A  nyugateurópai reklámművészet számol az élet 

leegyszerűsített stílusával. A kereskedő, a gyáros el sem 

fogadná az olyan hirdetőrajzot, amely nem megkapó s 

amely pár perc alatt bele nem vésődik az emlékezetbe. 

Mit ér az olyan plakát, amelynek díszítményét rá nem 

lehet vinni akár egy cigaretta tokjára, vagy bele nem 

lehel préselni az autógumi felületébe. A  jó  grafikus tehát 

nem a festőiség, vagy a képzőművészet nyelvét keresi. 

Ó  nem. Sokkal inkább az amerikai tempójú élet lélekzet- 

vételét, nagyvonalúságot, ötletet és merészséget. Az idők 

szellemének kifejezőformáit. N. P.

S Z ÍN E S P A P ÍR  M IN T  B Ű T O R D ÍS Z . A párizsi ipar- 

művészeti világkiállításon tűnt fel, abban a pavillonban, 

mely a hozzáértők véleménye szerint ízlés dolgában vala

mennyit túlszárnyalja: azosztrák pavillonban. A Hoffmann 

József tervezte épületnek úgynevezett whosszú termé

ben «, mely az üvegszekrények és tárlók egész glédáját 

vonultatta fel a kerámiai, az üvegipari, a szövött és a 

nyomtatott munkák elhelyezésére, ezeknek a fából való

szekrényeknek a festése színespapíros volt. Egyszerű, 

olcsó, de kellemes tarkaságú papírral voltak behúzva a 

szekrények faalkatrészei és ez olyan üdítően hatolt a 

függélyes nagy szekrények élein, mint egy vidám ritmus, 

mely életkedvre hangol. A bécsi Iloffmann-iskola mes

tere ezeknek az ötleteknek, az olcsó anyagok ízléses fel- 

használásának. Mikor pár évvel ezelőtt, a legnagyobb 

nélkülözések idején a bécsieknek egy külföldi kiállítást 

kellett installálniok, akkor összeőrölt papírmasszából gyúr

tak és mintáztak gyönyörű féldomborműveket s ezeket 

bearanyozva rakták fel a falakra és a legolcsóbb szurro

gátummal értek el művészi hatást. Mit bizonyít ez? Azt, 

hogy a »nemes anyagok«-ról és az anyagszerűségről 

vallott elméletek a háború utáni termelésben csődöt 

mondtak. A beton, a műkő, a galalith,a cellulóze,a mű- 

selyem, a kaucsuk, a gyanta épolyan fontos anyagok, 

mint akár a réz, a fa, a gyapjú, az üveg. És a színespapír 

époly méltó bútordísz lehet, mint a bronzveret, ragv 

gyöngyházberakás, csak az a fontos, hogy művészi kéz 

válassza ki és illessze a bútorra. N. P.

S Z E N T F Ö L D I G R A F IK A . Ábel Pann, akinek szent

földi grafikából és bibliai tárgyú litográfiákból álló nagy 

kollekcióját nemrég mutatták be Bécsben, kétségkívül 

ama grafikusok közül való, akiknek külső népszerűsége 

és megbecsülése tiszteletreméltó lömegérzésekből táplál

kozik. Ha az ember azt olvassa, minő mohósággal kapkod

ták ajeruzsálemi festő tizenöt-húsz milliós képeit Bécsben 

és milyen határtalan lelkesedéssel vetették rá magukat

—  felekezeti különbség nélkül —  a tisztelők milliói e 

kiállításra, önkéntelenül is azaz imádatszerű hódolat jut 

eszünkbe, mellyel a bécsi nép annakidején Makartot ünne

pelte ragyogó menetben, királyok diadalútját túlszárnyaló 

pompa külsőségeivel. De —  ki érez manapság akárcsak 

egy csöpp meghatottságot e bűvös és szimpatikus bécsi 

kolorista festő viaszbábasszonyai láttára? Ábel Pann is 

azon festő-uralkodók közül való, akiknek festészete és 

grafikája valaha csodálatos dokumentummá, megfagyott 

ereklyévé fog válni. Sőt lehetséges, hogy már azon az úton 

is van. Szentföldi grafikája, mely nyugaleurópai s főleg 

francia és angol grafikusok ügyes rutinjával egyesíti a 

keleti világ biblikus hangulatait, alig jelent valamit a 

műértők számára. De sikerei, melyek egy pompásan meg

szervezett vállalkozás érett gyümölcseiként hullanak az ő



és manegerei ölébe, máris a festők, a palesztinai festők, 

az osztrák és német szentföldfestők egész légióját csábítot

ták erre a témaválasztásra. Egy új műfaj van kialakuló

ban: szentföldi grafika néven. És Ábel Panné minden

esetre az érdem, hogy megmutatta a világnak, milyen 

termékeny e grafika számára. N. P.

CSEH-SZLOVÁK IPARM ŰVÉSZET . Az idei párizsi 

nemzetközi iparművészeti kiállításon a külföldiek pavil- 

lonjai között az osztrákok és a svédek mellett talán legtöbb 

szimpátiával a csehek felvonulását nézték. Már a soktor

nyos, kupolás és sokszínű kerámiába burkolt cseh-szlovák 

pavillon is érdekes vonzóerőnek bizonyult az Invalidusok 

sétaterén, mert a nemrég elhunyt Sturdza tanárszobrász 

alkotása a színességnek s az irizáló fényességnek olyan 

merészségével leptemeg a járókelőket, mint egyik nemzet 

sem. Akik ezután belül is megnézték a cseh-szlovák pavil- 

lont, csodálkozva látták, hogy mennyi új és érdekes mű

vésztehetség bontakozik ki ebben a köztársaságban. Tisz

tán látható, hogy míg a régebb iparművész-nemzedék a 

bécsi iparművészeti iskola kecses formáit, igen gyengéd 

rajzait, szinte arisztokratikus átszellemültségét viszi bele 

tárgyaiba—  s ezek közt az olyannyira híres cseh üvegipar 

gyönyörű terméseibe —  addigazújak és fiatalok bizonyos 

népművészeti hatások lovábbvivőiként darabosabb, vas

kosabb, de egyúttal díszesebb tárgyakkal jelentkeznek. 

Csehország, Morvaország, a tótok földje, az Erdős-Kár- 

pátok vidéke mind megannyi lelőhelyei annak a gazdag 

díszítőkedvnek, mely hajdan csak a parasztruhák, hímzé

sek, fátylak szövedékeit lepte el, de ma már ott piroslik, 

zöldéi és ékkövek mód ján ragyog minden batikolt, nyomott 

teitilmunkán, égetett agyagedényen, préselt bőrökön ós 

ama sokféle grafikai terméken, amelyek Főhelye Prága. 

Igen nagy jövője van ennek a népművészeti iránynak, 

melyeta cseh főiskolák, sőt már a középiskolák rajztanítása
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is nagy szeretettel és gonddal ápolt évtizedekkel ezelőtt 

is, példái szolgáltatva ezzel a népművészeti formakincs 

modern felhasználására és értékesítésére más országok

ban is. N. P.

R eldám-művészet
PÁ R IZS I REKLÁM OK. Anntk ellenére, hogy a 

francia főváros, kivált az iparművészeti kiállítással kap

csolatos idegenforgalom fokozására igen nagy erőfeszíté

seket tett, a franciák reklámszolgálata még mindig igen 

alacsony színvonalú művészi kvalitás dolgában, ha a 

német vagy osztrák mérték mellé állítjuk. Ennek leg

főbb oka az, hogy a legtöbb francia cég —  ismert 

takarékossági elveknél fogva —  igazi művészt csak 

ritkán állít reklámjai szolgálatába s akkor is csak igen 

silány erőkkel dolgozik. Párizsi uccasarkokon, hirdető

oszlopokon és kerítéseken tehát sokkal több édeskés, 

angolos plakátot látni, mint jó, modern plakátot s ha 

van is ilyen, az is jórészt —  a lipcsei vásárt, az Odolt, 

a Maggit s egyéb külföldi árut s külföldi rajzoló kezét 

dicséri. A nagy francia cégek közül még leginkább a 

likőrgyárak helyeznek súlyt a jó hirdetésre s egy szap

pangyár, a Cadum, melynek óriási nevető babafeje igen 

szuggesztív hatású. A napilapok is erősen reklámoznak 

mindenfelé, de nagyobbrészt csak trükkökkel, hazafias 

érdemeikkel hivalkodva, míg a művészi ölletességet csak 

a szocialista Quotidien veszi igénybe reklámjainál. Maga 

az állam sem ragaszkodik a jó plakáthoz, pedig kölcsön- 

kibocsátásainál elég alkalma volna plakátművészek fog

lalkoztatására. Már több ízlés mutatkozik a világító

reklámok igénybevételénél. Az Eiffel-torony menetén 

végigszáguldó Citroön-hirdetés óriási világító- s el

bűvölő szerpentin hatásaival, továbbá a kiállítás alkal

mával színes reflektorok fényében úszó szajnaparti 

vízimulatók valóban mély élménye volt az ottjárt ide

gennek. Egyebekben pedig rendes körülmények közt 

a világílóreklámokat is főleg angol cégek s angol tech

nikusok alkalmazzák a francia fővárosban. N. P.

REK LÁM -AU TOM OBILOK . Mi nálunk egypár hó

nappal azelőtt nagy feltűnést kelteti, amikor népesebb 

uccákon, tereken megállt egy-egy felpántlikázott auto

mobil s a benneülő mosolygó fiatal hölgy hangos 

szóval kezdte dicsérni az éppen esedékes olcsó sors

jegyeket. Mindenki azt hitte, hogy csak a sorsjegy- és 

főnyereményláz hozta divatba a reklámautót s ennek 

a láznak az elmúlásával ez a fogás is el fog tűnni a 

reklám uccai zenebonájából. Minő tévedés! A legtöbb 

jel arra vall, hogy a reklámautó hova-tovább fontos 

kelléke lesz a mi uccai életünknek, csakúgy mint Ber

linnek, ahol sokfelé látni már az újfajta mozgó hirdetőt, 

így például német cukorka- és csokoládégyárak egész 

kis mozgó üzleteket helyeznek el egy-egy átlátszó 

üveges automobilban s míg az uccai kioszk, a szálloda

vitrin meredten várja a vevőt, a csokoládésautó az 

ő egész kirakatával vígan szalad oda, ahol a legnagyobb 

tolongást látja. A vevő néhány lépcsőfokon megy fel a 

csukott autó belsejébe, amelyben egy jóképű kisasszony 

kirakja eléje a kfvánt és üvegállványok mögött látható 

édességeket. Valóságos száguldó büffészekrények, vagy 

bonbonosvitrinek ezek a kocsik, melyek sok rokonságot 

mutatnak Thespis hajdani kordéjával, persze a mai 

benzin- és villamos-hajtóerő korába átültetve. N. P.

A REK LÁ M  H AZÁJÁBÓL. A hirdetésnek, a vevő

fogásnak s a reklám mindenféle nemének hazája tudva

levőleg Amerika s most mégis úgy tetszik, hogy magá

ban az őshazában egy kis fáradtság állt be a reklámok 

terén. A* az idő, amikor mindenféle blöffök, fogások,

méretek versengtek az amerikai hirdetéseken, már rég 

elmúlt, mert az újvilág nagy ágai ma már igen meg

fontoltak és mértéktartók, amikor áruik reklámjáról van 

szó. Ennek egyik oka az is, hogy a reklám odakünn 

hihetetlenül drága. Akár plakátról, akár ujságreklániról 

van szó —  s ez az utóbbi odaát a legfontosabb —  mindig 

számolni kell a szavak, a rajz terjedelmével. De éppen 

ezért oly gondos és mintaszerű a modern amerikai 

ujságreklám, hogy Európa igen sokat tanulhat belőle. 

Kevés, de igen jellemző szöveg, amely szembetűnően 

emeli ki az áru jó tulajdonságait, anélkül, hogy bántó 

él, gúny, karikatúra vagy más efféle volna benne. 

A konkurrens cég árujának gyarlóbb voltát sohasem 

említik. A szöveg és a kép mindig pompás egységben 

forr össze és természetes, hogy amikor egyetlen újság 

mint a New York Times egyetlen száma 2 millió pél

dányban terjeszti a hirdetést mindenfelé, ennek költ

séges volta nagy körültekintésre készteti a hirdetőt. 

Érdekes, hogy a fénylő és világitó reklámok ott künn 

korántsem terjedtek úgy el, mint az európai nagy 

városokban s a színes (neon-) világítócsövek csak 

elvétve láthatók ma még New York uccáin. ílogy bizonyos 

tekintelben a kellemetlen reklámtúltenyészet reakció

járól lehet ma már beszélni Amerikában, mi sem bizo

nyítja jobban, mint az. hogy a legtöbb vasúti pálya

udvaron, váróteremben és Pullmann-kocsiban egyetlen 

hirdetés sem látható, amivel a magánvasúttársaságok 

hatalmas jövedelmekről mondtak le egy bizonyos nyu

galmi helyzet kedvéért. N. P.

S Z ÍN E K  A K IRA K A T O K B A N . Az iparművészet s 

az üzleti reklámszolgálat az újabb időkben soha nem 

remélt magasságra emelte az üzleti kirakatokat is, ame

lyek közt a nagyvárosi ember sétái mennek végbe s 

ezért époly ízlésnevelő hatással vannak reá, mint 

valamikor az athéni polgárra volt az Akropolis. Néhány 

éve csak, hogy a kirakat ízlésterületébe bevonult a szín 

s aminek hangos ujjongása, pompás akkordjai legalkal

masabbak arra, hogy sugalló elhatározással legyenek a 

vevőkre. A mi kereskedőink ma már jól tudják ezt, 

s ezért azok, akiknek bőven telik a reklám e nemére, 

nem is mulasztják el kirakatrendezőiknek kezére ját

szani a színek nyújtotta hangulatos eszközöket. A mi 

belvárosi lexlilüzleteink tulajdonosai is megszokták, 

hogy a kirakatnak nemcsak a verseny alkalmával kell 

egy hétre ünnepi köntösbe bújnia, hanem az üzleti 

idény egész ideje alatt égnie kell a friss színektől. Cso

dálatos színritmusok kínálkoznak egy-egy alapvető szín

hangulatból. A fehér színbe boruló virágosbolt, a test

szín minden árnyalatán végigsuhanó harisnyásbolt ki

rakata, vagy a női kalapszalón, mely a zöld kalapokat 

zöldes, a kék kalapokat pedig kékes női fejekre helyezi 

s az egészet a fényszórók bengáli tüzévcl világítja meg, 

aránylag egyszerű, de igen hatásos színreklámhoz jut 

ezzel. Megkapó, lenyűgöző és maradandó hatású reklám

hoz, mely az eszközeiben mégis csak más, mint az a 

parasztfogdosó módszer, amikor egy öltözködő mamzell, 

vagy egy üvegenkopogó szerecsenfej állítja meg a bosz- 

szankodó járókelőt. N. P.

M agyar helyesírás
AZ LETT  M ONDVA. Hogy a vita vagy beszélgetés 

hevében kicsúszik az ember ajkán a címhez hasonló 

idegenszerűség, még megbocsátható, de az, hogy írás

ban, sőt nyomtatásban is találkozunk efféle bántó ki

fejezésmódokkal, a legszigorúbban ítélendő el. „Az lett 

mondva a gyűlésen, hogy mindenki tegye meg a köte

lességét.0 Ehhez hasonló idegenszerűség: a hangverseny 

ekkor és ekkor lesz megtartva, meglett nekik magyarázva,
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föl lesz írva, ki lett bontva, majd el lesz intézve, meg 

volt híva, meg van romolva stb. A Magyar Grafika olva

sóinak talán fölösleges is megmondani, hogy a fenti 

példákat helyesen így kell írni és mondani: A hang

versenyt ekkor és ekkor tartják meg, a gyűlésen meg

mondták stb., megmagyarázták, felírták, kibontották, 

majd elintézem, elintézzük vagy elintézik, meghívták, 

megromlott stb. h.

S Z k Z  SZÁZALÉK IG . A Magyar Nyelvőr multévi 

november-decemberi számából vesszük át a következő 

közleményt, annak jellemzéséül, hogy egyes helytelen 

szójárások időnként mennyire elterjednek.

Nagyon érdekes megfigyelni, hogyan teijednek 

a divatszók; mint kezdik használni egy társadalmi 

körben, s mint terjednek azután mind szélesebb és 

szélesebb körökben, míg végre bejutnak az újságokba, 

esetleg az irodalmi nyelvbe is. Legutóbbi számunk

ban rámutattunk, hogyan terjed mostanában a feles

leges iígy-e; régebben került »közszájra<( a jelzem. 

Az egész társadalmat érdeklő és érintő események 

és mozgalmak is terjesztenek új divatszavakat és 

szólásokat; így pl. a háború alatt és után minden

féle vonatkozásban használták az ilyen háborús ki

fejezéseket, mint peigötűz, biztos fedezékből lámad, 

rohamlépésben halad, rohamoz stb. Az utóbbi évek 

börzemanőverei és a pénzműveletek elterjedése a

legszélesebb néprétegekben szintén nyomot hagyott 

a nyelvben. Egy idő óta megfigyelhetjük, hogy nem

csak a pénzt és más értékeket mérnek százalékokkal, 

hanem a szellemi értékeket is. Ami azelőtt egészen 

bizonyos volt, az ma száz százalékig bizonyos; ami

ről azelőtt azt mondták, hogy csak félig-meddig 

hihető, arról ma azt mondják, hogy legfeljebb ölveii 

százalékig hiszik el. Nemrég egy színházi kritikában 

olvastuk: »Ha Herczeg Ferenc csak Széchenyi Ist

vánnak állított emléket, akkor ez a törekvés száz 

százalékig sikerült.a

A fönticket még csak azzal egészítjük ki, hogy külö

nösen a napilapok munkatársai hódolnak szívesen a

A téli évad első fele nem hozott meglepetést. A tavalyi 

tavaszi hónapok pompás nekilendülésével szemben az 

októberi, novemberi és decemberi kiállítások általában 

a megszokott kereteken belül mozogtak. Fiataljaink 

közül nem egy figyelemreméltó haladásáról tett tanú

bizonyságot, az idősebb generációnak pedig több tekin

télyes tagja újra értékes művészi anyaggal gyönyörköd

tette a közönséget, de olyan mozzanatot, mely lényegesen 

hozzájárult volna az össztörekvések előbbreviteléhez vagy 

tisztulásához, nem tapasztaltunk.

divatszóknak. Alig van zenei vagy színházi tudósítás, 

amelyben valóságos élményről ne beszélnének. A leg

komolyabb hírlapi cikkekben pedig előkelő, gavalléros, 

sőt hazafias gesztusnak nevezik a cikk hősének szóban- 

lévő cselekedetét. Az élőbeszédben, de már a hírlap- 

irodalomban is használják a garantálom magának, kijelen

tem önnek, a mi az, hogy nincs ideje, mi az, hogy nem 

lehet és a többi hasonló divatos szólásmódot, amelyek 

bizonyára épúgy el fognak tűnni, mint az egykor nagyon 

elterjedt szépen tagadószócska. Akkoriban gyakran hallot

tuk: Szépen sietek, szépen van neki pénze. És ha vala

melyik hölgy szépségét vonták kétségbe, azt így fejez

ték k i : Szépen szép. h.

Mielőtt magvar művészeink teljesítményeit vennők 

sorra, meg kell még emlékezünk Zutl Richárdról, aki 

novemberi kiállításával a Nemzeti Szalónban búcsúzott 

el a magyar közönségtől. Zutt mint művészi jelenség —  

már pusztán mint jelenség —  kész arlisztikum. Lelkét az 

éleiben való gyönyörködés tölti el, és ez a gyönyörködés 

még a csúnyaság és a gonoszság élményeit is megara

nyozza, könnyűvé és bájossá teszi, szinte kecsessé és ne

gédessé. Zutt ösztönös optimista, amilyen például Max 

Kiinger volt. Ex a roppant optimizmusa és magabízása 

hajtja afelé, hogy a/, összes képző- és iparművészetek te

rén alkosson. Ebben is rokona Kiingernek. És rokona 

végül is a germán gondolkodásban, a gondolatok túlten- 

gésében, mely gondolatok a képzőművészi kifejezőeszkö

zök rovására elburjáno/zák az alkotást. Derűs idealizmu

sával, szimbólumokban dúskáló értelmiségével, érzéki örö

mök életszeretetével Zutt egy kivesző nemzedéket, a sze- 

cessszió nemzedékét képviseli. A kilencvenes években 

ejtette lázba európaszerte a művészek egy részét az új 

tavaszba vetett hit. Debármilyen időszerűtlennek is érez

zük Zutt keserű, dekadens formájú mezítelen-leányos 

szimbólumait, fanyarédes lilás-rózsás színeit, tánc

szerű ritmusait, elegánsan öblös iparművészeti motívu

mait —  meg kell hajolnunk mély tisztelettel roppant 

koncepciója és teljesítőképessége előtt. A germán 

Zuttól munka- és alkotókészséget tanulhatnának búsan 

magukba szomorodó magyar művészeink is.

★

Szobrászati kiállításunk ezidén úgyszólván még nem- 

is volt. Izsó Miklós emlékkiállítása volt e téren a szezón 

egyetlen értékes eseménye. Ó  is egyike a félreismer- 

teknek, a magyar ugar szomorú rabjainak. Tehet

sége ősien erős volt, rátermettsége meggyőző, tu

dása impozáns. Kompozícióihoz hiányzott a monu

mentális képzelete. Ezeknél legföljebb a részletek fino

mak. De portréfejei közül nem egy mélységével, 

elevenségével, jellemző erejével elragadó alkotás.

Művészileg nem nagyon jelentékeny Liipola lrjő 

hozzánk elszármazott finn szobrász (Krnst, december), 

aki a márvány megmunkálását Stróbl Alajos mesternél 

igen jól sajátította el. Annál bizonytalanabb bronztech

nikája. A bronz nem tűri a felület szétszakítását, meg

követeli a széles formákba való összefoglalást, mert a 

fényt nem engedi át (mint a márvány), hanem visszaveti.

Festészeti kiállításokon a középső és idősebb nem

zedék haladó felfogású művészei közül Rippl-Rónai, 

Márffy, Orbán és Perlrott-Csaba állítottak ki.

Rippl-Rónai (Ernst, karácsony) valamikor a leg

merészebb újítója volt a magyar szecessziónak. Hullámos 

kontúrú, finom, tompa színezésű síkokból ácsolta össze 

képeit. Csak két kiterjedésben dolgozott és a kanyaru

latok dekoratív ritmusával, a színek előkelően keresett 

harmóniájával hozta létre a hatást. Az új század elején

H árom hónap művészeti kiállításairól



irányából kitért a pointillizmus felé és csupa apró kocka- 

formájú ecsetvonásból rakta össze kissé skematikus képeit. 

Ezután ugyan ismét visszatért a nagy síkokkal való dol

gozáshoz, de mindinkább a színekkel való játék nyomult 

igyekvésének előterébe. A színek árnyalása, az édes 

rózsaszínek, világoslilák és zöldek egymásmelléállítása, a 

rebbenésszerűen mozzanatnyi mozgások megfigyelése: 

ez kötötte le mindjobban érdeklődését. Eleinte még- 

egymástól el-elhatárolódtak a formák, de most már 

mindinkább csak a felület pikáns színgyönyörein nyug

szik a hangsúly. Rippl-Rónai is megteszi az utat visz- 

szafelé, az impresszionizmus felé.

A  szerkesztett formáktól a festői formákhoz való 

visszatérés ma tudniillik európai reakciós áramlat. Azaz 

pontosabban mondva: az egyik európai áramlat, mert 

hisz egyetlen törekvésről zilált korunkban sohasem lehet 

szó. E  reakció főfészke Párizs. Majdnem minden mű

vészünk, akinek az olcsó párizsi élet lehetővé teszi a 

hosszabb tanulmányutat, konzervatívabban tér vissza, 

mint ahogyan oda indult. Perlrotl-Csaba Vilmos néhány 

évvel ezelőtt Németországból kubizmust hozott magával. 

E csupa melegség és csupa érzéköröm-ember számára a 

kubizmus csak átmeneti állomás lehetett. Levetette. Most 

Párizsba ment és onnan sötétbarna tónusba foglall város

képeket hozott haza (Ernst, november). Ez sem egészen 

az ő igazi énje. Volt azonban egy a nyáron készült 

pasztell-csendélete, ez meg ehhez hasonlók tükrözik a 

igazi Csabát. Elbűvölően friss, amellett hamvasan tom

pított színcsokrok, egyszerű, de sohase véletlennek ható 

térkivágások, összefoglalt foltok ritmikus játékban. —  

Párizs hatása érzik Cselényi- Walleshausen Zsigán is 

(Szalón, december), ki a fiatal nemzedék tagja. Levetette 

mindazt, ami problematikus és ami démoni volt művé

szeiében. A lázas hangulatok kompozícióit elfelejtette. 

Derűsen, nyitott szemmel áll a forgatag elé vagy csa

varog a régi uccák düledező házai közölt és éli Párizst, 

a párizsi mozgást, a párizsi színt. Technikailag nagymér

tékben haladt. Párizs, az ma annyi a művésznek, mint 

szem- és csuklógyakorlat. Walleshausennak szüksége 

volt e konkrét gyakorlatra.

A »Nyolcak« közül még ketten állítottak k i : Orbán 

Dezső és Mdrffy Ödön. Orbán (Ernst, október) szintén 

Párizst tükrözi, a párizsi divathoz —  az egyik divathoz

—  híven, sötéten fest, vastag, széles ecsetvonásokkal, 

tompított, barnába fojtott színekkel. Márffy azonban 

még mindig dúskálva kéjeleg a széles, tarka színfoltok

ban, a szabadon száguldó ecset gyönyörűségében : 

képein az életöröm szabad temperamentumát éli ki. Néha 

akad egy-egy raffináltan pikáns festménye is.

A fiatal nemzedék tagjai közül kettőt kell kiemel

nünk : az egyik Bor Pál, akinek a lipótvárosi kaszinóban 

volt kiállítása, a másik Korda Vince, akinek képeit a 

Kéve tárlatának keretében láttuk. Bor, aki egyideig 

spekulációban látszott elveszni, most csupa életteli, szug- 

gesztívan természetközeli, üdén közvetlen tájképet állí

tott ki. Korda tiszta, világos színsíkokba foglal össze 

arcképet és csendéletet. Van Gogh színkompozícióját 

juttatja eszünkbe, de van Gogh nyugtalan démonisága 

helyett ő nyájasan nyugalmas.

Tgen sok az olyan idősebb és fiatalabb művészünk, 

akinek jóindulatában, komolyságában, sőt egy részüknél 

a tudásban sem lehet kételkednünk, akik azonban nem 

találják meg az utat a kibontakozáshoz, akik bizonytala

nok vagy bátortalanok. A jóindulatúak egy ilyen pon

tosan nem definiálható csoportja a Spirituális Művé

szek Szövetsége. (Szalón,december). Vágyakoznak a 

bensőséges érzések kifejezése után, de a kifejezés útjai

val nincsenek tisztában. Hemsey Jenő ős Sztélék Dé

nes egynéhány tája felel meg a legjobban a program

nak. Itt érezzük, hogy a szellemi elmélyülés kezdi le-
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győzni az anyagi külső megjelenés képét. Ndday Aurélnál 

meleg érzést találunk, de Munkácsy-tradícióban való 

nem egészen szerencsés elfogultságot is. A többiek bi

zony a dilettantizmus akadályaival küzdenek. Két 

kiforratlan, de sokat ígérő táj festő Molnár Tibor és 

Tihanyi J. í^/os. Egyelőre finom kis táj impresszióik nyújt

ják a legtöbbet (Szalón, október). —  A »Kéve« egye

sület (Szalón, december) sem csoportosít egyenlő törek

vésű művészeket. Nem kéve ez, inkább amolyan vegyes 

csokor, melybe innen is. onann is, kertből is, vadonból 

is, papírllzletből is belekerül egy-egy virágszál. Mélyebb 

benyomást e kiállításon Benkhardt több szép tájától el

tekintve, a már említett Korda-képek tettek ránk.

A konzervatív értelemben becsületesen dolgozó mű

vészek közül Csánky Dénes képei töltötték meg a Szalón 

helyiségeit november közepén. Csánky komoly és igény

telen művész. Roppant odaadással szenteli magát a végte

lenből eszközölt véletlenül ható tájkivágásainak. Egy sáv 

feketés ugar, sárga házak a távolban, boglyas fák, szürke 

ég —  ennyi az egész, de földszaga van. —  Valamivel 

jelentéktelenebb, de szimpatikus művész Vass Elemér, 

aki tónusban megkötött borús és napsugaras tájakat és 

kellemesen tetszetős portrékat fest (Ernst, december). 

Vele egyidőben állított ki Szüle Péter. Technikájában 

sok a kultúra, a megállapodott tudás. A régi hollan

dusoktól tanult leginkább. De nem eléggé művész, 

hogy szép részleteken túl az egészet is tartalmas alkotássá 

formálja. —  Glntz Oszkár (Ernst) a részletekben nem 

csak szépet, de a szemnek is gyönyörködtetőt ad. Képei 

összhatásukban mégis túlhajtják a fényben csillogó színek 

aprólékos ragyogását. —  Feiks Jenő a középső generáció 

népszerű tagjai közül a legkevésbé örvendetes jelenség. 

Annyira érdekelni akar, hogy elveszítjük vele szemben 

minden érdeklődésünket. Amennyi képe, annyi külön

féle hatás, az átéltségnek minden meggyőző ereje híján.

A grafika terén örömmel láttuk Ferenczy Károly 

mester egynéhány szép krokiját és kompozíció-vázlatát 

az Ernst-múzeum októberi kiállításán.

Francia hatás alatt áll Végh Gusztáv (Ernst, október), 

aki könnyű ecsettel és ceruzával, foltokkal, vonalakkal 

játszva veti papírra kissé karikatúraízű párizsi emlékeit. 

Gotizáló fametszetei és miniatúrái jó stílérzékről tanús

kodnak. —  A párizsi nagy grafikusok örököse Vértes 

Marcell is. (Ernst, december.) Szellemesebb karika- 

túrista Véghnél, virtuózabb. meglepőbb, frappánsabb, de 

eszközökben kevésbé válogatós. Erotikus témáit túl köny- 

nyűvérűen kezeli, elmélyedés nélkül. —  Gara Arnold 

modern magyar lírikusokhoz készült rézkarc-illuszt

rációit (Ernst, december) nem tartjuk sikerült alko

tásnak. Úgy látszott, nem egyéniségének megfelelő fel

adatba fogott Gara és nem egységesen látta meg feladatát. 

Témáihoz legtöbbször túl közvetlenül illusztráló tenden

ciával közeledik, és különösen ott, ahol patetikus, 

nagyszabású témával áll szemben, valami nem kívánatos 

banalitás csúszott tűje alá. Mindazonáltal akad több 

igen hangulatos és különösen tónusban meleg, szebb 

lapja. —  Garánál technikailag jóval ügy esebb Varga 

Nándor (Ernst, október), de úgy látjuk, hogy a tech

nika és a nagy előkép —  Rembrandt —  túl szolgai 

tisztelete elvonják a kellő belső elmélyedéstől. —  A 

legszerényebb feladatokat Beron Gyula tűzte ki magának 

(Ernst, december), de vízfestményei körül nem egy 

tenyérnyi lapocskával hangulatot és eleven életet tud 

teremteni.

Meg kell végül is emlékeznünk Jaschik Álmos nö

vendékkiállításáról, mely sok örömet okozott annak, 

aki lépésről lépésre követi a geniális pedagógus törek

véseit. Növendékeit egytől egyig a becsületes tudás tűn-
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Első magyar könyv- és 
kflnyomdai festékgyár 
által készített kő- és 
könyvnyomdái, ottset-

F E S T É K
elismerten a legjobb 
gyártmány a maga ne
mében. Ugyanezen cég 
hengeranyag-gyára el
sőrangú henger-anya
gokat azonnal szállít. 
Hengeröntést elvállal. 
Olcsöbb és jobb, mint 
a  házi öntés! Teletón
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teti ki. Jaschik egyik növendéke, Fejér Magda, önálló 

kiállítást is rendezett. Különösen friss, ötletes, ízléses 

grafikái tetszettek. Ezen a téren önállót és értékeset 

alkot. Dr. Rabinovszky Mdrius

K önyvismertetés
A PANTH EON  Ú J K Ö N Y V E I. A világháború vége 

óta fordítási irodalmunk örvendetesen, talán túlságosan 

is gyarapodott s fordítóink sok múló értékű könyv mel

lett számos maradandó értékű munkát ültettek át irodal

munkba. Ezek közül való Wassermann német író kitűnő 

regénye : Faber, vagy az elveszett évek. A szürke cím 

mögött egy férfi lélek vergődése és megrázó tragédiája 

lappang. A regény lélektani regény —  a szó legjobb 

értelmében: az emberi szív gerjedelmeinek meglepő 

művészi feltüntetése. Át meg át van hatva morális ten

denciával, amely azonban sohasem hangoskodik, hanem 

a sorok közt apellál az ember jobb érzésére. A regényt 

Schmidt József fordította. —  A Pantheon másik új 

könyve: Tagore Hordja, a nagy költő-filozófus legéret

tebb műve. Azemberi vívódás legsúlyosabb kérdéseit veti 

fel benne: a vallás, a faj, a társadalmi tagozódás, a kaszt 

problémáit. De nem ad elvont filozófiát, hanem eleven 

búsból-vérből alkotott embereket, akiket barátainkul 

fogadunk szívünkbe. Európai írónak nem adatott meg, 

hogy így megmintázza India alakjait: amit eddig kap

tunk, merő külsőség volt. A keleti ember leikébe elő

ször Tagore világított be igazán. Mennyire természetes, 

igaz valóság minden alakja! A finoman cizellált fordítás 

Kelen Ferenc munkája. —  A harmadik novája 

a Pantheonnak H. G . Wells Tono-Bungay című 

műve, mely »A Regény Mesterei« című regénysorozat 

első kötete gyanáut jelent meg. Wells-t, a nagy 

angol regényírót a magyar közönség főleg fan- 

taszlikus elbeszélései révén ismerte, melyekkel való

sággal új műfajt teremtett, melyben nem maguk az 

elképzelt fantasztikus lehetőségek, hanem azoknak az 

emberi lélekre és az emberi társadalomra gyakorolt 

hatása állt előtérben. Későbbi regényeiben ezután 

mindinkább a társadalmi problémák felé fordult 

Wells és a társadalmi regények tündöklő soroza

tával ajándékozta meg a világot. A legelső és 

talán a legkiválóbb ezek közül a Tono-Bungay című 

regény, mely fíényi Artúr kitűnő fordításában most 

jelent meg a magyar könyvpiacon. E regény mesé

jét Wells a realizmusnak oly erejével, a poézisnak és 

filozófiának oly mélységével és a művészi meglátás

nak oly tökéletességével írja meg, amely ezt a regényt 

Wells egyik leghatalmasabb alkotásává avatja. Korunk 

erkölcsi, szerelmi, társadalmi és gazdasági problémáira 

a mélységes emberszeretet melegségével és a nagy 

művész meglátásával és megjelenítő képességével világít 

rá Wells e könyvben, melynek magyar kiadása régóta 

érzett hiányt pótol.

D IA R IU M . Nemcsak a neve, de külseje, megjelenése, 

díszítménye, mindene szelíden archaizáló ennek az elő

jegyzési naptárnak. A régi kalendáriumokra emlékez

tető nyomtatvány a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 

címerét viseli a homlokán és a Pázmány Péter idejéből 

való intézmény konzervatív, de ízléses hagyományainak 

tükre akar lenni. Egy tömegcikknél, amely még hozzá 

propagandája is egyúttal a nyomdának, nehéz az ilyes

mit érvényre juttatni. Körülbelül olyan nehéz, mint a 

régi, Falka Sámuel metszette fadúcokat cinkográfiai 

úton adni vissza, hogy a hónapok fejének ékességei 

legyenek az A 854-ből való fejlécek. Csöndes, finom 

kis allegóriák, derűs hangulatok áradnak persze e ké-
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pecskékből, mint ahogy az egész könyv odaülteti a régi 

pipázó, anekdotázó világ filozófiai nyugalmát az íróasz

talunkra. Annyi sok szép könyv, mesélő és oktató munka 

után a felnőttek is hálásak lehetnek ezért az Egyetemi 

Nyomda műhelyének, mely Czakó Elemérben nemcsak 

erős energiájú vezetőt, de a múlt finomságaira figyelő 

és azokat gondosan megőrző literáris szellemet is kapott 

élére. N. P.

Szakoktás és hírei
A NYELVTUDOM ÁN Y M Ó D S Z E R E I elmen tartott 

február 7-én előadást Balassa József dr. tanár úr 

a Budapesti Korrektorok és Revizorok Köre és a 

Budapesti Hírlapszedők Köre fölkérésére. A rendkívül 

tanulságos előadást még csak vázlatosan sem ismertet

hetjük anélkül, hogy ki ne tegyllk magunkat a felüle

tesség vádjának. A nyelvtudománynak kétféle kutatási 

módszere van. Az egyik a nyelvtörténet, a másik a rokon 

nyelvekkel való összehasonlítás. Minthogy azonban 

nyelvemlékeink nem nyúlnak vissza a legrégibb időkig, 

az ebbeli hiányokat a nyelvtudomány az összehasonlító 

módszerrel pótolja. A magyar nyelv története egyúttal 

a magyar nép vándorlásának története is. Amerre őseink 

haladtak, vagy ahol időnként letelepedtek, mindenütt 

tanultak el szavakat. Ezért olyan sok a török, szláv, né

met stb. elem a magyar nyelvben. A mesterségek meg

tanulása közben is újabb szavakkal gazdagodott a magyar 

nép szókincse. A Halotti Beszédet megértjük ma is, de 

hogy a ránk maradt szavakat úgy ejtették-e ki, nem tud

hatjuk, mert fonogramjaink csak az utóbbi évekből van

nak. A  fonográf lehetővé teszi, hogy a tudományos 

kutatás céljára necsak az írott, hanem az élő nyelvek

ből is emlékek maradjanak az utókorra. Ilyen fono- 

gramokat maga Balassa tanár úr is gyűjtött a háború 

idején a magyar fogolytáborokban volt tatár, ural-ajtáji 

és több rokonnyelvü népfaj beszédéből. A  magyar 

nyelv az ural—altáji nyelvcsalád finn-ugor csoportjába tar

tozik. E  nyelvcsalád nyelvei közül a finn és az észt 

nyelv érték el a fejlődés legmagasabb fokát. Lebilin- 

cselően érdekes példákkal mutatta ki az előadó a 

magyarral rokon nyelveknek egymáshoz való hasonló

ságát. A rokonságot nemcsak a hasonló szavak azonos 

jelentése bizonyítja, hanem az is, hogy a nyelvcsnládba 

tartozó valamennyi nyelv ragozó. Ellentétben az indó- 

germán nyelvcsaládhoz tartozó nyelvekkel. A ragok is 

csak később forrtak a szavakhoz, régente külön szavak 

voltak. Erre nézve is több példát említett meg, mint 

timnöc belé, belől =  lömlöcbe, tömlöcbői stb. A föl

hozott tanulságos példák különben is egészen új ismeret

kört nyitottak meg a hallgatóság előtt, mely észrevehe

tően hálás szeretettel fogadta a tudós tanár szíves taní

tásait. A törekvő korrektor és szedő tudásszomját Balassa 

tanár úr előadása még csak fokozta, mert olyan frissen 

buzogó forrásokat mutatott meg, amelyekből a hallgató 

minél többet szeretne meríteni. Nagyon helyénvaló, 

hogy a két kör tagjainak ismereteit a magasabb nyelv- 

tudományról szóló előadással is bővíteni igyekszik, és 

ezerszeres köszönet Balassa tanár úrnak, aki ezt a törek

vést oly lelkesen és olyan szeretettel támogatja. A.

A BUDAPESTI SZA K T A N FO LYA M O K O N  most 

már javában folynak az egyes tanfolyami csoportok 

előadásai. Az eddig végzett munka eredményét félévi 

kiállításon február hó 24-én mutatták be a nyilvános

ságnak. A tanfolyam menetéről osak a tanfolyam befe

jezése után közlünk részletes beszámolót. — A tervezett 

vidéki tanfolyamok közül eddig a pécsi, szegedi és 

hódmezővásárhelyi indult meg biztató sikerrel.
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A SZE R K E SZ T Ő SÉ G T Ő L  A M O DERN  G É P 

T E RE M IG  címen nagysikerű előadást tartolt László 

Dezső kollégánk a Korrektorok és Revizorok Köre fel

kérésére. Ezt az előadást több folytatásban egész terje

delmében közöljük lapunkban.

Tudósítás Berlinből
A most rendezett könyvkiállítás wDasDeutsche Bucii« 

harmadik kísérlete a német könyvkiadóknak egy kiállítás 

keretében a német Könyvipar és kereskedelem csodás 

eredményeit a közönség elé vinni. -1920-ban a veszteit 

háború után még nem egészen megnyugodott kedély ek, az 

előrelátható és elkerülhetetlennek látszó infláció előszele 

adták meg a frankfurti kiállítás külső keretét. Olyan 

atmoszféra, melyben egy ilyen kiállítás rendezéséhez 

szükséges nyugodt, háborítatlan munkát a rendezőktől 

nem is várhattunk. A kiállítás a maga nemében mind

amellett úttörő volt és a rendezést illetőleg irányt mula

tott. Ez az irány: az egész kiállítás területe egy dekoratív 

keretet alkosson a könyv mint kiállítási objektum részére. 

Természetesen nem szabad átlépni azt a határt, melyen 

túl már nem keret, hanem mindent háttérbe szorító 

lényeg. Hatalmas művészi érzék, a legapróbb részletet 

is átfogó körültekintés az előfeltételei ennek az egyen

súlyban tartásnak. Frankfurtban ez nem is sikerült. Túl

tengett a dekoráció, az aláfestés, háttérbe szorulta könyv. 

Művésziesen, stílusosan berendezett szobák. A bibliofil 

szobája és könyvei, a muzsikus szobája, a nagyvilági nő 

szobája stb., a lényeg és a keret szerepet cseréltek. 

A kiállítás nem állhatta ki a szigorú kritikát.

A következő elap színhelye Lipcse, a könyv Mekkája. 

Valahogy előre éreztük, hogy Lipcse nem fog tudni és 

nem is fog akarni a megkezdett úton továbbhaladni. 

Ahogy joggal mondhatjuk, hogy Lipcsében minden a 

könyvért van, úgy fel sem tételezhetünk máskép egy 

Lipcsében rendezett könyvkiállítást, mint hogy jelszava 

legyen: mindent feláldozni a könyvért. Feláldozni első

sorban minden dekorációt. Az egyensúly újból felbomlott, 

csakhogy az ellenkező irányba. A dekoratív keret, mint 

olyan teljesen eltűnt a mindent betöltő lényeg, a könyv 

mellett. Aki csak ezt kereste, az mégis találta, aki egy har

monikus képet kivetítő összbenyomást várt, az csalódott.

\ 926 Berlinje az újjáéledő németség szellemi ésanyagi 

erőinek lerakodóhelye. A jó és hatásos reklám eldorádója. 

Csillogó, vakíló mindent és mindenkit magával ragadó, 

reklámváros ez a mai Berlin. Egy darab New York és 

egy darab Párizs. Csak több graciozitás van benne, mint 

az újvilágban van és több monumentalitás, mint a fran

cia metropolisban. A kereskedelem és ipar a maga egé

szében felismerve a jó reklám hatalmas pszichológiai 

hatását, kereste és meg is találta az együttműködést a 

reklám művészeivel. És Amerika szolgált új kifejezési 

módokkal (különböző fényreklámok). A reklámnak ez a 

megnemesített amerikanizmusa nyomta rá bélyegét a mai 

Berlin éleiére. És ennek a jegyében folyik le a kiállítás 

»Das deutsche Buch« is. Nagyszerű propaganda a német 

könyv mellett. Reklám.

A német könyvkiadók nem kis szerepet játszottak 

abban, hogy a reklám- és könyvművészetben hatalmas 

fellendülés vette kezdetét Németországban. Ez az el nem 

vitatható érdemük meg is látszik a kiállítás egész rendezé

sén. A frankfurti és lipcsei kifejezési módok közötti közép

utat, mint az egyedüli helyeset keresték. Hol kisebb, hol 

nagyobb sikerrel. A kiállítás két egymástól lényegileg 

elütő részre oszlik. Az egyik részben az egyes kiadók kiad

ványaik egy-egy kollekcióját mutatják be. Nagyszerű telje

sítmények kissé egyhangú összetorlódottsága. Hiányzott 

a vezérlő alapgondolat úgy az egyes kollekciók kiválasz

tásánál, mint a kiállítás e részének egész felépítésénél.

Akiállítás másik része a frankfurti által megkezdett úton 

halad, illetőleg tanulságaiból levonva a konzekvenciát, 

annak a stílusát fejleszti tovább. —  Zeneszóba. Sárga 

falak, kék, kalászszerű díszítéssel. Egy zongora, hatalmas 

könyvszekrény Peters és Universal ízlésesen bekötött 

kottáival; azongorán rendetlenül elszórt könyvek,kották. 

Látszik, hogy ide egy darab életet akartak varázsolni. 

A muzsika levegőjét. Beethoven szellemét a modern 

könyvművészet interpretálásában. Az ember itt elfelejti, 

hogy üzletről, reklámról, propagandáról van szó. Mintha 

igazi művészi lelkűk legmélyét adták volna ide. Ez az 

igazi reklám. Ezen a ponton el is dőlt a kiállítás sorsa. 

A hatalmas látogatottságból ítélve az anyagi eredmény sem 

fog elmaradni. Népszerűségét pedig semmiesetre sem 

annak köszönheti, aminek a müncheni lakásberendezési 

kiállítás hírhedtté vált Nudlmayer-szobája, amelyben a 

kiállító művészek —  éppen az éles kontraszt által akarva 

ízlésnevelő hatást elérni —  az ízléstelenségnek minden 

összehordható termékét egy begyűjtötték. Az eredmény 

pedig az volt, hogy éppen erre a berendezésre érkeztek 

garmadával a megrendelések. Elek Pál, Berlin

A z  offsetnyomtatás
A »W E N D U M «. A Wendum-Maschinen-Gesellschaft 

m. b. I I .  lipcsei gyár az offsetnyomtatás céljára kon* 

terozógépet bocsátott a piacra, amelyről röviden offset- 

számunkban egy cikk keretében már megemlékeztünk. 

A W endum elnevezést a német »wende um« (fordítsd 

meg) szavakból nyerte, mert a németek általában kerülik 

az idegen szavakat. Ez a készülék lényegesen meg

könnyíti az offsetnyomtatás előkészületeit, vagyis a rá- 

és az átnyomást. A mindjobban fejlődő offsetgépek szük

ségessé teszik, hogy az offsetnyomtatás sikere érdekében 

a rá- és az átnyomás is guminyomás útján történjék. Az 

említett készülék minden nehézség nélkül beépíthető 

akármelyik kőnyomó kéziprésbe és rendkívül könnyen 

kezelhető. A szerkezet olyan egyszerű, hogy a szakember 

elcsodálkozik, hogy maga is nem jött erre rá. A Wen- 

dum-készülék előnyei, hogy a nehézkes és komplikált 

konterozóprést teljesen fölöslegessé teszi, mert ezen az 

egyszerű készüléken a konterozóprés minden munkája 

elkészíthető, sőt olyan is, amelyikre az alkalmatlan. 

Litográfiák és metszetek rányomását (Andruck) kifogás

talan élességgel és pontos regiszterrel végzi el. Ha a 

rányomásnál szükséges is egy védőív rátevése, hogy a 

rajz hátoldalát tisztán tartsa, ezt a nem körülményes 

kezelést minden nyomó csakhamar megszokja. Az át

nyomás részére való konterlevonatok az offsetnyomáshoz 

szintén könnyen és nagy idő- és anyagmeglakarítással 

készíthetők el. A )>Wendum«-on mindenfajta betű és 

klisé különös nehézség nélkül nyomható át és így meg

valósul az of f.setnyomó régi vágya, hogy a betűtis használ

hatóvá teszi az offsetnyomtatás részére. Sőt másolóíveket 

belső és külső nyomással lát el egy menetben a készülék, 

mégpedig mélyen fedve és hajszálpontosan összeillesztve. 

A nyomógépek hatalmas technikai haladása merő ellen

tétben áll a rá- és átnyomás eszközeinek kezdetleges

ségével. Annál örvendetesebb, hogy a rendkívül fontos 

előkészületek munkájában a Wendum-készülék a leg

hatásosabban támogatja az offsetnyomót. A kezdetleges 

konterezés és rányomás, amelyet többek közt például egy 

kéziprésre szerelt decklikerelben végeznek, a Wendum- 

mal a jövőben teljesen ki fog küszöbölődni. h .

A Z  OFFSET- C INKLEM  EZ EK  C S ISZOLÁ SA  —

mint offsel-különszámunkban is olvasható —  a leg

nagyobb figyelmet követeli meg. A szemcsézetnek toll

vagy krélamunkáknál rendszerint valamivel durvábbnak, 

rasztermunkák részére ellenben finomabbnak kell lennie.
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A cink minősége szerint savtalan(tószert készítsünk, 

amely timsóporból és salétromsavból és ennek meg

felelő vízből áll s ezzel savtalanftjuk a kádban előzően 

gondosan leöblített cinklemezt. Túlságosan savlalanílott 

lemezek könnyen maszatolnak és vastagítják a rajzot, 

míg a túlgyengén savtalanítolt lemezek nem veszik fel 

azt kifogástalanul. Gyakran kísérleteztek már más pre

parátumokkal is, de kevés eredménnyel, mert zárják a 

szemesé/etet és simává teszik a lemezt, ami többnyire a 

nyomásnál bosszulja meg magát. Az ilyen lemez nem 

tartja a vizet és ezáltal eltűnnek a rajz finom részei, míg 

az erősebb tónusok sokszor az egész felületen ömlenek 

el. Az átnyomásnál a főgondot az átviendő eredetirajz- 

litográfiák vagy másolatok élességére kell fordítani. 

Minthogy az offsetnyomtatásnál a gumiellennyomás 

a pontokat vagy rasztervonalakat már magában véve 

is kissé elmossa, föltétlenül szükséges, hogy a lito

gráfiákat inkább élesen dolgozzuk ki, mint túl apróléko

san. Raj/.kópiáknak mindenekelőtt tisztáknak és zár

taknak kell lenniök. Színes offsetmunkák részére 

gyakran alkalmaznak szemcsézett köveket, amelyekre a 

különféle színkivonatokat rámásolják és a megfelelőszín

lemezeket dolgozzák ki, ami szakszerűbb is, mert egy 

szemcsézett követ sokkal jobban lehet kidolgozni, mint 

egy simát. Az ilyen eredeti követ természetesen nagyon 

kíméletesen kell kezelni. Sokszor megtörténik, hogy 

már a rányomásnál (Andruck) bizonyos finom tónus 

jelentkezik, amelyet többnyire csak fonalszámlálóval 

lehet felismerni. A levonat készítője a kimosásnál a kö

vetjói megzsírozza, hogy a finom tónusokat megtartsa, 

aminek az a következménye, hogy a rátapadt tónus még 

erősebb lesz. Egy ilyen átnyomatnak okvetlenül el kell 

kenődnie. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 

az eredeti köveket az átnyomás előtt jól meg kell vizs

gálni és levonat készítése elölt lehetőleg középedzést 

(Mitteltttzte) adjunk neki! Mennyiszer látjuk, hogy egy 

és ugyanarról a munkáról több átnyomat éles és tiszta, 

míg egyik-másik túlvastagon vagy gyengén tapad. Ez 

rendszerint a többféle cinklemez anyagától is függ. 

Ezért minden gyártmányt külön kell tartani és a leme

zek megmunkálásához szükséges vegyi anyagokat lehe

tőleg a megfelelő szaküzletekből beszerezni. h.

A VAZELIN  ÉS E G Y ÉB  SE G É D A N Y A G O K . A sok

nyomdai pótszer közül, különösen az offsetnyomtatás

LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉGŰ

ÁTNYOMÓ-
PAPÍROKAT

NEGYVEN ÉV ÓTA GYÁRT

R I C H A R D  N A U M A N N
A t n y o m ó p a p í r g y A r

D R E S D E N  1 6 , SC HUM ANN STR. 45

vazelin a petróleum finomító ipar terméke és zsírhoz 

hasonló anyag, 55— ;<0 foknál olvad, szag és íz nélkül 

való és vízben nem oldódik. A vazelin szénsavat nem 

vesz fel, nem avasodik és nem szárad soha. Mint sárgás, 

színtelen vagy fehérített termék kerül forgalomba és 

kozmetikai szer gyanánt kenőcsökhöz, pomádékhoz, 

továbbá rozsda elleni védelem stb. gyanánt használják. 

Azoffsetfesték segédanyagaként a vazelinnak azaz előnye, 

hogy a festéket röviddé és nyúlékonnyá teszi, anélkül 

hogy annak konzisztenciáját lényegesen megváltoztatná. 

Helytelen használatánál a festékre hátrányos, amennyiben 

a nyomtatványon való száradását megnehezíti vagy éppen 

megakadályozza. Azonkívül a túlsőgosan vazelinezett festék 

könnyen átüt és az egymásra rakott ívek ragadnak, a 

festék a nyomásnál maszatol, továbbá károsan befolyásolja 

az offsetnyomás céljára külön dörzsölt festék nyomás

képességét. Mindezek a hibák a petrol, a disznózsír, a 

növénvzsír és a stearinolaj használatánál is fölléphetnek, 

amelyek mindegyikének az a tulajdonsága, hogy meg

nehezítik a festék száradását. Mind e tapasztalatok követ

keztében a festékgyárak újabban olyan és jól bevált, 

speciális offsetpasztákat gyártanak, amelyek ezeket a 

hátrányokat kiküszöbölik, jobb nyomóképesség mellett 

a festék fedőképességét, erejét és szárítóképességét a 

legkevésbé hátrányosan befolyásolják. Egyetlen offset- 

nyomó se mulassza el e pótszerek kizárólagos használatát, 

hogy elkerülje a bosszúságot és az időveszteséget. A 

pasztákon kívül az offsetfestékeket csak rövid, zsírtalaní

tott offsetkencékkel szabad hígítani, ha a munka nem 

kívánja meg a rendkívüli mélységet, mert ebben az eset

ben higítószert nem szabad használni. Ami a néha szüksé-

matlan szikkalívokat. Ezek megtámadják a cinklemezt és 

a gumikendői és a nyomtatványon is kellemetlen jelen

ségeket idéznek elő. Kiváló szárítóanyagnak tartják az 

újabban forgalombahozott »Offset-Rationell«-t, amely 

gazdaságos, a festék konzisztenciáját nem változtatja meg, 

sem a lemezt, sem a gumikendőt nem rongálja, nem 

ragad és nagyon jó szárítóképessége van. h.

H íre k  feljegyzések
JU B ILEU M . Három érdemes, jó nyomdász félszázados 

munkásságának jubileumát ünnepelte január 2-án a 

Fakereskedelmi Csarnok termében a Franklin-nyomda 

személyzete. Az ünnepeltek: Földes Ármin, Sonnenfeld 

Ignác és Schornstein Jakab régi, ismerttagjai a nyomdász

társadalomnak. Földes Ármin mint szakíró és a Typo- 

graphia munkatársa is ismertté telte nevét, Sonnen

feld Ignácot jubiláris kora ellenére is ott láthatjuk min

den szakelőadáson és nagyon, nagyon sok ifjú, törekvő 

nyomdász példát vehetne az ő lanul&svágyától, noha ő 

két társával együtt egyben kiváló szakember is. Schorn

stein Jakab a Segélyző Egyesületnek sok-sok éven 

keresztül választmányi tagja és a közösségnek egyéb 

téren is hűséges munkása. A  Budapesti Könyvnyomdá

szok Dalkarának ünnepet megnyitó éneke után Péter 

Jenő, a Franklin Társulat vezérigazgatója üdvözölte a 

Társulat értékes, régi munkásait halásos felköszöntő 

keretében, Szalacsy József a személyzet jókívánságait 

tolmácsolta, Gyürey Rudolf a nyomdászszervezet, Mtlller 

Sándor pedig a Grafikus Művezetők Egyesülete nevé

ben üdvözölte a három jubiláns főszedőt. Vámbéry 

Rusztem dr., a Jogtudományi Közlöny szerkesztője is 

mondott gyönyörű üdvözlőbeszédet. Az ünneplő han

gulatot a nyomdászdalkörön kívül a Gutenberg-Társa- 

ság zenekara is emelte szép játékával, amelynek ülemeire 

később táncra is perdült az ifjúság. Mint szakfolyóiratnak, 

meg kell emlékeznünk a gyönyörűen megszedett meg

hívóról és a szép emlék füzetről, amelyet Boros Dezső 

szeikeszlelt, valóban kitünően. Ez a füzet a szokástól 

eltérően a jubilánsok életrajzain kívül Szakasits Árpád 

remek ódáját is tartalmazta és néhány költői szárnvalású 

üdvözlőszót Sz. A. tollából. Vámbéry Rusztem dr.-nak 

Sonnenféldhez intézett levele az írónak és a nyomdász

nak egymáshoz való viszonyát ecseteli mesteri tollal.
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szívélyességgel csatlakozik az elhangzott jókívánságokhoz 

és vesz részt abban az őszinte szeretetben, amely a köz- 

tiszteletben álló ünnepeiteket körülveszi. h.

A W IN K L E R , FA LLERT  CO . AG . B E RN I G É P 

GYÁR, mely geniális alkolású újrendszerű gépeivel 

már az egész nyugatot meghódította, újabban Magyar- 

országra és a Balkánra is kiterjeszti működését. Ez 

a világhírű gyár nagyszabású munkaprogramja folytonos 

újításokkal foglalkozik, így többek között tervbe van 

véve az ujságnyomásnak újfajta gépekkel való gyökeres 

reformálása is. A gyár Winkler-szabadalmak szerint 

készít újrendszerű rotációsgépeket, mélynyomó rotáció

sokat, gyorssajtókat, rotációs és lapos tömöntödei be

rendezéseket és újfajta matricapréseket. A gyár képvi

seletével, mint bennünket értesítenek, Magyarország és 

a Balkán területére a »Grafika« Gépkereskedelmi és 

Nyomdaberendezési rt. lett megbízva.

A SC H R IFT G U SS  AG . V ORM . B R Ü D ER  BUT-

TER  drezdai cég, amely tetszetős vágású betűiről elő

nyösen ismeretes, újabban a helybeli »Grafika« Gép

kereskedelmi és Nyomdaberendezési részvénytársaságot 

bízta meg képviseletével. A cég legmodernebb kenyér- 

és címbetűket, eredeti típusokat bibliofil munkák részére 

ízléses kivitelben szállít, de időszerű könyvdíszítések

ben és körzetekben is a legkényesebb ízlést is kielégíti.

az üzemek nagy mennyiségeket raktározzanak be, mert 

szükségletüket a bizományi raktárból bármikor a leg

gyorsabban fedezhetik.

A K LE IM  ÉS U N G E RE R  gépgyár, mely a közismert 

»Universal« önberakókat gyártja, egy új modelű önbe- 

rakókészüléket hozott forgalomba, mely az »Universal« 

önberakókészülékek közismert jóságát és megbízható

ságát, ha még lehetséges, fokozza. Ezen készüléken már 

500 íves munkák nyomása is kifizetődik, azonkívül a 

készülék olyan berendezéssel bír. melybe egyszerre

20.000 ív is tehető, miáltal a gyorsjáratú gépeknél a 

nyomógép 10 órára van ellátva papírral anélkül, hogy 

a gépnek meg kellene állnia. —  Ezen legújabb rend

szerű önberakók offsetgépeknél nélkülözhetetlenek. —  

Fenti cég vezérképviseletét a »Grafika« Gépkereske

delmi és Nyomdaberendezési Rt. bírja.

A M ICH AEL HLJBER müncheni festékgyár, melynek 

gyártmányai a háború előtt Magyarországon igen nagy 

elterjedtségnek örvendtek, most, miután újra szállítha

tók háború előtti, úgynevezett békebeli minőségek, mű

ködési terét Magyarországra ismét a kiterjesztette. A 

céget, úgy mint háború előtt 20 éven át, ismét a »Gra

fikait Gépkereskedelmi és Nyomdaberendezési Rt. kép

viseli, hol a cég gyártmányaiból állandóan jól szortírozott 

bizományi raktárt létesített.

pőrét. Ez a tény az Intertype-társaság részére érzékeny 

csapást jelent, mert hiszen Nagybritanniában időközben 

számos Intertype-gépet állítottak föl. Az ítélet kétség

kívül még különféle pört fog maga után vonni, amelyek 

az Intertype-társaságra nézve csak kedvezőtlen lefolyá- 

súak lehelnek.

)>TYPOFIX« K ÉZ IB ET Ü Ö N T Ő -K ÉSZÜ LÉK  a 

neve annak az új szerkezetnek, amely lehetővé teszi, hogy 

régi betűanyagból új belüket állítsunk elő, és amely a 

könyvnyomtatónak rég óhajtott segéd szerszáma lett. 

Hányszor megtörténik, hogy sürgős munkák kiszedése

kor a nagyobb betű fajokból egyik-másik betű hiányzik. 

Ilyen esetben a »Typofix« nélkülözhetetlen, mert ennek 

segítségével egy jókarban levő betű után matricát és erről 

a megkívánt mennyiségben öreg betűanyagból magunk 

önthelünk új belüket. A »Typofixa készülékkel úgy 

ólombelűk, mint fabelűk és kisebb klisék 6 X 8  ciceró 

nagyságban hibátlanul sokszorosíthatók. A szilárd és 

pontosan készült »Typofix« állandóan lehetővé teszi az 

eredetihez hű és abszolút szisztematikus betű készíté

sét. A minden könyvnyomda számára nélkülözhetlen 

»Typofix« kézibetűönlőkészülék egyedárusítását a 

Gutenberg-Haus Gebr. Geel, W ien V II, Lerchen- 

felderstrasse 37 grafikai szak üzlet vette át, ahol kívá

natra a készüléket üzemben mutatják be. E készülék 

megbeszélésére még visszatérünk.

A G . E. R E IN H A RD T , leipzigi cég gyártmányai nem 

ismeretlenek iparunk előtt. E cég értesülésünk szerint 

megvette a helybeli Pusztafi és Rónacégvonalzógép sza- 

badalmaitésgépeita jövőbenezen szabadalmak tökélete

sítésével hozza forgalomba. A könyvnyomdaszakma ré

szére a gyár újrendszerű kisakcidens vonalzógépet gyárt, 

melyeknél a tabelláris nyomtatványok sokkal gyorsabban

A G E O R G  BENDA —  LU T Z , Traismauer, melynek 

elsőrangú bronz festékgyártmányai már ismeretesek, 

legutóbb hézagpótló intézményt léptelett életbe, amikor 

az itteni vezérképviseletnél a »Grafika« Gépkereske

delmi és Nyomdaberendezési részvénytársaságnál az ösz- 

szes bronzfeslékfajtákból nagy bizományi raktárt létesí

tett. Az állandó raktár következtében nem szükséges, hogy

A L INOT YPE-IN T ERT YPE-PÖR . Mint az elmúlt 

év végen jelentettük, a Mergenlhaler-féle szedőgép

gyárnak Berlinben az Intertvpe-társaság. illetve a Meik 

• G . m. b. H . ellen szabadalombitorlás miatt emelt pa

nasza a Linotype-gyár javára dőlt el. Most pedig az 

angol Linotype & Machinery Limited nyerte meg Lon

donban ugyancsak az Intertype-lársaság ellen indított

34



és olcsóbban készíthetők el, mini nyomdai úton. Ezen 

újrendszerű vonalzógépeket nemsokára itt Budapesten 

is be fogják vezetni. A gyár vezérképviseletével együt

tesen a »Grafika« Gépkereskedelmi és Nyomdaberen- 

dezési Rt. és Pusztafi Zsigmond lett megbízva.

BÉCSI VÁSÁR, \ 926 M ÁRCIU S 7—  13. A Guten- 

berg-Ház Geel Testvérek az ez évi március 7— 13-ig 

Bécsben tartandó tavaszi vásár alkalmából a saját házá

ban levő kiállítási termeiben (W ien V II, Lerchenfelder- 

strasse 37) különkiállítást rendez, amelyre a bel- és

4 926-iki évfolyamával elérte megindulásának negyed- 

százados évfordulóját. A jó nyomdásznak szinte nélkü

lözhetetlen zsebkönyv immár teljes mértékben, úgy 

külső megjelenésében, mint belső tartalmánál fogva a 

háború előtti színvonalon mozog. A csinos vászonkölésfi 

évköny telve a gyakorlati életben szükséges tudnivalók

kal. A naptári részt és a nyilvántartási táblázatokat a 

cikkek sorozata követi Schwarlz Árminnak a szakszerű

külföldi könyvnyomtatókat, újságkiadókat szívesen látja 

a cég. Az összes kiállított gépek, tárgyak üzemben fog

nak bemutaltatni. Bemutatásra kerülnek a lapunkban 

ismertetett összes gépek és készülékek, mint a Ludlow- 

öntőgép, a heidelbergi nyomóautomata (Heidelberger 

Druckautomat), 8-as modelű háromtárú és a többi leg

újabb modelű Linotype-gépek. A gyár technikusai és a 

Gutenberg-IIáz Geel Testvérek cég kereskedelmi tiszt

viselői rendelkezésre fognak állni, hogy fölvilágosítással 

szolgáljanak a gépek konstruciója és munkamódja iránt 

érdeklődőknek.

tanoncképzésről szóló értekezésével az élén. Vajha meg

szívlelnék útmutatásait. — Rasofszky Andor az ismertebb 

idegen nyelvek szedési módjait tárgyalja huszonöt 

oldalra terjedő tanulmányában. Noha egyik-másik részét 

a cikknek az évkönyv régebbi évfolyamaiból már ismer

jük. általában nagyon hasznos anyagot ölel fel így szak

szerűen csoportosítva. Különösen még a kevésbé tár

gyalt szláv nyelvekről írottak tarthatnak számot az érdek

lődésre. —  Augenfeld M. Miksa a kalkuláció elméletii 

részét ismerteti nagy vonásokban. Gyakorlati részét ter

mészetesen a nyomdában kell megtanulni.—  A szakkép

zettség előfeltételei címen Herzog Salamon ad gyakor

lati tanácsokat levél formájában az ifjabb nyomdász- 

generációnak. —  Fuchs Zsigmond, a mi fáradhatatlan 

gépmesterszakírónk a nyomóformák kopásáról írván, a 

nyomóhenger borítására nézve ad útmutatást. —  Neu

mann József a bizalmiférfirendszer céljait ismerteti. —  

A festék mibenlétéről, tekintettel annak különböző 

rendeltetésére, Fröhlich Samu ír nagyon tanulságos cik

kecskét. —  Az aranymetszetet példákkal és számítások

kal kísért cikkében Weinlraub Jenő ismerteti. —  Fehér 

Béla Berlinben tartózkodó gépmesterkollégánk egy kör- 

forgógéptechnikai közleményt adott közre a lemez és 

fölhuzat vastagságáról. Cikkét a jövő évben folytatni 

fogja. —  Az ismert statisztikai rész, a szükséges táblá

zatok, címjegyzékek, útirányok stb. egészítik ki a ki

tünően szerkesztett évkönyvet. Novitzky N. Lászlónak, 

az évkönyv szerkesztőjének a jubiláns évfolyam alkalmá

ból szeretetteljesüdvözletünketfejezzük ki. A mintaszerű 

hirdetések és tiszta nyomás a Világosság-nyomda tech

nikai személyzetét dicsérik. Az évkönyv népszerű voltát

A  „Nyomdász Évkönyv és Útikalauz"
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mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évről évre 

nagyobb keresletnek örvend, úgyhogy a később jelent

kezők már nem juthatnak példányhoz. A jövőben szük

ségessé válik, hogy többet nyomjanak majd belőle. (— )

K ritikai rovat
LINÓM ETSZETEK  ÉS K Ő R A JZ O K . Scliön Gyula 

lupeni (Lupény) nyomdája igen értékes két albummal 

lepett meg az elmúlt hetekben: megktlldötte Nagyenyedi 

Lajos íh  linómetszetét és nyolc kőrajzát. E kétféle munka

metódusban készült munkákról a legnagyobb elismerés

sel nyilatkozhatunk. Különösen jók és művésziesek linó

metszetei, amelyeknek technikája teljesen eltérő a köznapi 

gyakorlattól és nyilvánvalóan igazolja, hogy ebből az egy

szerű anyagból a legnagyobb grafikusértékek varázsol

hatok elő. Nagyenyedi neve grafikuskörökben nem ismere

tes —  úgy informállak, hogy végtelenül szerény lateiner 

ember sa grafikuspályán kezdő— ,de munkái, amelyek

ből alkalomadtán közlünk is néhányat —  rutinirozott 

kezű grafikusra vallanak, akiben bízunk s akitől sokat 

remélünk. Ugyanez áll a kőrajzaira is, de itt már meg

szokott technikával dolgozik, s ha új ember is e téren, 

nagy gyakorlatról tesz tanúságot. —  Egy másik lino- 

metszetes füzetet is kaptunk: Nyárvégi képek a címe 

és Túri Polgár István berettyói linómetszeteit tartal

mazza. A képek elárulják az éleslátású, új kifejezési lehe

tőségek felé orientálódó fiatal művészt, linóba metszé

sük modora is új, de túlságosan nyers: a képek, vonalak 

széle ecsetrajzszerűen éles, éppen csak hogy némi lágy

ságot varázsol bele a linoanyagba. Ezt nyilván a művész 

is érezte, mert tónusokkal igyekezett a nyers hatást eny

híteni s ez legtöbbször sikerült is. A füzet nyomása

dicséretére válik a mezőtúri Törek nyomdának, noha a 

színezésben itt-ott vétett a művész intenciói ellen, ami, 

vidéki nyomtatóműhelyről lévén szó, nem tudható be 

megbocsáthatatlan bűnnek.

A K RAUT-JUBILEUM  M EG H ÍV Ó JA  egyike az e 

fajta sajtótermékek legjobbjainak. Nem újszerű, nem 

lármás, hanem becsületes tipográfus igyekvéssel meg

konstruált és megszedett munka, melynek összhangját 

éppen csak az első oldalon alkalmazott — 30—35 eszten

dős betűöntödei alkotású — nyomdászcímer bontja meg. 

E  helyett inkább finom ízlésű monogramot kellett volna 

alkalmazni. A meghívó Mihalik Gusztáv munkája és a 

Székesfővárosi Házi Nyomda terméke. W.

Szerkeszti és kiadja Biró Miklós. Felelős szerkesztő 

Wanko Vilmos. Főmunkatársak: HerzogSalamon, Kun 

Mihály és Tábor János. Nyomatott a Glóbus Nyomdai 

Műintézet R t., Budapest V I, Aradi ucca 8, cég üze

mében. Nyomdaigazgató Havas M. A kliséket a Pallas 

rt. cinkográfiája szállította.

M A tfY A R * g r a f ik a
SZERKESZTŐSÉGÉNEK ÉS 

KIADÓHIVATALÁNAK

CÍM E
1926 MÁRCIUS HÓ 1-TÓL KEZDVE

BUDAPEST VIII*  
R Ö K K  SZILÁ R D  UCCA
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A  GRAFIKAI IPARÁGAK  FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁ LÓ

M AGYAR GRAFIKA
KETTŐS FÜZETEKBEN KÉTHAVONKINT M EGJELENŐ GRAFIKAI FOLYÓIRAT

UNGARISCHE GRAPHIK
CÍM Ű NÉMETNYELVŰ MF.LLÉKLAPrAL 

SZERK ESZT I ÉS K IA D JA  KIRÓ M IK LÓS  

FELELŐS SZERKESZTŐ W A N K O  VILMOS  

FŐM lINKÁTÁRSAK KUN M IH Á LY ÉS HERZOG SALAM ON

Megjelenik február, április, június, augusztus, október is december hónapokban

SZERKESZTŐSÉG ÉS K IADÓHIVATAL

BUDAPEST v il i  RÖKK SZILÁRD UCCA 4
TELEFÓNSZÁM JÓZSEF 54

A  M agyar G rafika  előfizetési d íja  yí/a<?yarorsz&gon:
Nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak egész évre 24 pengő 

(250.000 K), félévre 13 pengő (137.500 K). Egyes számok ára nyomdatulajdonosoknak, 

cégeknek és szakmán kívül állóknak 4 pengő (5o.ooo K), munkásoknak 2 pengő (25.000 K).

A  M agyar G ra fika  beszerzési ára  k ü lfö ld ie k  részére:
Rom ániában a heti fizetéses rendszert az ottani jelenlegi pénzviszonyokra való 

tekintetből kénytelenek voltunk beszüntetni. A z  alapár romániai olvasóink részire 

ezentúl 2 pengő (25.000 K) és az esetenkint fe lm e rü lj portóköltség megtérítésének összege.

Ju go sz lá v ia  részére lapunk ára portómegtéritéssel együtt 26 dinár. Előfizetőknek 

15o dinár egy évre.

Szlovenszkó részére portómegtéritéssel 14 csK, előfizetőknek pedig egész évre 8o csK. 

Ausztria és Ném etország részére egy évre 18 G M , egyes szám ára 3 GM . 

Egyéb  k ü lfö ld  részére egész évre 5 dollár, egyes szám ára 1 dollár.

G R A F IK A I M ŰVÉSZETEK  K Ö N Y V T Á R A
-----  ------------------

Május végén jelent meg e sorozatos mű harmadik kötete

B E T Ű  M Ű V É S Z E T
címmel, több mint 3oo ábrával, valamint 2o melléklettel 

Júniusban lát napvilágot a  negyedik kötet, melynek címe

FESTÉKEK ÉS SZÍNEK
Nagyon sok értékes melléklettel és igen sok színes ábrával

Egy=egy kötet ára a tizennyolc kötetre tervezett sorozat előfizetése esetében
4o.ooo korona, egyenként 50.000 korona. Bolti ára 72.000 korona 

Megrendelések N o va k  László  szerkesztőhöz intézendők, Buda
pest VIII., Conti ucca 4. (Világosság nyomda.)

A  könyvtár első (»G ra fik a i sokszorosító művészetek*) és második kötetéből (a 
» Betűművészet*- I. része) vannak még példányok. Bolti ára e köteteknek 72.000 K

C , Krtcr Iz id or könyvnyomtató cégnek két mcllékletet^köszönhctünk. Az egyik a  cég 

( kiadásában megjelent »K ozm a L ajos szignetkönyve« című mű prospektusa^ melynek 

első oldala K ozm a művészi rajza, belső oldalai pedig egyszerű, de nemes tipográfiával 

szedett kőrlevéloldala&f A  második melléklet első oldala egy XVIII. század stílusában 

készült könyvboritékot, a másik oldalán pedig ugyanilyen stílusú oldalpárt mutat be. 

E szedéspéldálj. Önmaguk helyett beszélnek és bizonyítékai annak a páratlan szeretetnek, 

amellyel K n er Imre könyvnyomtató bele tud mélyedni a  múltak tipográfiájának 

tanulmányozásába és bizonyítékai annak a nagy tipográfiai és művészeti készségnek, 

amellyel az ezekből a  régi mestermunkákból magába szívott ihletet a könyvnyom- 

tatás mai eszközeivel valóra tudtak váltani. Knerék enemű munkálkodása rendkívül 

tiszteletreméltó és ezenfelül roppant nehéz feladat, aminőrc a könyvnyomtatok közül

— hozzátehetjük, hogy nemcsak a  magyar kőnyvnyomtatókat értjük ez alatt — vajmi 

kevesen vállalkozhatnak. Mert eltekintve attól, hogy ilyen stílusos munkákhoz nélkülöz

hetetlen a megfelelő betű, díszítmény és papiros, múlhatatlanul szükséges hozzá a régi 

tipográfiai stílusoknak alapos és tökéletes ismerete] is, aminek megszerzése nehéz.

P J líY  1 , , II ívucioLi Ivoch tanar újabb betűi

Lapunk e számának fedőlapját K u n  M ih ály  terve alapján Forgách László szedte, 

nyomását Leib  K á ro ly  végezte. Mellékleteinkről érdemben részletesen lapunk más 

helyén emlékezünk meg a K lingsp o r betűöntöde Koch-betűinek méltatásával kapcso— 

[atban. A  mellékletek négy oldalát K u n  M ih ályr négy oldalát pedig W anko Vilmos 
vázlatai nyomán szedték Lom bár László,  Springer Ferenc,  Paxián  Péter, a nyomás 

munkáját pedig Leib  K á ro ly  végezte. A  hirdetések kivétel nélkül W anko Vilmos váz

latai alapján szedettek.

Itt szögezzük le azt az örvendetes, biztató tényt, hogy a  Budapesti Hírlap nyom

dájának lapunk előállításánál közreműködő személyzete N edeczky  László  igazgatóval 

az élén, páratlan buzgósággal és lelkiismeretességgel állt szerkesztőségünk rendelkezésére.

H a a két legutolsó évtized kenyérbcUÍ=termését figyeljük és tanul* 

mányozzuk, úgy megállapíthatjuk, hogy a  háborút megelőző tíz évben 

a tiszta antikva-típus nem nagy népszerűségnek örvendett. Akkoriban 

az úgynevezett művészi és többnyire mediaevális jellegű betűknek volt 

nagy keletjük. A  háború alatt természetesen alig került ki újabb kenyér- 

betű a  piacra, de annál több a háborút követő években, amikor is a  

mindinkább éledő klasszicizmus hatása alatt a  betűöntödék sorra vet

ték a régi XVII-XVIII. századbeli antikva-típusokat és azokat részben 

régi meglévő matricák felhasználásával, részint hűséges utánzás útján 

újbői életre keltették. Sok ilyen régies antikva-típust tudnánk felsorolni. 

Másfajta, mediaevális jellegű, vagy művésztervezte újabb antikva- 

típust az újabb termésben alig találtunk. Ilyen művészi betűk között 

a legkiemelkedőbb jelentőségű és a modern betűöntés egyik legszebb 

alkotása a Gebr. Klingspor, Offenbach am M ain , betűöntöde által 

í922-23=ban forgalomba hozottKochantikva, melyet az e téren immár 

világhírnek örvendő R udolf Koch tanár tervezett és rajzolt.

A  Koch antikva és az ezt kiegészítő kurzív és félkövér típusok egy 

tökéletesen összehangolt családot alkotnak. A  yt/agyar Grafika jelen 

számának szövege, mellékletei, fedőlapja és hirdetéseinek nagy része 

e betűkből szedettek és így olvasóinknak módjukban áll ítéletet mon

dani e betű artisztikus szépségéről, olvashatóságáról és gyakorlati 

felhasználhatóságának lehetőségeiről.

A  Koch antikva jellege határozottan ecset-technikára emlékeztet, 

noha a kurrens betűk legnagyobb része nád- vagy L,y-toIlal írottnak 

látszik. E tekintetben nem is tudunk bizonyosat megállapítani. Ez az 

érdekes rajzbeli megoldása e betűnek azonban igen nagyfokú eredeti

séget rejt magában, ami különösen a  nagyobb fokozatoknál tűnik 

fel és hatványozódik ez az artisztikus hatás azoknál a  kiegészítés

ként öntött fokozatoknál, amelyeknek verzálisai és felső nyúlványos 

betűi a rendes betűknél sokkal magasabbak. A  rendes betűk képe 

és a felső nyúlványok egymáshoz való aránya kb. 3 :8-hoz, míg a 

külön kiegészítésként öntött magasabb nyúlványos betűknél ez az 

arány kb. 3:13=hoz.

A  rendes Koch antikva mint könyvbetű és mint akcidensbetű egy

aránt számításba jöhet, viszont a  felső nyúlványos megoldás csak az 

utóbbi célra szolgál. E sorok között lenyomtatott két mintasornál 

az e két típus közötti különbséget behatóbban figyelhetjük meg.

K e llő  J ó l  en LívjuL lel a figyelmét az illetékes 

Kellő idő t en hívjuk fel a figyelmét az illetékes

M int akcídens betű, elsőrangú jelentőségű a Koch antikva., mert 

egészen új feladatok elé állítja a szedőt. Csak finom hatású akciden= 

ciák készítésére lehet e betűvel törekedni, es nem tűr meg túlzásokat
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és kilengéseket, de tehetővé teszi egy egészen 

különleges sajátosságú »klasszikus« irányt ki

alakítani, mely irány lényegesen kell hogy 

eltérjen A köztudat szerinti klasszikus irány- 

tói. Mellékleteinken már nyujtunk is némi íze

lítőt esen újabb fajta szedésmodorból, bizony- 

ságául annak, hogy a betű karaktere kény

szeríti a mesterszedőt b izonyos  s t í lusban  

való munkálkodásra. Díszítőanyagot e betű

nél teljesen mellőzhetjük, miután a betű maga 

is dekoratív és nem igen bír el más díszítést, 

mint a puszta tipográfiai vonalat.

Míg az antikvának érdekességet nyújt a 

felső nyúlványos betű, addig a kurzív más 

jellegű érdekességgel bir: cicerótól kezdve ver- 

zálísai kettős vonalúak és ezeket külön ren

delésre az A, B, D, E, G , H, Kr L, M , R cs S 

betűi iniciálészerű megoldásával is kiegészítik.

A  félkövér Koch Antikva már nélkülöz ilyen 

különlegességet, de ezzel szemben nagy elő

nyére válik, hogy artisztikusságát vonalainak 

megvastagodása után is megőrizte. E betű 

már szabadabb kezelést is megenged az akci- 

dencíában, de mint k ő nyvbe tű  sem meg

vetendő, amint azt német melléklapunkkal 

igazolhatjuk, mely teljes egészében a félkövér 

Koch Antikvából van szedve.

Koch antikva, kurzív és félkövér nomparell 

fokozattól a négycicerósig összesen 12-12 

fokozattal bír, a  felső nyúlványos megoldású 

betűk a mittel fokozatnál kezdődnek, amely

hez 20 pontos nyúlványos betűk és versálisok 

tartoznak és a négycicerós fokozatnál, 72 

pontos nyúlványos betűkkel végződnek.

Lapunk e számának hirdetéseiben bősé

gesen használtuk fel Koch tanár ugyancsak 

érdekes reklámbetűjét, a Neuland-ot is, ennek 

méltatását azonban már a legutóbbi számban 

közöltük, úgyhogy ezt ismételni felesleges.

A  címben Koch tanár betűit jelezzük, de 

ennek dacára szükséges e cím alatt megemlé

kezni egy további újabb betűnkről is, melyet 

lapunk hirdetéseiben használtunk fel. Ez a  

betű ugyancsak a  K l ingspor  b e t ű ön t őd é  

Nárcisz betűje, melyet W altér Tiemann tanár 

rajzolt. E kettős vonalú betű igen hálás cím- 

és akcídensbetű, amit mellékleteink és hirde

téseink nehánya jól dokumentál.

A A W anc íbe tű  petittől négycicerós nagy

ságig van meg összesen kilenc fokozatban, a 

Nárcisz betű ugyancsak petittől kezdődőleg 

négy ciceróig terjedő kilenc fokozatban, e 

betűnek azonban kurrens betűi is vannak, a 

Neuland viszont csak nagybetűs típus.

Ugyancsak itt kell megemlékeznünk új dí

szítőanyagainkról is, melyek ugyanettől a 

betűöntődétől valók, de amelyekkel részle

tesebben csak később fogunk foglalkozni.

Lapunk e száma - néhány hirdetésben fel

szedett s a fentebb említett típusokhoz nem 

tartozó betűt kivéve - teljes egészében a Klin$s= 

por betűöntődé betűiből szedetett. E betűk 

nemcsak a  legújabb termékei a  német betű

öntésnek, hanem egyben a Iegkíválóbbjai is. 

Németországban a  Koch-betük - ez a gyűjtő 

neve a  Rudolf Koch rajzolta sok-sok betű

nek - ma már kvalitásos és művészi produk

tumot jelentenek, amelyere Klingsporék büsz

kék lehetnek. De nemcsak ők lehetnek büszkék 

a Koch-betűkre, hanem közvetve a  mi betű

öntödénk, az Első vt/agyar Betúöntöde r. t. is, 
amely érdekközösségben van a  frankfurti 

■SVe/zipe/betűöntődévcI, amelynek érdekszférá

jába a Klingspor cég is tartozik.s k o < t a  t. á  s í t i  r e k

A  N Y O M D A IP A R I TOVÁBBKÉPZŐ 

SZA K T A N FO LY A M O K  második tanévét 

pünkösdkor zárták le évzáró kiállítással kap

csolatban. Úgy e kiállításról, mint általában  

a  tanfolyamok egész évi munkálkodásáról 

lapunk legközelebbi számában fogunk részle

tesebben beszámolni. Ez a beezámoló- sajná

lattal kell előre is közölnünk - távolról sem 

lesz olyan impozáns tanfolyami szám, mint 

a tavalyi. Anyagi viszonyaink ez idén nem 

engedik meg ezt a luxust. Ez nem jelenti azt, 

mintha az elmúlt esztendőben nagyobb anyagi 

erőkkel rendelkeztünk volna, mint az idén, 

mert a  tavalyi számnál kicsit könnyelműek 

voltunk és vérmes reményeket tápláltunk ezen 

tanfolyami szám kelendősége tekintetében. 

Másrészt azért sem gondolhatunk nagyobb 

szabású tanfolyami szám kiadására, mert a 

végrehajtó bizottságban felmerült az az eszme, 

hogy a most lezáruló tanév eredményéről a 

tanfolyamok maguk számoljanak be egy ön

álló és impozáns értesítőben. Amikor csórókat 

írjuk, ez eszme még csak megvitatás tárgyát 

képezi, de minden jel arra mutat, hogy meg 

fog valósulni. Ezért tanfolyami beszámolónk 

szerény keretek között fog mozogni, de méltó 

lesz úgy a  tanfolyamokhoz, mint lapunkhoz. 

Ugyanakkor számolunk majd be a  vidéki 

tanfolyamokról is, amelyeket Hódmezővásár

helyt, Pécsett és Szegeden rendeztek.
Itt említjük meg, hogy a  hallgatóság szorgalmának 

nemi módon való jutalmazására jelentősebb pénzössze

geket ajánlottak meg: a Magyar Grafika 1,250.000 koro

nát; a Budapesti Sokszorosító Ipartestület/ az Első Magy. 

Betűöntődé, a Bcrger és W irth  festékgyár, a Világosság 

könyvnyomda Rt., a  Eégrády Testvérek nyomdájának 

igazgatósága, Eorilleux és tsa festékgyára, a Pallas- 

nyomda igazgatósága és a Magyarországi Magántisst- 

viselők Szövetséginek grafikus művezetői szakosztálya 

egyenkint 1 ,000.000 koronát; Pápai Ernő nyomdatulaj- 

donos óoo,ooo koronát/ Braun Vilmos vezérigazgató' 

Falk 2Jsigmond dr., a Pesti Könyvnyomda Rt. elnök- 

igazgatója egyenkint 5oo.ooo koronát; Wózner Ignác
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Í5azgató 300.000 koronát; a »Grafika« Gépkereskc=> 

delmi Rt. 250.000 koronát, a  Wömer=féle gépgyár

200.000 koronát.

A  maguk részéről jutalmaZandóknak jelölték ki: a 

M a g y a r  G r a f ik a  szerkesztősége Kolozsvári Károlyt, 

Jelinek Antalt, Holztrattner Ferencet, Kovács Lászlót, 

S^abó Jenőt; a Soksorositó Ipartestület Pajor Lászlót, 

Paxián Pétert, Auerbach Bertalant, Kovács Lászlót, 

Mitterszky Nándort; Pápai Ernő nyomdatulajdonos 

Talabér Józsefet, Mitterszky Nándort, György Imrét, 

Weintraub Jenőt, Pajor Lászlót, Paxián Pétert; Wózner 

Ignác igazgató Heisler Lajost, Szántó Józsefet és Bertha 

Gyulát. A  Szakoktatási Tanács, a Fónökegyesület, az 

Anyaegyesület és a Magántisztviselők Szövetségének 

grafikus művezetői szakosztálya delegáltjaiból álló Zsűri 

pedig dicsérő elismerést és egyenkint 000.000 korona 

pénzjutalmat juttatott a következő tanfolyami hallga* 

toknak: Kettinger Antal, Kovács László, Mitterszky 

Nándor, Paxián Péter; dicsérő elismerést és egyenkint

450.000 korona jutalmat a következőknek: Augenfeld 

József, Czinder Antal, György Imre, Kolozsvári Károly, 

Szabó Jenő/ egyenkint 350.000 korona jutalmat a követ® 

kezőknek: Auerbach Bertalan, Czinolter Károly, Holz= 

trattner Ferenc, Jelinek Antal, ifj. Novák László, Pajor 

•László, Puzsér Lajos, Szántó József, Talabér József, 

Weintraub Jenő/ 300.000 ko ronát Tóth Ferencnek;

250.000 koronát a következő hallgatóknak: Apfel Sándor, 

Bátor János, Dvorszky Károly, Horváth János, Kécza 

István, [Koltay József, Lusztig Márton, Mogács József/ 

Schwetz Károly, Szabó Dezső György, Ürge Kálmán 

és Varga Béla; 150.000 koronát Bertha Gyulának.

A  UNOTyPE FILMEN. Április 18-án a

berlini Mergenthaler Setzmaschinenfabrik cég

nek, a világhírnek örvendő és nálunk is elter

jedt Einotype szedőgépek gyárának bécsi ve

zérképviselete a Gutenberghaus Gebr.Geelcég 

nagyszerűen sikerült szakelőadást rendesett 

Wien egyik legnagyobb mozgószínházában 

a Pliönix Kinóban. A z  előadást Fr&nz Pech 

az utóbb nevetett cég igazgatója tartotta a 

Einotype szedőgépek történetéről, fejlődéséről, 

gyártásáról és a  rajta való munkálkodásról. 

Bevezetőjében rövid biográfiáját adta a  nagy

nevű feltalálónak, Mergenthaler Ottmarnak, 

vázolta találmánya kifejlődésének egyes fázi

sait, a Einotype szedőgépek mai nagy tökéle

tességét, amely biztosítéka annak, Rogy a más 

gépekkel szemben valóversenyt győzedelmesen

végig küzdheti. Természetesen utalta Mergcn- 

thaler-cégnekmost is folyó számos szabadalmi 

perére, amelyeknek nagy részét máris meg

nyerte, amivel érdekeinek hathatós védelmet 

biztosított a  világ legtöbb államában. A z  elő

adás után lepergették az igen jól sikerült L,ino~ 

type-filmet, melynek bevezető előképe Mergen

thaler működési helyeit mutatta be a Hach- 

telben, születési helyén, megtartott emléktábla 

leleplezési ünnepélyig. Ezután jött a  technikai

film első része, amely végigvezette a nézőket 

a Einotype-szedőgépgyár üzemhelyiségein: a 

mintázó, öntő, kidolgozó, esztergályozó és 

marató üzemeken, valamint azokon a külön 

helyiségeken, amelyekben az öntőformákat és 

kizáróékeket gyártják és a gépeket összeszere

lik. A  film második része felvonultatja a Eino- 

type összes modelljeit, bemutatja az azokon 

való munkát, azok helyes kezelését, valamint 

az ó= és újvilág nagy üzemeiben immár nél-
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külözhetetlenné vált »L,udIow« soröntő-géppel 

is megismertet, E rész befejező képei a. berlini 

Ullstein és Rudolf Mosse cégek nagyarányú és 

impozáns szedőgéptermeit és a szedőgépgyár 

raktár- és csomagolóhelyiségeit mutatják be. 

A  film harmadik befejező réssé a matricák ké

szítésével ismertet meg a betűbélyegző előállí

tásától kezdve egészen a matricák teljes elké

szítéséig. A z előadást a bécsi szakvilág színe- 

java végigélvezte, s tanulságos voltát elismerte.

h l í1 Iirek es U j e g y z é s e L
A  MAGyAR GRAFIKA e számtól kez-

dődőleg t\RákosiJenő Budapesti H írlap ujsá%= 

vállalata rt. nyomdai műintézetében készül. 

E nyomdaváltozással kapcsolatban lapunk 

előállításához teljesen új betű- és díszítő

anyagberendezést használtunk fel, amelyről 

különben lapunk más helyén részletesebben 

szólunk. Ezt a páratlanul művészi és gazdag 

betűöntődéi anyagot elsősorban Böhm Alajos 

vezérigazgató áldozatkészségének köszönhet

jük, aki ritka megértéssel és lelkesedéssel karolta 

fel lapunk ügyét és ezzel a szakmafejlesztés 

ügyének is szolgálatába szegődött. Ezzel az 

anyaggal, hisszük, további fellendüléshez se

gítjük lapunkat, bizonyára nagy örömére 

azoknak a  szaktársaknak, akik szeretik a 

szép, ízléses és jó munkára nevelő szaklapot.

MAGYAR KIRÁLYI FOLYAM- ÉS 
TENGERHAJÓZÁSI R.-T.

IGAZGATÓSÁG :

BUDAPEST, V, MÁRIA VALÉRIA U. 11.

I. SZEMÉLYFORGALOM A DUNÁN:

1. Budapest - Pozsony — Wien 

között.

2. Budapest—Mohács között, fé

nyesen berendezett termes

gőzösökkel, hálóhelyek, háló

fülkék, elsőrendű étterem a 

Nemzetközi Hálókocsitársaság 

kezelésében.

3. Budapest-Visegrád-Dömös- 

Esztergom között.

4. Budapest helyi és átkelési 

járatok.

A  TISZÁN:

Szolnok-Csongrád, Csongrád- 

Szeged között.

II. TEHERÁRUFORGALOM

az egész Dunán és annak ha

józható mellékfolyóin.
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rangú henger-anyagokat 
azonnal szállít. Henger
öntést elvállal gyorsan, 
pontosan, j u t á n y o s á n  
Olcsóbb és jobb, mint 
a házi öntés! Telefon:

JÓZSEF 6—35
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JUBILEUMOK. Intim kis ünneplést rende

zett az Államnyomda személyzete Köpeczi 

A/agy Sándor negyvenötéves és Kiss János 

negyvenéves nyomdászságának évfordulója 

alkalmából. A  személyzet részéről Szathmáry 

Kálm án mondott üdvözlő beszédet, míg az 

igazgatóság nevében Illés István főosztály- 

vezető méltatta régi munkástársaínak értékes 

munkásságát. A  Typographia-dalkör nevé

ben Tomacsik Nándor köszöntötte föl a jubi

lánsokat. Lőcsey Lajos a nyomdásztársada

lom szeretetéről biztosította az ünnepeiteket. 

A  Typographia-dalkör éneke és a  Guten- 

berg-Társaság műkedvelőinek előadásai tet

ték kellemessé, vidámmá a  jubileumi ünnep

séget. - A  Pester Lloyd személyzete május 

2 3 - á n ,  pünkösd vasárnapján tartotta meg 

egy kies budai vendéglőben Heitter Ferenctör- 

delő félszázados munkálkodásának évfordu

lóját. A  jubiláns érdemeit számos felköszön

tőben méltatták. — Nagyszabású jubileumi 

ünnepélyt rendezett az Athenaeum-nyomda 

személyzete pünkösd vasárnapon este a  M a 

gyar Vasúti és Hajózási Klub helyiségeiben 

Dnrlák Nándor', Feldman Ignác, KellerIstván, 

Sahin Lajos és id. Vékony Sándor szedők 

ötvenéves nyomdászságuk alkalmából. A z  ün

nepi estet Brunner M ancila nyitotta meg, 

aki Csillag Ferenc prológusát szavalta el 

művészi hangsúllyal. A  nyomda igazgató

ságának megbízásából \N6zner Ignác igaz

gató, a személyzet nevében pedig Gisztl Tát, 

a szakszervezet nevében Brumiller Lászlói, 
a Typographía szerkesztője, míg a Segélyző 

Egyesület részéről Kirsteier János üdvözölték 

a veterán kollégákat. Reisrnann Dezső, a helyi 

bizottság, Berki Antal a gépmesterkor, Halász 

Alfréd pedig a szociáldemokrata párt jó

kívánságait tolmácsolta. A  Kereskedelmi és 

Iparkamara is képviseltette magát a jubileu

mon. - A  Kertész József könyvnyomda sze

mélyzete és főnöke ritka ünneplésben részesí

tették ápr. lo-én délelőtt Ozv. Ligeti Józsefnét, 

abból az alkalomból, hogy elérte nyomdai 

munkálkodásának ötvenéves és a Kertész

nyomdában való kondicionálásának negyven

éves évfordulóját. A  szakszervezet részéről 

Reisrnann Dezső, a nyomdai munkásnők nevé

ben Schmidtmeyer Vilma üdvözölte a derék 

munkásnőt, aki különös megtisztelésben is ré

szesült. A  főnők ajándékán kívül a kereske

delmi miniszter oklevelet küldött a jubiláns

nak, a  kereskedelmi kamara bronzéremmel 

tüntette ki, a Sokszorosító Ipartestület egy

millió koronás ajándékot nyújtott át az ün

nepelt munkásnőnek. A  családias estélyen 

pedig szép beszéd kíséretében a  személyzet is 

átnyújtotta ajándékát.

A  jubilánsokat mi is szívből üdvözöljük.

I ^ a p S á r t a :  192(5. év i m á j u s  hó  31-én.
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M A G Y A R  G R A F I K A

K Ö N Y V B O R Í T É K  A X V I I I .  S Z Á Z A D  S T Í L U S Á B A N  

B U C H U M S C H L A G  I M  S T I L E  D E S  X V I I I .  J A H R H U N D E R T S

+

A  tá r o m  fő s o r  b etű je  és  a  kere td ísz ek  
S itn o n -P ie rre  F o u rn ie r  le  jeu n e p á rizs i betűm etsző és ontó 

l^ ^ Z -b e n  m eg je len t m in ta k ő n y v é ljő l szárm aznak..
A  szövegb etű  N ic o la s  C o c b in , a  fam etszetű  v ig n etta  J .  B .  P a p illo n  

m u n k á ja  a  X V I I I .  század  m á so d ik  fe lé b ő l.

D ie  S c h r i f t  d é r  d r e i  H a u p tzeilen  u n d  d ie  O rnam ente des R ah m en s  
entstam men d é r  im J a h r e  erschienenen S c h r iftp r o b e  des beJcannten

P a r is e r  S tem p elsch n eiders  u n d  S ch riftg ie ss e rs  S im o n -P ie r r e  F o u r n ie r  le je u n e .
D ie  S c h r i f t  d é r  ü lr ig e n  Z e ile n  stam int von N ic o la s  C o ch in , 

d ie  Ilo lzscJin ittvign ette  von J .  B .  P a p illo n , 
aus d é r  zw eiten H a lfte  des X V I I I .  Ja h r h u n d e r t s .

*

Nyomtatta Kner Izidor könyvnyomdája Gyomán.
Sa tz  un d  D ru c k  von Is id o r  K n e r , JB uchdru ckeiei7 G y o m a , XJngarn.



N y o m t a t t a  K n e r  I z i d o r  k ö n y v n y o m d á j a  G y o m á n .
Satz und DrucJc von Is id o r  K n e r , BuchdrucJcerei, G yom a , U ngarn.


