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Mindenféle grafikai szakmai szük-j 
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dagon felszerelt raktárt tart. Offset,j 
litográfiái üzemi szükséglétéinél 
biztosítása előtt okvetlenül kérjenj 
mindenre kiterjedő árajánlatot

/ / / / / * -
/ / / / / / / &

BESZERZÉSI FORRÁSOK
BETŰ ÉS LÉ N IA

Első Magyar Betüöntöde rt. Budapest VI. kér. 
Dessewffy ucca 32. Divatos szöveg- és címbetűk 
minden nyelvhez. Sima és mintázott rézléniák. E l 
vállalja egész nyomdai berendezések szállítását. T e 
lefón : 23—70.

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

Plakát- és könyvkötőbetűk, Ferrotypek, Dorne- 
mann & Co. Magdeburg. Képviseli Pusztafi Zsig- 
mond Budapest V. Tátra ucca 6. és Cluj— Ko
lozsvár, Str. M. Filipescu 10.

Schriftguss A G . vorm. Brüder Butter betűöntöde, 
Dresden. Magyarországi vezérképviselete: »Grafika« 
Gépkereskedelmi rt. Budapest V. Csáky ucca 49. 
Telefón: Lipót 904—57.

K LIS ÉK
König és Bayer fotokémigrafiai műintézet klisé- 

gyára Budapest VII. Wesselényi ucca 54. Telefón: 
József 59—91-

PAPERNEMÚEK
Vasadi és Vértesi levélboríték- és papírnemügyár 

rt. Budapest VI. Vörösmarty ucca 50. Készít map
pákat, díszlevélpapírokat és mindenfajta levélbo
rítékokat.

GÉPJAVÍTÁS
Mindenféle gépjavítást elsőrangú szakszerelők ál

tal végeztet a »Grafika« Gépkereskedelmi rt. Buda
pest V. Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 904— 57.

Wörner J .  és Társa gépgyár rt. Budapest V. 
Váci út 48. Telefón: Lipót 905—74.

b e tű fé m
M agyar ólomárugyár és Fémkereskedelmi rt. Ga

rantált összetételű betűfém nyomdák, tömöntödék és 
betűöntödék részére, ólom, angol ón és antimón 
napi áron. Fémhulladékot, —  salakot is —  hamut 
vásároi. Központi iroda: Budapest V. Korall ucca 
5. Telefón: Lipót 913—35. —  G yár: Budapest
VI. Forgách ucca 4. Telefón: Lipót 976— 76.

HENGERANYAG
Berger és Wirth kő- és könyvnyomdái festék

gyár, hengeröntöde Budapest IX . Márton ucca 19. 
Hengeröntést vállal a legjobb anyagból. Jobb és 
olcsóbb a  házi öntésnél. Telefón: József 6—35.

Lbrilleux Ch. és Társa, a világ legrégibb és leg
nagyobb nyomdai festékgyára, hengeranyaggyár és 
hengeröntöde. Iroda: Budapest IV. Ferenc József 
rakpart 27. G yár: Budafokon. Telefónszám: József 
148—43 és József 148—44-

LITOGRÁFIA
Kallina Zdenko grafikai szaküzlet. Mindenfajta át- 

nyomópapír és az összes szükségleti cikkek, litográf- 
kövek, Budapest V III. Mátyás tér 16. Telefón: 
Józset 14— 16.

Litográfiái kőraktár, özv. Steinleinné és Frank 
Budapest VI. Gróf Zichy Jenő ucca 6. Telefón: 
Lipót 985—02.

FESTÉKEK
Berger és Wirth kő- és könyvnyomdái festék

gyár, hengeröntöde Budapest IX. Márton ucca 19. 
Telefón: József 6—35.

Kast & Ehinger G. m. b. H . nyomdafestékgyár

magyarországi fióktelepének képviselete, Kőnig Já 
nos oki. mérnök Budapest IV. Ferenciek tere 4. 
Telefón: József 153—58. Gyárak: Wien, Stuttgart, 
New-York és Prágában.

Lorilleux Ch. és Társa a világ legrégibb és leg
nagyobb nyomdai festékgyára. Iroda: Budapest IV. 
Ferenc József rakpart 27. G yár: Budafokon. T e
lefón: József 148— 43 és József 148—44.

Michael Huber festékgyár, München. Állandó 
nagy raktárt tart magyarországi vezérképviseleténél: 
•G rafika* Gépkereskedelmi rt. cégnél, Budapest V. 
Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 904— 57.

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

s z a k Uz l e t e k
N agy raktárt tart mindenféle, a grafikai iparok

ban használatos gépekből és felszerelésekből a  
»Grafika« Gépkereskedelmi rt. Budapest V. Csáky 
ucca 49. Telefón: Lipót 904—57.

özv. Steinleinné és Frank grafikai szaküzlet Bu
dapest VI. Gróf Zichy Jenő ucca 6. Telefón: Lipót 
985—02.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest V III. 
Rákóczi tér 2. Telefón: József 48— 12. Új, hasz
nált és javított kő- és könyvnyomdái, könyvkötészeti 
gépekből és egyéb felszerelésekből, anyagokból nagy 
raktárt tart.

NYO M D A G ÉPEK
Maschinenfabrik Augsburg— Nürnberg AG. Augs

burg vezérképviselősége: Chatelet Alajos Budapest 
II. Margit körút 81. II. udvar. Telefón: Lipót 
995—33- o

Schnellpressenfabrik Frankenthal, Albert & Cie 
A G . Frankenthal, Pfalz. Gyorssajtói és offsotsajtói 
világhírűek. Vezérképviselet: Első Magyar Betű
öntődé rt. Budapest VI. Dessewffy ucca 32. T e
lefón: 23— 70.

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

Wörner J .  és Társa gépgyár rt. Budapest V. 
Váci ót 48. Telefón: Lipót 905—74.

Winkler, Faliért & Co. A G . Bern, magyar- 
országi vezérképviselete: »Grafika« Gépkereskedelmi 
rt. Budapest V. Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 
904— 57.

SZEDŐGÉPEK
Mergenthaler Setzmaschinenfabrik G. m. b. H., 

Berlin, Linotype sorszedő és öntőgépeinek képvise
lete: Gutenberghaus Gebrüder Geel, Wien VII.
Lerchenfelderstrasse 37. Budapest II. Hunyadi J á 
nos út 12.

Typograph G. m. b. H. Setzmaschinenfabrik Ber
lin N W . 87. Képviseli: Tanzer Miksa Budapest
VII. Akácfa ucca 50.

Intertype, a legtökéletesebb és legmegbízhatóbb 
szedőgép. Magyarországi vezérképviselet: »Grafikac 
Gépkereskedelmi rt. Budapest V. Csáky ucca 49. 
Telefón: Lipót 904— 57.

OFFSETGÉPEK
Maschinenfabrik Augsburg— Nürnberg AG., Augs

burg. Kitűnő offsetgépeinek vezérképviselete: Cha
telet Alajos Budapest II. Margit körút 8 1. II. ud
var. Telefón* Lipót 995—33.

»Leipzig«, »Klenoid«, »Kleine«, valamint a »Pla- 
netta« offsetsajtókat gyártja a Dresden— Leipziger 
Schnellpressenfabrik A G ., Coswig in Sa. Magyar
országi vezérképviselete: Freund— Barát-féle papír
nagykereskedés és grafikai szaküzlet, Budapest V. 
Akadémia ucca 3. Telefón: 82—35.

A  világ legtökéletesebb offsetsajtóinak gyára a 
George Mann &  Co. Ltd. cég, London W . C. 1. 
Magyarországon képviseli: Pusztafi Zsigmond grafi
kai szaküzlet, BudafJ&t V. Tátra ucca 6. Telefón: 

3*~43-
A  Frankenthali offsetsajtók felülmúlhatatlanok. 

A  Schnellpressenfabrik Frankenthal, Albert & Cie 
A G . Frankenthal cég magyarországi vezérképvise
lete: Első Magyar Betüöntöde rt. Budapest VI. 
Dessewffy ucca 32. Telefón: 23— 70.

A  legújabb Horn-rendszerű offsetsajtók vezérkép
viselete : »Grafika« Gépkereskedelmi rt. Budapest
V. Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 904— 57.

ATNYOMOPAPIROIOKAT
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M A G Y A R  G R A F I K A ^
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S Z E R K E S Z T I • ÉS • KIADJA -J8IR Ó ^ Í I K L  Ó S 
H  ETE D IK  • É V F  O  l y A M  • 192Ó. 

V -V I. S Z Á M

^  11 I , M  1 Í 1  l.J^akkuLturálís életünk te [pezsdítése
és felfokozása egyik leghőbb vágya minden vérbeli magyar könyvnyomtatónak. A k i közülünk szívvel- 

lélekkel szereti szépséges művészetünket/ a % minden bizonnyal lelkesedéssel dolgozik is a szakmai kultúra 

fejlesztésén és mind szélesebb körben való terjesztésén. Szakmánk fejlesztése iránti rajongás hívta életre a 

Magyar Grafikát is, amelynek minden sorával, minden egyes ábrájával, avagy míntaszedésével a szaktudás 

növelésének és a tipográfiai ízlés megnemesítésének nagy és előttünk szent ügyét szolgáljuk. A  szakma- 

fejlesztésnek igen hatásos eszközei a tanulságos olvasmányok és a korszerű tipográfiai művészetnek meg- 

felelő míntaszedések, de ilyeneknek az olvasók előtt való feltárása egymagában még nem meríti ki teljesen 

egy szaklapnak a szakmával szembeni kötelezettségeit. A  szakmafejlesztés ügyét nemcsak úgy tudjuk 

szolgálni, hogy a magunk ízlése és tehetsége szerint tanítunk, hanem úgy is, hogy módot és alkalmat 

nyujtunk az arra képeseknek a tanításra, serkentjük a kezdőket a fokozottabb munkára. Ezt a célt főként 

pályázatok kiírásával véljük a leghathatósabban elérhetni. Lapunk fennállása óta már számos ilyen pálya- 

Zatot írtunk ki, többnyire igen szép eredménnyel. A  legutóbb kürt harmadfélmíllió koronás pályázatunk 

eredményével azonban sehogyan sem vagyunk megelégedve, amint azt a hozzáértő szaktársak a legutóbbi 

szamunkban közzétett bírálati jelentésből meg is állapíthatják. A  fedőlap tervezésére kiírt pályázatra 

beküldött munkákról sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a résztvenní szándékozók igen felületesen 

kezelték és több-kevesebb szabadossággal oldották meg a szigorúan megszabott feladatot, amit a bíráló- 

bizottság helyénvalónak nem találhatott, ama felfogás alapján, hogy a pályázóknak erkölcsi kötelességük 
szigorúan ragaszkodni a feltételekhez, illetve a pályázati feladat megoldását csakugyan azokkal az eszközökkel 
megkísérelni'r melyeknek alkalmazását a feltételek megengedik, sőt egyenesen előírják. Tekintve a pályázat 

eredményét, hogy 44 munkából mindössze 13 felelt meg a feltételeknek, a pályázatot jogunk lett volna 

meddőnek is nyílvánítani. Hogy ezt nem tettük meg, azt csak annak lehet tulajdonítani, hogy a pályá- 

Zatí feltételeket valóban respektáló pályázókat nem akartuk a jövőbeni pályázatokon való részvételtől 

egyesek elítélendő, oktalan fölényeskedése miatt elkedvetleníteni. Egész másként alakult ki a szakcikkre
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kürt pályázatunk eredménye. E pályázatra — sajnos — csak K á t  d o l g o z a t o t  kaptunk és amennyire a 

munkákból megítélhető — egyet kivéve — csupa rutínírozott és a szakcíkkírásban otthonos írótól származó 

jó cikkeket, amelyeknek rangsorbaállításában bíráló bizottságunk nem is tudott megegyezni és éppen ezért 

a döntést a Aía.gy&r Grafika olvasóira bízta. Végtelenül őrvendtűnk volna/ ha szakcíkkpályázatunk ennél 

sokkal több pályamunkát eredményezett volna és főként, ha azon a kezdő szakírók is résztvettek volna, 

mert pályázatunknak éppen az volt a célja, hogy az írní tudó, de bátortalan ifjú szaktársakat szakccíkk= 

írásra serkentse. A magyar szakirodalomnak rendkívül nagy szüksége van a mainál számosabb szakírógárdára. 
A  pályázatainkból leszűrt tanulságok alapj'án újabb pályázatokat írunk ki e számunkban olyan felada= 

tokkal, amelyek könnyen megoldhatók és amelyeknek megoldására megfelelően nagy határidőt is adunk. 

A  pályázni óhajtó kollégáknak tehát figyelmükbe ajánljuk újabb pályázatunkat, de egyben figyelmez= 
tétjük is őket a feltételek szigorú betartására, mert a feltételek semmibevevése nemcsak munkájuk kizárását, 

hanem a pályázat meddővé nyilvánítását is maga után vonhatja. Azonban a pályázni akaró kollégák mun= 

kaadóíhoz és művezetőihez is intézünk egy szerény kérést. Sok a panasz, hogy a munkaadók s egyes nyom= 

dákban a művezető kollégák nem engedik meg a pályamunkák kiszedését és kinyomását. Hogy mi okból 

teszik ezt, az nem tartozik ide és nem is fontos. Bizonyos azonban az, hogy ez a magatartás nagyon is 

alkalmas a pályázás lehetőségétől így elütött kollégák ambíciójának kiirtására, ami ellenkezik a munkaadók 

és művezetők hivatalosan is dokumentált ama felfogásával, hogy a szakmafejlesztést csak elősegíteni szabad 

és áldozatok árán is meg kell kísérelni a kollégák lelohadt ambíciójának felkeltését és felfokozását. E helyről 

kérjük tehát az érdekelteket, hogy a pályázni akaró kollégákat szándékukban támogassák, sőt a bátor= 

talanokat és vonakodókat pályázatainkon való részvételre serkentsék. Reméljük, hogy ez meg is fog tör= 

ténní s hogy ez az új pályázatunk ezúttal úgy mennyiség, mint minőség dolgában is az eddigieknél szebb 

eredményt fog hozni és főként bízunk abban, hogy a döntés után örömmel fogjuk megállapíthatni, miszerint 

ezúttal a mai nyomdászgenerácíó ifjúsága eredményesebben vette ki részét ebből a nemes és a szakkulturálís 

élet fejlesztése szempontjából igen fontos és nyomtatóíparunk jövőjére nagy kihatással bíró vetélkedésből.

Minden jel arra vall, hogy Budapest, amely egészsége  ̂

sebb ösztönnel kezd gazdasági életfeltételeivel foglalkozni, 

a jövőben az idegenforgalom egyik állomásává fog válni. 

A  délibábos reménységeket persze nem szabad kitöltött 

csekklapoknak venni. A zt, hogy valaki a rajzasztala 

fölött átfúrja a Gellérthegyet, azután liftet épít a cita- 

deliára és végül vendéglői terraszokká alakítja át a 

citadella sáncárkait, büszkén köszönthetjük úgy, mint a 

magyar légvárépítészet megkoronázását. De, hogy Buda

pest/mint fürdőváros,ezzel a ténnyel csakugyan megvaló

suljon, azt talán maga az az egyesület sem hiszi komolyan, 

amelyik ezt a  tervet s vele a citadellái kiállítást meg- 

pendítette. Budapest is,mint annyi más nagyváros, a lassú 

és keserves robotmunka útjára van utalva, hogyha fiai 

és unokái számára egy szebb jövő betonköveit akarja 

lerakni. Hajdan dunaünnepélyekról, most vízimulatókról

ábrándozik a  képzelet. A  valóságos gazdasági számvetés 

azonban csepeli kikötőt, petróleumraktárakat és nemzet

közi árumintavásár-telepet épít. A  félmult romantika 

még azt gondolta, hogy margitszigeti galamblövészet és 

vfzikávéház fogja idecsalni az idegent. M a  már tudjuk, 

hogy egy jól megszervezett szállodás-kongresszus, vagy 

egy ügyesen megoldott nemzetközi vonatcsatlakozás töb

bet ér a legragyogóbb éjszakai lokáloknál is, ami az idegen

vonzást illeti.

így vagyunk ezzel a mi sokat emlegetett fürdőváros- 

jellegünkkel is. Kénesforrások, sósvíZ/ a  nátrium és sulfur 

meleg csodái, de még maguk a  márványházak és a  virág

ágyak tündéri színei sem csalják ide az idegent, ha egy 

egészséges, friss és józan reklámapparátus oda nem áll 

melléjük segíteni. Vagyis magunk közt és kissé nyersen 

megvallhatjuk, hogy nem a gyógyvizek csodáira, hanem a
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reklám csodáira van egy városnak szüksége. Legalább is, 

ha idegeneket akar szépségei csillogó sátorába vonzani.

A  háborúelótti években, a  nemzetközi kapcsolatok és 

utazások páratlan fellendülése idején, már kaptunk ennek 

a módjából egy kis kóstolót. A  vasút, a mi nagyszerű 

kultúra-hordozónk; az ó akkori pompás szervezetével 

odaállt ídegentoborzónak. A  nagy, nemzetközi gyors- 

vonatokon, mielőtt azok a fővárosba befutottak volna, 

ügyes, eleven reklámfüzeteket osztogattak, magyar, német 

és egyéb vílág= 

nyelveken, ame- 

lyek röviden ar= 

ról adtak számot, 

hogy mi mindent 

láthat itt pár nap 

alatt az idegen.

Egyszerű és sok 

fotografikus kép= 

pel felszerelt út- 

mutatókban sem 

volt hiány, me

lyek a mi külön

leges magyar tá= 

jaínk szépségeit 

hirdették a nem

zetközi menetjegy 

irodákban.

Ez bizony nem 

volt sok, de va

lami. Es hogy a 

Tátra, a  Duna 

fürdői,a /Margit

sziget gyógy ító  

helyei ismertekké 

váltak, abból e 

kis fecskék is 

ségesen kivet

ték a részüket.

De most, sajnos, mindent élűiről kell kezdenünk. 

S ugyanakkor, mikor mi az első bátortalan lépéseket 

tesszük egy félénk propagandában, szomszédságunkban 

a reklám hatalmas, kiépített szervezetei csatáznak az 

idegenforgalomért. Nem lehet kétséges, hogy ebben a 

reklámcsatában is végül az fog győzni, aki ama fejlett 

tudományszakot, melyet »vevőfogás«-nak is lehetne 

nevezni, a  legjobb eredménnyel látogatja. £s az sem lehet 

kétséges, hogy az okos ötletek mellett itt a  jó nyomtat

ványoké lesz a  döntő szó. A z  alábbiakban tehát egypár 

röpke gondolatot és tapasztalatot akarunk megrögzíteni, 

az idegenforgalom s légióként az azt szolgáló grafika 

használatára.

A z  élőszó szuggesztív erejénél csak egy van, ami 

nagyobb s ez: a jó képé. Ezen alapszik minden plakát

Két klasszikus szépségű, angol ízű könyvoldal a prágai »Typografía* című szaklap mellékleteiből. A rajz tangí- 

rozott részei barna, világoskék, sárga és szürke színűekf a szöveg és a rajz többi részei pedig fekete színűek. 

E  munka a csehszlovák állam i nyomda egyik legszebb terméke. Az eredetinek kb. egyharmadára redukálva

varázs, sót az egész mai hirdetótecliníka is. Egy város, 

egy táj, sót egy egész fürdóvidék egyetlen jellemző képbe 

foglalva, ez kell hogy minden reklámnyomtatványnak 

fómottója legyen. Messze túlhaladtuk már azt a kort, 

melyben egy fürdőhely, terjeszteni akarván az ó hírét- 

nevét, valamely ismert vagy ismeretlen tájképfestóhöz 

fordult képért s az a lá  írta a maga szövegét. Plakát, vagy 

prospektus, vagy bármi más toborzó-nyomtatvány első

sorban üzleti grafikai elgondolású kell hogy legyen. Egy

ódon torony, a 

mely háztetők fö

lött magasodik, 

többet mond egy 

városról, mint egy 

egész körkép.

Egy skítalpon 

ugró téli sport

ember jellemzőbb 

Svájcra, mint az 

A lpok egész nagy 

hegy láncolata.

Am odem  em

ber, kivált az, aki 

a vasúton, per- 

ronokon, menet- 

jegy irodákban , 

szállodai hallban 

nyüzsög és forog, 

nem ér rá másra, 

mint arra, hogy 

beszívja egy rek

lámkép sugalla

tát s elolvassa az 

a lája írt feltűnő 

pár szót. Viszont, 

ha a  szállodai 

szobájában, vagy 

irodájában oda

kerül elé egy kis ismertetófüzet, abban nem a romantikus 

és részletes tájleírások, a  történeti múlt eszmefuttatásai 

érdeklik, hanem rideg tények. M it nézzek, mennyi időt 

töltsék, hol lakjam, mennyibe kerül? - ez a  négy fókérdés, 

melyre türelmetlenül várja a  választ. Talán mondanunk 

sem kell, hogy a legtöbb prospektus még ma is bőbeszédű 

hallgatásba merül e fókérdésekkel szemben. Szinte célt- 

tévesztettnek látszik minden olyan reklámnyomtatvány, 

mely a  dolgok valóságáról és az árakról nem ad  számot 

s általánosságokat ad tények helyett. A  svájci fürdőknek 

s nyaralóhelyeknek van egy közös propagandaszerve

zetük, amely Amerika nagyvárosaiban is dolgozik, egy 

ottani nagy hirdetóiroda támogatásával. Azokban a kis 

reklámnyomtatványokban tehát, amelyek a svájci fürdő

helyekről készülnek az amerikai üzletemberek tájékozta
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tására; egészen sajátos mondanivalók vannak — amerikai 

szájíz szerint fogalmazva. A z  van bennük elmondva/ hogy 

ö n ,  tisztelt uram, ha svájci hotelben él, húsz ország keres- 

kedóível társaloghat és négy ország határára jut el pár 

óra alatt a  páratlan kényelmú gyorsvonatokon. Viszont 

a  londoni misst és a  Sport im Bíld olvasóit a  golfpályák 

s a vízípoló előnyeivel csábítják. A  reklámpszícho- 

lógía mindennek az eleje.

A z  is bizonyos, hogy 

minden nyomtatott reklám, 

mely nemzetközi terjesztésre 

van szánva, csak akkor cél

szerű, ha nem egy apró kis 

fürdóhelyecske; hanem egy 

egész vidék reklámját szol

gálja. A  Balaton-kultuszt 

tehát, melyről most annyi 

szó esik, nálunk semmiesetre 

sem szolgálhatja annyira a 

pesti uccákon csillogó rek- 

lámkép, amely egy tízed- 

rangú kis fürdőbe csábít, 

mintha egy-egy közös nagy 

plakátjuk és prospektusuk 

volna, amely a  külföldet 

a sajátos magyar tenger 

homokos partjaira, vagy 

a befagyott tükréhez invi

tálná. H a  több balatoni 

fürdő igazgatósága össze- 

állna s közösen dolgozna 

a külföldi propagandán, 

több eredménnyel járna a 

munkájuk, mintha ezernyi 

apróhirdetésben fecsérlik el 

pénzüket. A lig  van az üzleti 

életben olyan terű let,melyé

nek annyi alkalmatossága 

van reklámterjesztésre, mint 

azídegenforgalomnak. Nem 

tekintve a  vasúti s egyéb 

olyan helyeket, melyeken minden fajta nyomtatvány is 

szóhoz juthat, egészen különleges helyeken is hirdetheti 

magát az idegenforgalomra áhítozó fürdő. A  német vasúti 

vonalak úgynevezett D=vonataiban, tehát a  nemzetközi 

gyorsvonatokon az ülések felett apró fényképek és sok 

színben nyomott reprodukciók ezrei díszítik a  fülkéket, 

egy-egy város, vidék látnivalóit hirdetve. A z  angol és 

francia vasútállomások várótermeiben pompásan csopor

tosított litográfiák mutatják, hogy párnapos kirándulással 

(alatta a  vonatcsatlakozás, a  térkép és a  költség) mit 

ölelhet fel’az utas. Es nincs olyan menetrend, melybe bele 

ne csempésznék az ötletesen megrajzolt hirdetéseket is,

csupa szemléltető képet ott, ahol nálunk sívár és senki 

á lta l sem olvasott szürke hirdetések lappanganak.

AmíótaNémetország is rálépett a  gazdasági erőkíhasz- 

nálások fokozottabb kényszerére, azóta ott az idegen

forgalom is amerikaías eszközökkel dolgozik. Említettük 

ebben a  vasút szerepét, mely Halléban külön nyomdát 

tart a  vasútigazgatósággal kapcsolatban az idegenfor

galmi nyomtatványok elő

állítására. Ú jabban azon

ban a postát is beleíktatták 

a  reklám hivatalos appa

rátusába. A  német nagy

városok (Frankfurt, Köln) 

milliószámra nyomtattak 

olyan postai levelezőlapo

kat, amelyeken ezeknek a 

városoknak egy-egy rész

lete látható képen s ezeket 

a  közönséges levelezőlapok 

árában adják ki annak, aki 

levelezőlapot kér. (Persze 

nem abban a  városban, 

melyet hirdet, de másutt.) 

A m  még tovább is megy a 

német postaigazgatóság en

nél. A  legfontosabb fürdő

helyeken magát a  postai 

keletbélyegzőt avatják rek- 

lám terjesztővé. A  dátum 

fölött ugyanis jut helye a 

kis körpecsétben egynéhány 

szónak s egy kis tollrajznak, 

mely a  »téli sporthely «, vagy 

az » 1 o 1 o  m magas gyógy

fürdő* hírét teszí ismertté. 

A  régi reklámbélyegek he

lyett ez az újítás hasznos

nak mutatkozik, bárha egy 

kissé színtelenebb amannál.

De ki győzné mind elso

rolni az ötletességnek ama 

rakétáit, melyekkel a  külföld hirdetószervei igyekszenek 

fényt árasztani egy sokszor alig ismert kis fürdőhelyre. 

Mindezeket nyilvántartani elsősorban azoknak a köte

lessége, akik itthon hivatalból intézik az idegenforgalom 

reklámszolgálatát. De vájjon van~e ezeknek sejtelmük 

annak a  tudománynak szerfelett komplikált tananya

gáról, melynek legnagyobb egyetemi katedrái Ameriká

ban vannak, de amelynek nagyszerűen felszerelt műhelyei 

és segítótelepei vannak a magyar nyomtatóműhelyekben. 

M á r  pedig - sajnos — ahhoz, hogy valahol az üzleti gra

fika virágozzék, nemcsak jó műhelyekre és nyomtatókra 

van szükség, hanem legelső sorban jó gazdasági életre s

Reklárnfap. Gyakorlati munka a W ien ben megjelenő »Graphische Revue« című folyó- 

ir&tból. Tervezője Ludw ig Krüne főművezető, Innsbruck. A reprodukciónkon tangí- 

rozott díszítés újvörös, a szöveg kék színű. (A z eredetinek kb. a felére lekicsinyítve.)
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friss, szellemes kereskedőkre. Elekkel a  mi idegenforgalmi 

tényezőinkkel is így vagyunk. A lig hisszük, hogylátó® 

körük túlterjed a magyar határokon s alig reméljük, hogy 

vállalkozó^szellemük^túlnó a megszokott magyar keres® 

kedelmi kereteken. Ezt a  kereskedószellemet — amely a 

kereskedelmi tényezőket általában jellemzi —magyar

Einotype szedőgépen nemrég történt balesetnek 

voltam szemtanúja, melyet a  szenvedő kolléga 

ugyan szerencsésen úszott meg, de kevés híja, hogy 

egyik keze egész életére munkaképtelenné nem 

vált. Ez az eset ad impulzust arra, hogy ennek 

leírása kapcsán felsoroljak még néhány olyan 

balesetet, amelyek szedógépeken valóban meg® 

történtek. Ennek az a célja, hogy a gépszedóket 

a legnagyobb óvatosságra intse és okuljanak a 

leírt esetekből, amíg nem késő - mások kárából.

E baleset úgy történt, hogy amíg az egyik gépszedó a 

gépen szedett, a  másik menetközben hátul a körhagyókat 

tömhette meg.' Közben guggoló helyzetben is törűlgetett 

balkezével és hogy egyensúlyát megtarthassa, jobbkezével 

megfogta’az elsó elevátorkörhagyója alatt az első elevátor 

segédemeltyűjét. (A z ábrán 7?= vei van jelezve.) Egyelőre 

nem volt semmi baj, de az öntés pillanatában, amikor az 

elsó elevátor körhagyójának a felső része (az ábrán A-val 

van jelezve) alulra került, illetőleg már e helyzetéből is 

kifelé fordult, a kolléga keze beszorult 

a körhagyó és a segédemeltyű közé- 

(A  szenvedő kolléga jajkíáltása után 

ítélve, a nyomás nagyon erős lehetett.)

A  gépen dolgozó kollégának persze 

sejtelme sem volt arról, hogy a  gép 

mögött mi történt, de a  jajkiáltásra 

gyorsan kikapcsolta a  gépet és hozzá= 

láttunk a  teljesen halvány és eszmé® 

letét vesztó kolléga kezének a  kisza® 

badításáhoZ-Erre két m ód kínálkozott, 

még pedig: vagy leszereljük az elsó 

elevátor körhagyóját, vagy vissza® 

hajtjuk a  gépet kézzel addig a  pontig, 

aholakörhagyónakasegédemeltyúvel 

parallel állása megszűnik. A z  utóbbi 

bár a segítés fájdalmasabb módja, de 

mégis ezt választottuk, mert így pilla® 

natok alatt kiszabadítottuk a  becsípett 

kezet. A  körhagyó leszerelése a  csavar 

kényelmetlen hozzáférhetősége m iatt 

sokkal több időt vett volna igénybe.

A  balesetet szenvedő kolléga szeren®

K önyvnyom dái úton készü lt plakátminta. K ari Koch, 
Hamburg/ munkája,  egy a Berlinben megjelenő» Typo° 
graphische Mitteilungen« című szaklapba írt cikkéhez. 
A  fáklya és a tangírozott sor ú j vörös színű , a többi 
feketeszínű. A z  eredetinek nagyarányú kicsinyítése.

pedig hasztalan ostromolja akár a  csikágóí közgazdasági 

fakultás egész tanári kara, hogy hirdesse a boltját világ® 

szerte. A z t fogja felelni erre, őszintén és benső meggyózó® 

déssel: »LIratn, az én üzletem nem megy olyan jól, hogy 

hirdethessek, nekem erre nincs pénzem.« S ezzel a reklám

ügy az ó részéről el is van intézve. N Á D A I PÁL

cséje az volt, hogy rendkívül eróscsontú ember és 

ennek köszönhette, hogy csonttörést nem szén® 

vedett. A z t azonban el lehet képzelni, hogy bőr 

és hús nem maradt épségben a nyomás helyén.

Nem ritka eset, hogy a sorátvivószánra szerelt 

kisujj okoz kisebb®nagyobb balesetet. Amikor a 

gépszedó a sorátvívószán visszajövetelének pilla® 

natában a gyűjtőben foglalatoskodik, mindig 

fenyeget a  veszély, hogy a kéz valamelyik ujját 

a kisujj az ékszekrény alsó vezetékéhez préseli. 

H a  csonkítás nem is, de csonttörések és erősebb zúzódások 

e helyen már előfordultak. A z  újabb gépeken ezt a  szer® 

kezetet veszélyes volta miatt már javították, ami - tapasz® 

talatunk szerint — igen jól bevált.

A  E'notype szedógépen az elsó elevátort úgy formálták, 

hogy külső oldalán az alsó részt üresen hagyták, az 

elevátor súlyát ezzel is könnyebbé téve. A  gépen dolgozó 

egyik gépszedóvel történt meg az, hogy abban a pillanat

ban/amikor az első elevátor legfelső állását elérte, a  gép

szedó az elevátor résén keresztül be

nyúlt a  hajóba, hogy onnan a legelső 

sort kivegye. Ámde a következő pilla® 

natban az elsó elevátor leereszkedett 

és - a  gépszedó ujjai az elevátor és a 

hajó között beszorultak. Persze az 

ijedelem az elsó pillanatban nagyobb 

volt, mint a  tényleges baj, azonban 

itt is történhetnek komolyabb zúzó® 

dások és csonttörések.

Egyik gépszedó egy alkalommal a 

gépe előtt állva, azt üresen keresztül

járatta. Közben az egyik kezét az elsó 

elevátor felsó részén pihentette. Ez még 

nem lett volna baj, a hiba az volt, hogy 

elmulasztotta idejekorán elhúzni a 

veszélyes helyen pihenő kezet és így 

az az elevátor feje és a középcsatorna 

között becsípódött olyannyira, hogy 

2-3 centiméter nagyságú húsdarab 

szakadt ki a vigyázatlan kollega be

szorított kezéből, hosszabb gyógyu® 

lású és kínos fájdalmú sebet okozva.
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A  legsúlyosabb sérüléseket a kífröccsenó ólom okoz

hatja, ha az olyan szerencsétlen kimenetelű, hogy annak 

egy részét a gépszedónek kell elviselnie. Ilyen esetben az 

égési sebeket haladéktalanul és alaposan meg kell tisz- 

títaní és bekötözni, nehogy mérgezés veszélye fenforog- 

hasson. Amikor az öntókereket a  kífröccsent ólomtól 

megtisztítjuk, gyakran megesik,hogy az öntókerék nehezen 

forog. Többnyire a kitolólemez és az öntőkerék vezetéke 

között beszorult ólom okozza ezt. Vannak gépszedók, 

akik ilyenkor teljes erővel húz

zák a talpkés felé az öntókereket, 

sokszor még az öntókerék nyílá

sába is belenyúlnak, hogy e tevé

kenységüknél minél nagyobb erőt 

fejthessenek ki. E műveletnél az 

aveszély forog fenn, hogy az öntó- 

kerék hirtelen meglazul és akkor 

az ujjak súlyosan megsérülhet- 

nek, sót csonkítás is történhetik 

a talpkésen.

Nedves soroknak az öntóka- 

zánba való behelyezése is mársok 

balesetet okozott és előfordult, 

hogy az ebből kifolyóan balese= 

tét szenvedett gépszedó az egyik 

szemét elvesztette.

A  középcsatornán, ahová a 

második elevátor a  sor átvétele 

céljából rá fekszik, amely egyben 

az ékeknek az ékszekrényhez való 

vezetékét képezi, szintén történ- 

hetnek sérülések. Például: a gép

szedó az utolsó pillanatban veszi 

észre, hogy a középcsatornában 

egy vagy több ék megrekedt, vagy 

görbén áll. Gyorsan akarja az 

ékeket rendbehozni, azonban a 

második elevátor,vagy az ékhor

dozó megcsapja a kezét.Vagy ami még rosszabb, az ékeket 

akkor akarja rendbeszedni, amikor az ékhordozó a m á

sodik elevátorral már érintkezésbe lépett. A z  ékhordozó 

visszajövetelekor megtörténhet, hogy a  gépszedó ujjaí 

az ékhordozó és az ékszekrény középső vezetékdarabja 

közé szorulnak. Azok a sérülések, amelyek így történ

hetnek, nem mondhatók éppen csekélyeknek.

Egyik nyomdában a  szedógépeket meglehetősen szo

rosan szerelték egymás mellé. Amikor az egyik gépszedó 

két szedógép között elhaladni akart, megbotlott és hogy 

el ne essék, ösztönszerűen belekapaszkodott az egyik 

működő szedógép oldalrészébe, de oly szerencsétlenül, 

hogy keze az öntókereket forgató körhagyó és az oldal

rész közé került. A  sérülés következtében az illető gép

szedó hosszabb ideig munkaképtelenné vált.

A z  a  szokás, hogy a Eínotype tisztításakor azt az 

öntött vasból készült edényt, amely a  talpkés felól lehulló 

ólomhulladékot felveszi, a  földre állítják, egy berlini 

nyomdában hosszabb gyógyulási időt igénylő balesetnek 

lett az okozója. Egyik gépszedó ugyanis véletlenül bele 

lépett a  földön heverő edénybe, elesett és súlyosabb izom= 

rándulást szenvedett. Ebből az a  tanulság, hogy ezt az 

edényt kiürítés után tegyük azonnal vissza a  helyére.

Úgy is történt már baleset, hogy a gépen dolgozó szedő, 

miután a  sort elküldte, felállt, 

hogy a kazán alatti égőket sza

bályozza. A  gép éppen a másod

szori kizárást végezte és a gépsze

dó megfogódzkozott a  kizáró

szerkezet villaszerű végében. De 

abban a  pillanatban, amikor a 

második kízáróemeltyű visszabo- 

csátkozott a helyére, az leszorítot

ta a gépszedó mutatóujját a  villa 

közé olyannyira, hogy az ujj egé

szen lapossá és vékonnyá vált.

A  fríkción való foglalatosko

dás közben és a szíjak feltevésekor 

is nagy elővigyázatosságra van 

szükség, mert az eközben történő 

balesetek a  leggyakoríabbak. A  

leghelyesebb tehát, ha a  fríkcíó 

körüli munkát és a szíjak feltevé

sét álló motor mellett végezzük el.

Németországban, ahol a sze- 

dógépek ezrei működnekanyom- 

dákban, a  szedógépeken történő 

balesetek száma is tekintélyes. A z  

ottani munkásbiztosító pénztár 

kimutatása szerint az 1923. évnek 

első felében szedógépeken 43 bal

eset történt, amelyek ily módon 

oszlottak meg: a Eínotype 25, 

Typograph 13, Monotype 5. Ugyanez év második felé

ben a balesetek száma 08 volt, még pedig: Eínotype 48, 

Typograph 15, Monotype 5. A z  1925. év kimutatásának 

a  számadatai a  következők: Működésben volt a német 

birodalomban összesen Ó8o9 szedógép, még pedig: E'no- 

type 3914, Typograph 182Ó, Monolíne 1Ó2, Monotype 

taszter 537/ Monotype öntőgép 3Ó3, egyéb 7- Ezen a 

ó8o9 szedógépen dolgozott 7Ó15 gépszedó, a  balesetek 

száma pedig 115 volt.

A z  e cikk keretében felsorolt adatok azt mutatják, 

hogy balesetek a  szedógépeken sincsenek kizárva, ezért 

tehát a  kellő elővigyázatosság itt sem fölösleges és ami 

a  fő, az itt leselkedő veszélyt nem szabad könnyelműen 

lebecsülni, mert egyes esetekben az előforduló balesetek 

elég súlyosak is lehetnek. n e u m a n n  e d e

Cég jegy. Gyakorlati munka a Wienbert megjelenő »Graphische 

Revue« című. szaklapból. Hans Flöckinger/ Innsbruck,  munkája. 

Kivitele egyszínű: sárgás papíron csokoládébarna színű nyomás
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A  tőlünk elszakadt Ugorodon működő N e u m ann  Ede  

kollegánk rendkívül figyelemreméltó cikkével kapcsolatban 

helyénvalónak tartjuk megemlíteni/hogy noha Magyarországon 

is elég szép számban vannak gépszedők, nem tapasztaljuk 

náluk összevéve azt az érdeklődést a szakirodalom iránt/ mint 

Neumann munkatársunknál egyedül. Pedig lapunk majd min-

den száma közöl gyakorlati útmutatásokat, fiktató cikkeket a 

gépszedés köréből is. Például a fenti cikk minden egyes gépsze= 

dőre megbecsülhetetlen értékkel bír, de vájjon olvassák-e mind- 

azok, akiket az legjobban érdekelne? Azonkívül kívánatosnak 

tartanók és köszönettel vennők/ ha gépszedő olvasóink is közölnék 

ídőközönkint tapasztalataikat lapunk útján. A  szeri.

a m in t a z t m ú ltk o r i lapszám unkban  és e szám unk  vezetőhelyén m egem lítettük,  nem  já r t  a z z a l az eredménnyel\ am it -vártunk. 

Lega lább  m ennyiség d o lg ában  nem,  m inőség tekintetében azonban  az eredm ény teljesen k ie lé g ítő m e rt egy cikket kivéve, v a la 

m enny i do lgoza t a szerző nevének ismerete n é lk ü l is e láru lja ,  hogy vérbeli szak író  m u n k á ja . Éppen ez a körülm ény  idézte e lő azt, 

hogy a b írá la tta l m egbízottak nem  tu d ta k  egyetértésre ju t n i a cikkek értékbeli sorrendje d o lg ában  és így deferáltunk  am a ötletnek, 

hogy e zú tta l a la p  o lvasó i döntsék e l a p á ly á za t sorsát. A  beérkezett ha t c ikk  k ö z ü l ö tö t e lap unkb an  e bevezetést követőleg leközö

lü n k  és tiszte le tte l fe lkérjük  o lv asó ink at, hogy a lapunkhoz csato lt szavazólapon n y ilv án ítsák  b írá la tu k a t. A  ha tod ik  cikket - 

je ligéje : »Fecske« - m agunk  sem ta rtju k  o ly annak , am ely lapunk  sz ínvona lát és á lta lá b a n  egy jó  szakcikk m értékét m egütné. 

Ennek közlésétő l tehát e l is tek in tünk . A  közlésre érdemesnek ta lá lt c ikkeke t- je ligé jük  az a lá írás  helyén o lv ash a tó- a láb b  k özö ljük

o<tassu Já< a nyomdas^tanu /
LO

A  langyos májusi nap áldásthozóan hinti derűs sugarait 

nyitott ablakomon át a papírra, melynek fénye bágyadtan 

viszonozza a nap éltető csókjait. Az ablak mellett kalitka és 

benne a vidám madárka dallamos himnusszal üdvözli a tavaszi 

reggelt. Az enyhe szellő rügyfaka- 

dásról és virágnyílásról regélő távoli 

illatokat hoz magával. Csoda-e, ha 

mindez poetíkus hangulatba bódít és 

a kitűzött komoly, prózai föladatnak 

olyan megoldására sarkal, amely 

ennek a hangulatnak megfelel?
A  könyvnyomtatás művészetének 

ígéretes jövőjéről, a zsenge palántá- 

ról, annak fáradságos és szép gyü= 

mőlcsöket ígérő megműveléséről lesz 

az alábbiakban sző. A  jó kertész is 

addig oltja, nemesíti a csemetét, míg 

ez a jó behatások iránt fogékony és 

minél körültekintőbb, minél gondo- 

sabb a kertész, annál dúsabb és 

élvezhetőbb hozadékkal jutalmazna 

meg őt. Ugyanígy van ez szakmánk

kertészetével is. Az elhanyagolt nyomdásztanuló fölszabadulása 

után állandó terhe az egész szakmának, míg az alaposan 

kiképzett tanuló nemcsak tanítómesterének és önmagának/ 

hanem az egész emberi társadalomnak javát szolgálja. Az 

emberpalántát is élete tavaszán lehet legjobb eredménnyel meg- 

művelni. Ennek az időszaknak tehát nem szabad tétlenül és 

nyomtalanul eltűnnie az ifjú életéből. Ekkor kell őt fokozatosan 
elhalmozni mindazzal a tudással, amely neki útra valóul szol= 

gáljon az egész életen keresztül. Mert ki tudja, nem okoz=e ezen 

a téren jóvátehetetlen károkat a legcsekélyebb késés is. Ezért a 

könyvnyomtatás művelőinek mindkét részén csak úgy bizto=

sítható a legfőbb létfeltétel: az ipar korszerű továbbfejlődése, 

ha a szakbc li kiképzést m ár a k iin d u ló p o n tn á l, a nyom dász- 

< a t  ta n u ló k n á l ke zd ik  meg. Régebben így is volt és voltak könyv- 

nyomtatók, akik gondot fordítottak arra, hogy a műhelyükből 

kikerült tanítványok alapos szakképzettséget nyerjenek. Es erre 

azok büszkék is voltak.

A  nagy világégés, amely sok mindent elpusztított, a tanonc= 

képzés terén is elvégezte romboló munkáját. Ma sem a főnők,

sem a munkás nem törődik a tanuló= 

val úgy, amint az kívánatos lenne. 

Pedig egy kis visszaemlékezés ifjú

korunkra, egy kissé előretekintés a 

jövőbe más elhatározásra bírna ben= 

nünket. Egy kis visszaemlékezés a 

visszahozhatatlan múltba, amikor is 

elhagytuk az iskola padjait és a nagy 

kérdés előtt állottunk: milyen pályát 

válasszunk? Egész életünkre, jövőnk 

megalapozására kiható elhatározás® 

ról volt sző és ifjú keblünk még túl= 

áradt a reménységtől és ábrándoktól. 

Gutenberg mestersége volt az a pálya, 

amelytől a reménységek és ábrándok 

valóraváltásátvártuk.Tapogatódzva 

indultunk el az ismeretlen sötét útra 
és esdő pillantással lestük a biztos 

kart, amely hónunk alá nyúlva, vezetett lépésről lépésre előre. 

Ma nem látjuk ezt a pillantást a tanulók szemében és ha itt-ott 

föltűnik is az, közömbösen haladunk el mellette. A  tanulóból 

munkástárs lesz, aki legtöbbször a szükséges útmutatások híján 

bizonytalan léptekkel botorkál végig egész szomorú életén,amely 

a hajdani ígéreteket és reménységeket már sohasem váltja be.

Tegyük csak kezűnket a szívünkre, mert az idősebbek lelki- 

ismeretét is terheli az ifjak szakbelí hiányos kiképzése. Erre nézve 

rendkívül találó az a példa, amely Amerikából származott át 

hozzánk. Ugyanis a dokkmunkások a közéjük került gyakor

latlan szlovák munkásnak a nehéz hordókkal való kínlódását

Cégjegy. Gyakorlati mimka a Zagrebben megjelenő »Grafícká 

Revija* című szaklapból. Tervezője Pintar Ferenc, Ljubljana (Lai- 

bach). A díszítés m iló rik ék k e la szöveg fekete színnel nyomódott
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kenyéririgységből részvétlenül nézték anélkül, hogy megmutatták 

volna neki azokat a fortélyokat, amelyek nekik a nagyobb 

terhek emelését is megkönnyíti. A  szlovák munkás végül a? 

óriási erőkifejtés következtében összerogyott a nagy teher alatt 

és meghalt. A  Z amerikai bíróság — bár a munkások közvetlenül 

nem idézték elő a szlovák munkás halálát - súlyosan meg- 

büntette az amerikai dokkmunkásokat, mert embertelenek voltak 

és nem mutatták meg a gya

korlatlan munkásnak a te- 

heremelés könnyebb módját.

Ha az amerikai humánus 

törvényeket alkalmaznák 

nálunk a tanoncképzésre 

vonatkoztatva, nagyon sok 

büntetést kellene a mi bíró

ságainknak kiszabni. Mert 

nemcsak az a bűn, ha exisz= 

tenciákat tesznek tőnkre az 

emberek, de vétek az is, ha
— amennyiben módunkban 

van — ezt meg nem akadá

lyozzuk. A  tanonc exiszten- 

ciája pedig majdnem teljesen 

tanítómesterének és az illető 

nyomda személyzetének a 

kezébe van letéve. Ki ne érezné át itt a felelősség nagy súlyát ?

Ámde az erkölcsi felelősségérzeten kívül az 1922-ben módo

sított ipartőrvény más felelősséget is ró a kőnyvnyomtatókra. 

Elrendeli, hogy az azóta megalakított Sokszorosító Ipartestület 
kebelében alakult vizsgázóbizottság vizsgáztassa le a tanulót 

fölszabadulása előtt. Ha a tanuló a vizsgát nem állja meg, a 

bizottság a tanulási időt meghosszabbítani tartozik. A  törvény 

tehát egyedül a tanulótsujtja.

Ezzel szembenNémetország- 

bán lp2o február havában a 

főnökök és segédek közös 

bizottsága által kidolgozott 

tanoncszabályzat, a »Lehr- 

lingsordnung fürdasdeutsche 

Buchdruckgewerbe«, melyről 

alább még szó lesz,a tanonc- 

tartó mestert is sújtja, ha a 

vizsgázóbizottság úgy találja, 

hogy a hiba benne rejlik. Ily 

esetben az utántanulási időre 

a tanulónak a főiszabadulás 

utáni első évre járó bért tar

tozik fizetni. Ha nincs biztosíték arra nézve, hogy az utántanulás 

ideje alatt abban a nyomdában pótolhatja hiányos ismereteit, 

akkor a tanulót olyan nyomdába helyezik el, ahol erre kilátás 

van. Ebben az esetben a fiatal fölszabadultaknak járó bér két

harmadát régi, egyharmadát pedig új tanítómestere fizeti. Ez a 

szabályzat azonban egyrészt a vidéki főnökök ellenzése miatt, 

másrészt, mert az ipartőrvény egynémely rendelkezésével ellen

tétben áll, mindezideig még nem lépett életbe. De a különböző 

érdekeltségek a tanoncszabályzat életbeléptetése érdekében élénk 

tevékenységet fejtenek ki. A  gyakorlatban azonban, a büntető 

szankciók nélkül, máris eszerint oktatnak.

Főnöki részről nálunk is tarthatatlannak tartják, hogy a 

tanulók ki nem elégítő oktatásáért egyedül a tanuló legyen 

felelős. A  N yom da* és 'R oko n ip ar 1925. évi január 1 -én meg

jelent számában M arkov its  K iim á n , a Főnőkegyesület igaz

gatója többek között a következőket írja:
•Bizonyos, hogy az ily időszakilag megejtendő vizsgáztatások ki fogják zárni azt, 

hogy fölszabadult nyomdai munkaerők feladatuknak megfelelni nem tudva, teher

tételként jelentkeznek hol az üzemekben, hol a munkanélküliek táborában. Mert ha

az időszaki vizsgán a  tanonc meg nem 

felel, föltétlenül megállapítandó, mi az 

oka tudáshiányának. Erre egy mód 

alkalmas. A  tanperiódus megismétlése 

más mesternél. Ez ismétlés kezdete már 

meg fogja mutatni, vájjon a szerződ

tető mesterben van-e a hiba, vagy a 

tanulóban. Ha a  mester a  hibás, akkor 

ő büntetendő. Büntetéseként vonassék 

meg tőle a tanonctartás joga és kőte- 

leztessék a lelkiismeretlenül lefoglalt 

tanonccal szemben kártérítésre. Ha 

kitűnnék, hogy a tanoncnak a pálya 

elsajátításához nincs kedve vagy ké

pessége, távolíttassék el idejekorán a 

szakmából,nehogy évek elteltével váljék 

munkaereje teljes birtokában kereset- 

képtelenné.*

A  nyomdásztanuló vizs

gáztatására nézve tehát már 

van nálunk is rendelkezés, 

csak éppen arról esett még 

kevés szó,hogy milyen legyen 

az az egyöntetű, rendszeres és kifogástalan tanonckiképzés, 

amelynek alapján a tanulók az előirt vizsgákat letegyék. Erre 
nézve szilárd támaszpontot találhatunk a már említett német 

tanoncszabályzatban, amelynek alapelveí szerint ott a tanonc

oktatás folyik. A  magyar könyvnyomtatásnak csak javára 

lehet, ha azokon az elveken építi fel a tanonckiképzést, mint a 

németek, akik még ma is tanítómesterei a kontinens könyv-

nyomtatóinak. A  Lehrlings- 

ordnungot a német birodalmi 

munkaügyi minisztérium ki

adásában megjelent egyik 

füzetében Fülle Albrecht, a 

német tanoncoktatás intézője 

ismerteti. Ebből mi csak nagy 

vonásokban mutathatjuk be 

az oktatási rendet, amely 

mintául szolgálhatna a mi 

viszonyainkhoz való alkal
mazkodás után a magyar 

nyomdásztanoncokta tásnak 

is. Leendő nyomdásztanulót 

előzetes házivízsgának kell 
alávetni, például a szedőtanonc-jelölt bír-e kellő olvasott

sággal, ismeri-e a helyesírást és van-e jó fölfogása. A  nyomó- 

tanonc-jelőlt érdeklődik-e a gépek iránt, van-e mechanikai, 

főként pedig megfelelő színérzéke.

Az első e'v leforgásával a szedőtanu lónak  már úgynevezett jó 

»griff«=jének, fogásának kell lennie a síma szedésben, a sorokat 

egyenletesen és jól kell kizárnia. Jól olvasható kéziratból már 

bizonyos mennyiségű sorokat kell jól szednie, mondjuk: óránkint 

2o garmond sort 17 ciceróra, könnyebb korrektúrát elvégeznie 

és egy oktáv ívet kilőnie. - A  m ásod ik  évben — a német tanonc

szabályzat szerint — a táblázatszedésbe, kisebb hirdetés és a

Andreas Hoffmann egyik mestervizsga-munkája a Leipzigben működé! M'Áser-féle 

•Technikum fiir Buchdrucker« című '.nyomdászait szakiskolán. A szignet viridinzöld, a 

név ala tti vonal és az oldalléc külső díszítése okkersárga,  a többi fekete. Az ezen 

intézet kiadásában megjelenő » Typographische Jahrbilcher« című szaklap nyomán

A Wiener Graphische Gesellschaft szedés tan folyamán készült egyik .evélfej. Tervezője 

ismeretlen. A léniadíszítés sárga, a szöveg barna színű. A »Graphische Revue« nyomán
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mindennapos merkantílszedésekbe kell a tanulót begyakorolni. 

A  könyvszedésből már 30 sort kell szednie óránkint 17 ciceróra. 

Kődben a bonyolultabb szedésekre és kilövési módokra kell 

tanítani. — A  harm ad ik  tanévben már 35—40 garmondsort kell 

a tanulónak jól olvasható kéziratból jól szednie. Címlapokat és 

egyszerűen díszített többszínnyomású akcidenciákat kell elké

szítenie, úgyhogy a ta n u lá s i id ő  befejeztével a cél, hogy dolgozni 

tudó szedőt neveljünk, eléressék. A  tanoncvizsgán meg kell 

mutatni a fölszabadulandó- 

nak,hogya könyvszedésben, 

tördelésben, a merkantil- és 

akcidensszedésben a tech

nika előnyeinek ügyes kiak

názásával tud boldogulni.

A nyomó- és gépmester- 

tan u lók  tananyaga még a 

szedőkénél is változatosabb.

A z első tanévben: egy egy

szerű és egyszínű akcídens- 

munkának tégelysajtón való 

egyengetése és nyomása.'E gép 

fontosabb részeinek és ren

deltetésének bő ismertetése.

Négyoldalas forma kilövése és a kizáróanyagok ismertetése. 
Formazárás, gyorssajtó részére is, egy adott papíralak szerint. — 

A  m ásod ik  tanévben: nagy tégelysajtóban kétszínnyomatú/ 

illusztráció nélküli akcidenciának egyengetése és nyomása. Kis 

gyorssajtón egy négyoldalas vagy kis nyolcoldalas egyszínű 

akcidens- vagy illusztráció nélküli könyvforma egyengetése és 

nyomása. Nyolc- és tízenhatoldalas formák kilövése, folyta

tólagos ívekben. Lemezformák előkészítése. Különféle alak

készítés. Hengerek állítása.

Laza és feszes borítások 

készítése tégely- és gyorssaj

tók részére. A  gépek fontos 

részeinek ismertetése. — A har

m ad ik  évben: egy könyv- 

szedésforma egyengetése és 

nyomása, egy puha kézi- 

kivágás,egy puha és kemény 

borítás elkészítése a gyors- 

sajtón. A  gyorssajtó többi 

részének rendeltetése,külön

féle alak beosztása, nyomási 

Zavarok okai és azok elhá

rítása, a kilövési módozatok.

A  festékek kezelése és megválasztása. A  hengerőntés ismertetése, 

a  gépek kezelése és az anyag kímélése. — A  negyedik évben: 

nagyobb illusztrációs könyv-,katalógus- vagy prospektusforma 

egyengetése és nyomása, avagy egy illusztrációs vagy többszínű 

és többoldalas akcidensforma kinyomása. A  tőmöntvénylemezek 

és kezelési módjuk. A  gyakoribb fekete és színes festékek és azok 

egymáshoz való viszonya keverés és nyomás közben. A  papiros 

ismertetése, kezelése és kiszámítása. Egy-egy nyomási időnek 

kiszámítása, a példányszám nagysága, a forma és a gép termé

szete szerint.

A  harmadik tanulási év megkezdése előtt az ismertetett német

tanoncszabályzat ellenőrző elővizsgát köt ki, hogy a vizsgázó

bizottság lássa, megvannak-e az előfeltételek arra, hogy a tanuló 

az előírt tantárgyakat jól megtanulja-e. Ha erre kilátás nincs, 

figyelmeztetik az ebből eredhető következményekre a tanulót is, 

a tanítómestert is. Aki az elővizsgának nem veti magát alá, az 

fővizsgára sem kerülhet.
A  német munkásanyag romlásáról az alábbi néhány adat 

ad hű képet, ami megmagyarázza, hogy miért sürgetik Német
országban a Lehrlingsord- 

nung életbeléptetését. — Az 

1923. év husvétján 175 vizs

gázott szedőtanuló közül 24 

jó, 43 kevésbé jó, 84 elégsé

ges, 18 kevésbé elégséges és 

ó elégtelen osztályzatot nyert. 

A  87 nyomótanuló közül 

4 jó, 24 kevésbé jó, 41 elég

séges, 15 kevésbé elégséges és 

3 elégtelen. Hogy nálunk még 

ennél is szomorúbb ered- 

ményűek lesznek a tanonc- 

vizsgálatok, azt - sajnos - 

tudjuk mindannyian, nálunk 

nincsenek meg azok a tanoncszakiskolák, amelyek a német 

nyomdásztanulók szakmai tudását elméleti és gyakorlati téren 

mégis csak előmozdítják. Nálunk mindezt a nyomdában kell 

pótolnunk.

Minden nyomdában legyen tehát valaki,aki a tanulók mun

káját figyeli, hibáikat kijavítja és fokozatosan fejleszti szak

tudásukat. Az erre fordított idő költsége bőven megtérül azáltal, 

hogy jó szakerőket nevelünk a nyomdának. Mert a jelenlegi
helyzet a tanoncoktatásra 

valósággal siralmas. De ha 

igazságosak akarunk lenni, 

meg kell mondani azt is, hogy 

a hiba a mai tanulókban is 

rejlik. Túlsókat »sportolnak« 

és annál kevesebbet fejlesztik 

az általános ismereteiket. Az 

igazi sportolásra szükség is 

van, de húsz-harmincezred- 

magukkal összezsúfolva a 

tribünökön, ők csak szen

vedő és nem cselekvő részesei 

a »sportnak«. Es ezenkívül 

nemcsak az ő, de még az 

idősebbek figyelmét és idejét is elvonják ezek a »sportok« minden 

komoly tanulmánytól.

A  nyomdásztanulóknak ezután az eddiginél több igyeke

zettel és szorgalommal kell hozzálátniok a tanuláshoz a nyom

dában is. Mindenütt van néhány jó emberük, aki szívesen 

igazítja útba őket, ha hozzájuk fordulnak. A  szakmunkások 

viszont ne várják be a tanuló kérdezősködéseit, hanem köze

ledjenek hozzá szeretettel és lássák el útmutatásaikkal őket. 

A  tanonctartó könyvnyomtatók is gondoljanak arra, hogy 

elsősorban a m aguk kárára  képezik k i h iányosan a tan u ló ik a t, 

ak ike t h iáb a  bocsátanak ú tju k ra  fö ls zabad u lásuk  u tán , mert

A »Bugra~ betűöntöde cég, Bukewest, levélfcjpályázatÁn dicséré! oklevéllel kitüntetett 

munka. Tervezője Csintalan Lajos, Satumare (Szatmkr). A díszítés kék, a szöveg tégla

vörös színű. A CraiovÁban megjelenő »Grafica Rontana* című szaklap mellékletei közül

Levélfej. Gyakorlati munka a Zagrebben megjelenő * Gr a flekk Revija* című szaklapból. 

Tervezte Pintar Ferenc, Ljubljana (Laibach). A három sugaras díszítő darab és az 

alsó két hajlított sor zöld  színben, a többi szöveg pedig fekete színben nyomódott
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ezek helyébe rendszerint még rosszabb munkásokat kapnak. 

A  mai idők tragikuma éppen a?, Hogy elenyésző azoknak a 

nyomdáknak a száma, ahonnan jó szakerők kerülnek ki.

A  fentiekben megjelöltem az irányt, amelyen el kell indulni, 

ha azt akarjuk, hogy iparunk munkásanyaga rövid néhány 

év alatt megjavuljon. A  tanulók sorsa — mint már említettem - 

tanítómestereik kezébe van letéve, tehát lelkiismeret kérdése is/ 

hogy az életföltételt jelentő szükséges szaktudást mindenütt meg= 

adják nekik. A továbbképzés már az 6 saját kötelességüky

melyet a z önmaguk iránt való érdekből is teljesíteniük kell. 

Addig is támogassuk sok jóakarattal, szép szóval a szakmai 

téren támogatásra szorulókat és ki kételkedne abban, hogy erre 

a nyomdásztanulók szorulnak rá legjobban. A  nyomdász-* 

tanulók, akik szép mesterségünk reményteljes virágai, óvjuk 

vihartól, fagytól és ápoljuk, gondozzuk őket, hogy majdan 

beválthassák az ígéreteket és dús gyümölccsel ajándékozzák 

meg a küzdelmes magyar könyvnyomtatást, könnyítve annak 

súlyos helyzetét. Jelige: * A K Iíi A Z  IF JÚ SÁ G , AZÉ A JÖ V Ő *

A  háború után a grafikai iparok, de főként a könyvnyom = 

tatás terén indult meg, előbb lassan-Iassan, majd fokozottabb 

tempóban az új irányok, az új stílusok, az új kifejezésmódok, 

a gondolat új ábrázolásmódjai, az új szövegelrendezésmódok, 

az új díszítésmódok kutatása, főiszínre segítése és mindezeknek 

a törekvéseknek a gyakorlati életben való keresztülvihetősége 

iránti mozgalom. Mint szerte-széjjel a nagy világban, nálunk 

is nekiláttak legjobbjaink — mesterségünk forró szeretetétől vezé- 

reltetve — az alkotó munkának és bátran mondhatjuk, hogy a 

grafikai iparok terén nemcsak a vezető német könyvnyomtatás 

új gyönyörűségeit és szépségeit ültették át magyar talajba, hanem 

a grafikai világot bámulatba ejtő új csapást is törtek. A  Magyar 

Grafikának minden újabb füzete minden hízelgő szónál ékeseb- 

ben bizonyítja az imént mondottakat. Nagyobb fővárosi nyom- 

dáinkban ennek nyomán folyton szaporodik a szép és díszes 

kiállítású nyomdatermékek száma, vezető napilapjaink és elő

kelőbb hetilapjaink szedéselrendezése és hirdetései mind szebbé, 

a szemet mind jobban gyönyörkődtetővé válnak. Van néhány 

vidéki nyomdánk is, amelyek ezeknek az érdemes törekvéseknek 

kiváló ápolóiul szegődtek, azt nagy buzgalommal felkarolták.

Hiszen ez teljesen érthető is. Országunk, 

noha különösen mostani határai között 

erősen agrárjellegű — azt mindenki tudja, 

hogy a könyvnyomtatás szempontjából 

mit jelent ez a körülmény —, igen fejlett 

műízlésű lakosságrétegekkel bír,kik ismerik 

és honorálni is hajlandók a köznapias- 

ságból való kiemelkedés, a  szépnek kultí= 

válása iránti törekvéseket. Csak legyen 

mester, aki alkotni és ezirányú szükség

leteket támasztani tudjon.

A  könyvnyomtatás pedig emínenter 

alkalmas arra, hogy a szépségeket szom

jazó szemnek szép köntösbe öltöztetett 

egészséges eszmékkel szolgáljon.

Ámde nem elegendő, hogy a köntös 

díszes és szép legyen, alóla pedig minden

nemű fogyatékosságok kandikáljanak elő.

A  köntös díszessége kötelez bennünket: 

noblesse obiige.

A  szép nyomdatermékben nemcsak a 

díszes és harmonikus szedéskompoztcíó az 

egyedüli,ami egymagában hirdetni tudná

Német cégkártya a gyakorlati életbóL A »Deutscher 

Buch und Steindrucker« című nálunk is jó l ismert 

szakfolyóiratból. A tangírozott díszítések cinóber szím 

nüek, a többi fekete.

mesterségünk fejlettségének országunkban immár elért magas 

fokát. A  szép szedéstől, az ínvenciózus és pontos kivitelű ólom- 

és línoleummetszettől, a művészi elgondolású rajzból vált klisétől 

még messze van a kész nyomtatvány. Nagy gonddal kell ápolni 

azokat az utakat is, amelyek mint a  munka egyes fázisai a 

célhoz : a  kész nyomtatványhoz vezetnek.

Mindaddig, amíg a nyomtatványt a megrendelőhöz elszál

lítják, a munka minden fázisában gondos kéz/ ajnározó elő

vigyázat, óvatosság kell, hogy ápolja azt.

Mit értünk ez alatt ? Röviden elmondjuk, habár külön külön 

közismert dolgok ezek ■, csak az kell, hogy a vezető személy a 

munka menetének minden egyes fázisába írányítóan és javítóan 

befolyjon és ne tekintsen semmit, de semmit kevésbé fontosnak. 

Főként a  sürgősség elvét ne firtassa olyankor, amikor szép és 

díszes munkáról van szó, mert: »Gutes Díng braucht Wcile», 

magyarul: jó munkához idő kell.

M ár a  szedés megkezdése előtt tanulmányozzuk a kéziratot. 

Úgy van-e az írva, hogy bátran utána szedhetjük, vagy szük

séges-e rendbehozni. Igen sokan vannak, akik a  nyomda szá

mára írnak, de csak nagyon kevesen, akik jól írnak. M ár pedig 

a betű nem tekinthető csak a papirsíkot 

betöltő holt valaminek; a betű, a szöveg 

élő valami, az ki akar fejezni valamit, az 

szólni akar ahhoz, aki kezébe veszi; kell 

tehát, hogy helyesen, szabatosan, közért

hetően szóljon. Határozottan a könyv- 

nyomtató kötelessége, hogy a nyomdater

mék szövegét a nyelvtan, a helyesírás, az 

ínterpunkció szempontjából is rendezze, 

természetesen anélkül, hogy ez a cselek

vése a kifejezésre juttatni szándékolt gon

dolatot akár parányi árnyalattal is eltérí

tené eredeti értelmétől. Am i a kéziratban 

nyilvánvalóan rossz: azt a könyvnyom- 

tatónak mesterségéből eredő kötelessége 

kíjavítani.Nincs olyan, csak némi művelt

séggel bíró olvasó, akire különös hatással 

ne lenne még a legdíszesebb kiállítású 

nyomdatermék is,ha annak fogalmazását 

csak nagy gondolkozás árán lehet meg

érteni, vagy ha nyelvtani szerkezete meg 

döcögős, helyesírása hibás. Hát még a 

kényes nyelvérzékű olvasóra milyen be
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Hlrdetéspélda a gyakorlatból. 

A »Graphische Revue* című

nyomást gyakorol az ilyen fogyatékosságú 

csinos nyomtatvány? Körülbelül azt, amit 

olyankor ércünk, amikor igen szép arcú, 

sudár termetű nőt látunk/akinek esetlenek 

a mozdulatai és degusztáló a  ruházata.

A  szedésnek minden legparányibb rész- 

Ietének is arról kell tanúbizonyságot szol

gáltatni/ hogy aZ/ aki azon dolgozott/ 

végesvégíg gondos/ figyelő és a legapróbb 

detaílokkal is törődő ember munkáját 

végezte. A  betűfajoknak harmonizáló 

megválasztása/ a betűgrádusoknak meg- 

felelően való alkalmazása/ a szócsoport 

toknak értelem/ összefüggés szerinti tagla=

lása sorokba, a szöveg értelméhez simuló helyes térelosztás/ a 

betűritkltások verzálísok közti egalizálásának szabatos végre

hajtása/ a léniáknak szoros, hézag nélküli összeillesztése/ az 

elhelyezendő ábráknak/ képeknek/ rajzoknak/ táblázatoknak, 

oszlopos szedéseknek az összkép szempontjából megfelelő elhe= 

lyezése és szedésmódja/ az alkalmazott díszeknek/ illetve kör- 

Zeteknek olyan egybeállítása/amely nem ötletszerű/hanem meg- 

felel a betűöntödei tervező eredeti szándékainak (különösen 

bonyolódottabb rendszerű körzetfajtáknál kell ügyelni erre a 

körülményre): mindezek külőn-külön közismert dolgok/ de ha 

összességükben nem vesszük kellően figyelembe/ munkánk nem 

nyújtja a gondos és precíz dolgozás tükörképét.

Továbbkövetve a  munka menetét/ a vezető személynek arra 

kell figyelemmel lenni/ hogy a házíkorrektúrát a  legpontosabban 

végezzék el, úgy olvasásban, mint ólomban; ha a  szedés alkal- 

mával valami kimaradt vagy utólag Írták bele, vagy fölöslegeset 

szedtek bele és ha mindez esetleg átalakításszerű munkát igényel: 

vigyázni kell, hogy az átalakítás ne bolygassa meg az eredetileg 

szándékolt koncepciónak összhangját: a  helyes térelosztás az 

esetleges beszúrások vagy kidobások ellenére is megmaradjon; 

ugyanez áll a megrendelő korrektúrájából eredő esetleges átala- 

kításra vonatkozóan is. A  korrektúrába küldést úgy intézzük, 

hogy a megrendelő a  levonatból lehetőleg teljes illuziójú képet 

nyerjen afelől,hogy miként szándékoljuk megrendelésének inten- 

cíóit végrehajtani.

A  nyomtatvány szedésének tökéletes rendben való elintézése 

után a nyomásra is nagy figyelmet kell fordítani a vezető sze= 

mélynek. A  szabályos elhelyezés, a margó kérdése, többszln= 

nyomtatás esetén a  színek, illetve színárnyalatok harmonikus 

ősszeválogatása és pontos összeillesztése, a festéknek szabály- 

szerű (se túlhíg, se maszatos) kezelése, a betűknek hajszálpon- 

tosságú kíegyengetése, a kopott betűk kicseréltetése, az előforduló 

illusztrációknak legminuciózusabb kivitele,a száradásra szükséges

Tervezője Franz Kubelka. 

folyóirat szedéspéldÁiból

időnek türelmes kivárása,a nyomatoknak 

a segédszemélyzet részéről való tiszta keze- 

lése: ezek azokamomentumok,amelyekre 

egyébként nagy gondot kell fordítani, ha 

azt akarjuk, hogy a díszesnek tervezett, 

szépen,precízen szedett munkát papiroson 

nyomtatva is olyannak lássuk, amilyen

nek azt már a tervezéskor elgondoltuk.

De még az expediálásnál is van mire 

ügyelni. Bármilyen sürgős legyen valamely 

nyomtatvány, a száradásra szükséges időt 

ki kell várni. A  körülvágásnak egyenes

ségére, pontosságára figyelemmelkell lenni, 

úgyszintén arra is, hogy piszkos, maszatos 

nyomatok ne kerüljenek az expediálandó példányszám közé.

A  munkafázisoknak ilyen gondos végigklsérgetésével azután 

el is érjük azt, hogy muríkSnk minden ízében elsőrangú lesz és 

meghozza az erkölcsi sikert, amely megágyazója lesz az anyagi 

boldogulásnak.

Ezzel kapcsolatban még egy momentumra kell kitérnünk. 

A z  a nyomda, amely mestermunkák kivitelét ambicionálja, 

maga is a  legjobb példát kell hogy mutassa. A  saját házinyom

tatványait ötletesen, díszesen készítse, mert ez lesz legjobb propa

gálója munkájának. Aki másokat arra óhajt rábírni, hogy vele 

csináltassák nyomtatványaikat, annak egy csöppet sem szabad 

fukarkodnia,hanem a fentebb elmondottaknak teljes figyelembe

vételével készült, szinte pazar kiállítású házinyomtatványokkal 

kell rendelkeznie.Mindegyik nyomtatványa mintegy bemutatója 

legyen nyomdája teljesítőképességének. A  levélpapíros,a boríték, 

a cégkártya, a memorandum,a számla, a körlevél,a levelezőlap, 

a csomagcímke/ de még a szállítólevél is modern szedéskompo- 

zlcióban/ két- vagy többszínnyomásban tündököljön. A k i ezt 

elhanyagolja/ az magára vessen/ hogy ösztönző/ buzdító példa

adás híján szebb és több munkát nem tud elnyerni. Igaz ugyan, 

hogy sok embernek mindegy/ milyen a nyomtatványa, azonban 

még ezeknek a »mínden mindegy* elvet valló embereknek is 

felcsillan a szemük/ ha szebbet/ gyönyörűbbet látnak és olykor

olykor hajlandók ilyen célra is áldozni. Minden nyomdának 

tehát elsőrangú érdeke, hogy a saját nyomtatványaira nagyon 

kényes legyen, mert ez nem pazarlás, hanem jó befektetés. De 

egyébként is a  díszes nyomtatványt propagálni kell minden 

adott alkalommal, annak a  szükségletére nevelni kell a meg

rendelőtábort. Ha egyiküknél-másikuknál nem is jár sikerrel 

míngyárt,az ilyen irányú propagatlv munkának sohasem szabad 

szünetelni.

Amivel elkezdtük, azzal végeztük: Legyünk kényesek, de 

mindenben, mindenre / Jelige : »ALP H Á TÖ L O M E G Á IG  / .

V

Erre a* kérdésre kívánok az alábbiakban felelni.

Az a tapasztalati tény, hogy az újabban kiképzett gép- 

szedőknek általában csak kicsiny hányada válik be, arra indít/ 

hogy lehetőleg tömören mutassak rá ennek okaira. Tudom, hogy 

ezeket az okokat minden vezető szakember többé-kevésbé jól 

ismeri, sőt még az itt fölhozott okokat saját tapasztalatai nyomán

ki is bővítheti. Ámde nem elég, ha az okokat ismerjük. Sokkal 

fontosabb, hogy azokat megszüntessük. Ez a nehezebb része is 

a dolognak. E kérdéssel mindenütt, ahol a szedőgéptechnika 

kifejlődött, a  szakemberek túlon=túl foglalkoztak már, csupán 

nálunk, ahol csak az utóbbi időben fejlődik ki valamelyest a 

mechanikai szedéstechníka, tárgyalták még kevéssé a gépszedő
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kiképzés kérdését. Ez Hovatovább itt is nemcsak időszerűvé, de 

szükségessé is válik.

A  z úgynevezett simaszedés az idők folyamán csaknem teljesen 

átment nálunk is a kézi munkáról a gépre. Ezzel kapcsolatban 

természetszerűen a szedők között bizonyos verseny fejlődött ki 

abban az irányban, bogy a szedőgépekhez kerüljenek. A z  űze- 

mek vezetői rendszerint a jobb munkaerőknek ismert kézi- 

szedőket képeztetik ki és csak akkor látják, bogy bár egyik

másik kifogástalan volt mint kéziszedő, de mint gépszedő seho- 

gyan sem tud megfelelni azoknak a várakozásoknak, amelyeket 

vele szemben is támasztottak.

M i ennek az oka? Részben az, 

bogy nincs benne az a Hajla

mosság — bár az akarat meg

van —, ami őt gyorsmozgású, 

jófelfogású gépszedővé tenné, 

részben pedig tökéletlenek az 

érzékszervei (látás,ballás), ami 

a gépszedőnek jobbanárt,mínt 

bármely kéziszedőnek. Vagy 

általános egészségi állapota 

nem felel meg annak, bogy jó 

gépszedővé váljék, míg mint 

kéziszedőt ez kevésbé hátrál

tatta; avagy nyelvtudása nem 

kifogástalan, ami miatt még 

lehetett kiváló hirdetés- vagy 

táblázatszedő, de mint gép- 

szedő - bármilyen gyors is — 

nem válik be. Mondom: ezeket 

az okokat az üzemek vezetői 

még kibővítbetik.

Ismervén az okokat, feltolul 

a kérdés: mi a teendő? Mert 

hiszen mondani sem kell, hogy 

az ilyen eredménytelen kikép

zések rengeteg anyagi áldoza

tokkal járnak. Ezeket kell tehát 

a legminimálisabb méretekre 

korlátozni,ami csak úgy lehet

séges, ha figyelembe vesszük a 

fentebbiek alapján részletesen 

leirt alábbi fejtegetéseket.

A  gépszedők alkalmasságának fokát igazság szerint két 

oldalról kellene megvizsgálni: fizikai és szellemi nézőszögből. 

A  mostanában olyan sokat vitatott kísérleti lélektan részére 

talán sehol'sem nyilik olyan bő tér, mint éppen a gépszedők 

alkalmasságának megállapításánál. Nem elég, ha valaki jó 

Szedő, szükséges, hogy a fizikai, vagyis a testi rátermettség is 

meglegyen ahhoz, hogy jó gépszedő váljék belőle. Viszont nem 

elég, ha valakiből ügyes és gyors gépszedő válik,ha hiányzanak 

belőle a szellemi, illetőleg elméleti föltételek. Ezért helyén való 

lenne szerintem, ha gyakorlott szakorvossal meg lehetne vizs

gáltatni a gépszedőjelölt fizikumát, vájjon egészsége és testi tulaj

donságai alkalmassá teszik-e őt arra, hogy jó gépszedő váljék 

belőle. Am i az elméleti és gyakorlati ismereteket illeti, azt min

den arra hivatott szakember amúgy is jól meg tudja birálni. 

Fizikai rátermettség alatt azt értjük, hogy az, akit gépszedőnek

szánnak, vagy aki erre pályázik, teljesen egészséges legyen. 

A  szedőgép egész embert kiván meg minden tekintetben, a 

szedőgépek bármely fajtájáról van is szó. A z  üzemvezető tehát 

csak egészséges embert tegyen a  géphez, az a szedő pedig, aki 

nem érzi magát teljesen egészségesnek, az ne vállalja a gép

szedést. Ne tévesszen meg senkit, hogy hiszen a szedőgépnél

— a Typograph kivételével — ülve lehet dolgozni. A  szervezet sok 

baját éppen az állandó ülés fokozza. Sőt van egészséges szer

vezetű egyén, akit a később választott ülő életmód tett egészség

telenné. Ez nem kiván elriasztás lenni, csupán a nem teljesen

egészségesek óvása a szedő

géptől. A  gépszedőnek legyen 

jó szeme, hogy a kéziratra és 

a  billentyűzetre való görnyedés 

nélkül is, egyenes testtartással 

ülve, tudjon dolgozni. Nem 

mondom, hogy szemüveggel 

nézők általában véve alkal

matlanok lennének a gépen 

végzett munkára, mert akkor 

még nehezebb lenne a válasz* 

tás. Szerencsére alegtöbb győn- 

geszeműnek a látóképességét 

megjavítja a megfelelő szem

üveg. Mindamellett vannak 

gépszedők, akik erősen meg

görnyedve, hol a kézirathoz, 

hol a leszedett sorhoz hajolva, 

rendkívüli erőfeszítések mellett 

végezhetik csak munkájukat. 

Hogy ez sem a gépszedő szer

vezete, sem a  munkateljesít

mény szempontjából nem lehet 

előnyős, az természetes.

Még a  jó látásnál is fonto

sabb a jó hallás. Ezt nem kel

lene bővebben magyarázni, de 

néhány példa csak hozzájárul 

e föltétel könnyű megértéséhez. 

Vegyük előbb a Typograph 

szedőgépet. A  rosszul halló 

szedő — ha csak véletlenül rá 

nem terelődik a figyelme — 

nem veszi észre, hogy ha valamelyik rézmatríca a forrasztásnál 

levált száráról és csak a korrektúra leadásánál tudja meg, 

hogy ahányszor a letört matricára sor került, mindannyiszor 

hiányzik az illető betű. Es ez lehet olyan betű, amely minden 

második, harmadik sorban, sőt esetleg minden sorban előfordul. 

Szedése használhatatlan. Míg a kifogástalan hallású gépszedő 

az esés gyenge hangjáról is megismeri már, hogy a matrica 

szára annak betűje nélkül csúszik le billentyűzés folytán a 

vezető huzalon és siet leakasztani a kosárról a rossz matricát. 

A  j'ó hallású gépszedő megtudja a szivattyú hangjáról, hogy 

az ólom forró, vagy az öntőszájnak az öntőformához való 

tapadásának hangjáról, hogy az ólom hideg és eszerint vagy 

hevíti, vagy hűti az ólmot. Ez különben a Linotype szedőgépnél 

is így van. A  Typograph-szedő, ha jó a  füle, észreveszi, hogy 

gyöngén kizáródó sor esetén a szivattyú nem működött, tehát a

A Bratislavábeín (Pozsonyban) magyar és szlovák nyelven megjelenő »Slovenská 

Grafika« című. szakfolyóirat egyik legutóbb megjelent számának fedőlapja. Tervezte 

GiwiscJi Sándor. A függőleges vonaldísz cinóber színű,  a szöveg csokoládébarna
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sort a gép nem öntötte te. Nem osztja et hát a sort, hanem egy

két késispáciummal kijárja. Míg a rosszabb hallású szedő a? 

olvasztótégelynek a le nem öntött matricasortól való eltávozása 

után nyomban elosztja a sort és csak azután látja, hogy a sor

kitoló nem tol új sort a hajóra, mert egyszerűen elmaradt az 

öntés. Kezdheti újra a sor szedését, de előbb föl kell emelnie az 

előbbi sort és megnéznie, hogy is kezdje.

A  L,ínotype=gépnél meg különösen sok az olyan gépzavar, 

amelyet inkább meg kell hallani, mint látni. A  gép mellékzörejeiből 

már következtetni lehet a keletkezőiéiben levő zavarokra, hogy 

azok megelőzhetők legyenek. Ez különösen kisebb üzemekben 

fontos, ahol nincsenek szedőgépszerelők. Ott a gépszedő egyben 

szerelő is kell hogy legyen. A  jófülű gép

szedő meghallja, ha a betű duplán esik 

a sorzóba és »meghallja«, ha egyáltalán 

nem esik, gyenge hallásúnál ez a hiba, ha 

fönnáll, csak a korrektúránál jut kifeje

zésre. Úgyszintén a  hideg ólomból eredő 

elmosódott képű sorok is. A z  osztó műkö

désének ellenőrzése is elsősorban a  fül 

dolga. A z  osztó megállását már az első 

sornál meg kell hallani, mert különben az 

elosztatlan sorok egymásra torlódnak és 

ez nagyobb komplikációk okozója lehet.

A  matricák végigsiklása rendes körülmé

nyek között hangtalan, ha súrlódás van, 

ki kell kutatni ennek a tulajdonképpeni 

okát. A  bepiszkolódott vagy olajossá vált 

matricák és a tiszta matricák is más-más 

hangot adnak a betűtárba való esésükkor.

A z előbbiek tompább, az utóbbiak élén- 

kebb, csengőbb zajjal esnek le. Mindezen 

hangküíönbségeket a  gépszedőnek meg 

kell hallania. Ezek csak példák, hogy a 

gépszedőnek jó hallásának kell lennie.

Minthogy kisebb üzemekben a gép

szedőnek — mint már említettem — a gép

szerkezetét,általában minden részét jól kell ismernie, olyan szedő 

képzendő ki, aki különös előszeretettel viseltetik a gép iránt álta

lában. Mert a gépet is szeretni kell ám, mert megérzi a gyengéd 

és megszenvedi a durva bánásmódot. Géphez tehát csak érző 

és lelkiismeretes embert kell engedni. Nemcsak, mert drága 

minden porcikája, hanem mert rossz bánásmód esetén meg

bosszulja magát és rossz munkát végez. Ezt egyébként a szere

lőkkel rendelkező nagyobb szedőgépüzemek is lehetőleg figye

lembe veszik. Ezzel nem mondom azt, hogy a tanult nyomdász 

teljesen tudná pótolni a gyakorlott szerszám-, precíziós mű- 

szer- vagy géplakatosból lett szedőgépszerelőt. A  tapasztalat 

azt mutatja, bármilyen jó mechanikusok is egyes gépszedők, 

vannak esetek, különösen töréseknél és egyes alkatrészek elhaj

lásánál, amikor az egymásra légmentesen ráfekvő részeket 

ezredmilliméternyi pontossággal kell ősszereszelni, a gyakorlott 

szedőgépszerelő nélkülözhetetlen. Mindamellett kívánatos lenne/ 

ha nagy nyomdákban is értene a gépszedő a gép szerkezetéhez, 

hogy ezáltal azt jobban megbecsülje és kellőképpen értékelje.

A  fontiek a jó gépszedővel szemben támasztott fizikai föl

tételek. Most következnék a gépszedő szellemi, jobban mondva 

értelmi rátermettségének a megvitatása. Erről azonban nem kell

A Verband dér Deutschen Buchdrucker müncheni cső - 

portjának újévi üdvözlőlapja. Tervezte K. Novotny,  

Zittau. A választóvonal tangírozott része és az évszám 

v ir id in z ö ld a többi fekete. A berlini »Typographische 

Mitteilungen* című havi szakfolyóiratból

sokat vitatkozni. Csak össze kell hasonlítani a hibásan dolgozó 

gépszedő munkateljesítményét az aránylag kevés hibával dol

gozóéval. A z  összehasonlítás még akkor is a jobb szedő javára 

szól, ha valamivel kevesebbet szed is, hát még, ha meghaladja 

az előbbinek sormennyíségét. Mert látjuk, hogy a rossz korrek

túra nemcsak a korrektor munkáját lassítja meg, hanem a kor

rigáló kéziszedőt is hosszabb időre elvonja egyéb produktívabb 

munkájától. Azonkívül óriási kaput hagy nyitva nem is a 

»becsúszó«, hanem a valósággal beáramló utólagos hibáknak. 

Ezért egyik föltétele a jó gépszedőnek a kellő intelligencia, a 

helyesírásban való biztosságés az a  készség,hogy tovább képezze 

magát mindaddig, amíg erre szükség van - és erre szükség van 

mindaddig, amig csak gépszedő marad. 

Nagyon téves fölfogás, hogy a gépszedő

nek már nincsen szüksége továbbképzésre. 

Sajnos, ezt a téves hitet szenvedik meg 

nemcsak az egyes gépszedők, de maga a 

magyar nyomdaipar is.

A  gépszedő alkalmasságának egyik 

ismérve az a lélektani megfigyelés, melyet 

egy gyakorlott gépszedő-ínstruktor tett az 

évek folyamán. Ugyanis azt tapasztalta, 

hogy a jó kedélyű, élénk mozgású szedők 

a legalkalmasabbak a gépszedésre, ha 

ehhez egyébként a többi előfeltétel is meg

van. Szerinte a szedőgépek egész munka- 

menete erre a tendenciára van beállítva. 

Míg a hirtelen haragú,ideges ember köny- 

nyen árthat a gépnek is és magának is.

Ezekben mutattam rá azokra a  szem

pontokra, amikre a gépszedő megválasz

tásánál az üzemeknek tekintettel kellene 

lenniök. Vájjon találunk-e sok oly sze

dőt, akik a föntebb kifejtett összes folté"’ 

teleknek megfelelnek? Erre a  kérdésre, 

sajnos,határozottan nemmel kell felelnem.

Ezért intenzívebb szakképzés segítségével 

alkalmassá kell tenni az ifjabb szedőgenerácíókat arra, hogy 

jó gépszedők váljanak belőlük. A  fiatalabb szedők pedig, akik 

a gépszedői kondíciót tűzik ki maguk elé életcélul, tanuljanak, 

művelődjenek. Erre bőséges alkalmat adnak a szakkönyvek és 

a szaklapok cikkei egyaránt. Csak a minden tekintetben rá

termett szedőből lesz kiváló gépszedő,akiben nemcsak a munka

adónak telik öröme, hanem a jó gépszedő önmagának is 

biztos egzisztenciát teremt. Jelige: »TyPOMECHANIKA*.

^\/a .amit ipar un < jövőjéért
Művészetben és iparművészeiben aligha volt még olyan for

rongás a cinquecentó óta, mint napjainkban. E?en forrongásnak 

minden legparányibb rezgése érezhető volt szakmánkban is. 

A z  utolsó évtizednek idevonatkozó részleteit bőségesen és ki

merítően tárgyalták szaklapjaink és folyóirataink, a hazaiak 

csakúgy, mint a külföldiek.

Azonban a szaksajtónak nem lehet egyedüli és kimondott 

feladata, hogy csupán művészeti és műszaki kérdésekkel foglal-
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közzék. Ugyanolyan fontos teendője, hogy az életfentartás 

tulajdonképpeni alapjával, a gazdasági és kereskedelem=tech

nikai kérdésekkel szintén behatóan és tárgyilagosan foglalkoz

zék, annyival is inkább, mert szakmánknak művészeti része 

eme kérdésekkel szervesen összefügg.

Különösen fontos és elsőrendű kötelesség ez nálunk, ahol a 

sokszorosító ipar színvonala és életlehetősége annyira visszaesett.

Tagadhatatlan, hogy valamennyi szaklapunk számtalan 

esetben elpanaszolta azt a rettenetes süllyedést, amelyben jelenleg 

szenvedünk és amelyet mindenki saját testén érez; megállapít 

tották, hogy ennek oka a háború.

Igen ám, de a háborii okozta összeomlásnak korszaka és 

ennek visszahatása nagyon is sokáig tart. Sokáig tart azért, 

mert a lelkek túlságosan csüggedtek, a lelki erők felőrlődtek, 

valami kábultsággal törődnek bele a már-már megváltozhatat- 

lannak hitt bajokba, a kóros 

okok megszüntetésére úgyszól- 

ván semmi sem történik, valami 

kívülről elérkező csodára vár 

mindenki, amelynek eljöttével 

megszűnik egy csapásra min- 

den baj, megérkezik a íelvíru « 

lásnak új kora. Merültek fel 

csodálatos, fantasztikus tervek, 

amelyek éppen azértkivihetet- 
[ennek bizonyultak, de meg- 

valósulás esetén sem hozhatták 

volna meg a várt gyógyulást.

Az bizonyos, hogy a sok

szorosító iparnak több évszá- 

Zados történetében a maihoz 

hasonló idők nem fordultak 

elő, de ezért a lelkitespedésnek 

sem volna szabad már tovább 

tartani, hanem céltudatos, komoly munkával odatörekedni, 

hogy a jobb jövő kitartással és — kellő tudással megalapoztassék.

Ha a bajok gyógyulását keressük, messze-messze a háború 

előtti időkhöz kell visszatérnünk.

Mesterségünknek egyik legősibb baja a tőkeszegénység. Ez már 

szinte történelmi hagyomány, hiszen ősmesterünk, Gutenberg is 

ez okból volt kénytelen maga mellé venni Füst Jánost gazdag 

mainzi polgárt, aki — mint tudjuk — alaposan ki is játszotta 

társát, a dicső mestert.

Sajnos, ezek a Füstök — különösen a háború után — nagyon 

is elszaporodtak szakmánkban és hogy az ipar színvonala 

olyan mélyen alásüllyedt, ahhoz ezek a Füst Jánosok nagyon 

is hozzájárultak, nem lévén egyéb törekvésük, mint hogy tőke- 

befektetésüknek konjunkturális kamatai dúsan megtérüljenek. 

Csak igen csekély része tudott Schöffer Péter, Gutenberg mástk 

társának hasznos és fontos segítő szerepére felemelkedni. Vannak 

azonban ilyenek is és ezek méltán megérdemlik a szakembe- 

reknek legnagyobb mérvű elismerését.

Azonban nem szakember és vérbeli szakember egyaránt ott 

hibázza el, hogy nem tudja elhagyni azt a régen járt és ma már 

túlságosan letaposott utat, amelyen évtizedeken át keservesen 

és fáradságosan ballagott. Legtöbbje ma is arra vár, hogy a 

megrendelő alaposan megcsappant napi szükségletét megren- 

delje és az üzleti élelmesség netovábbjának tartja, hogy a meg

rendelőt személyesen, vagy ügynök útján kisebb-nagyobb 

időközben felkeresi.

Hogy a valóságban mit jelent ez, azt mindenki tapasztalatból 

tudja: a legélesebb versenyt, a végtelenségig lefokozódó árakat, 

aminek következménye a termelés minőségének silánysága.

Itt van a hiba! A  megváltozott viszonyok, a múltaktól tel- 

jesen eltérő életkörülmények, a szakmának szinte napról napra 

fejlődő újabb és újabb technikája mellett ilyen módon már nem 

lehet boldogulni. A  vállalatok a hatalmasan haladó és erősbödő 

változásokkal lépést tartani nem tudnak, lemaradnak és a 

maradíság a szépen fejlődő szakmának életerejét vágja ketté.

Igen ám, de azt fogják mondani, hogy ebben a megcsonkított, 

szűkre nyomorított országban sokan vannak az eszkimók (értsd 

termelők) és kevesen a fókák (értsd fogyasztók). Ez igaz. 

Azonban nézzünk mélyebben ennek az igazságnak a belsejébe.

Az országok határaatérképen 

megrajzolt vörös vonal. Ezt a 

vörös vonalat át lehet köny- 

nyen lépni, persze okkal és 

móddal, mindig törvényes és 

becsületes úton. Hiszen a mi 

szakmánkban is vannak gya

kori szükségletek, amelyet a 

másik országnak még olyan 

fejlett ipara sem tud előállítani 
és minden lokálpatriotizmus 

dacára kénytelen másutt be- 

szerezni. Természetes, hogy a 

nyelvi nehézségek megvannak, 

de ezek nem leküzdhetetlen 

akadályok. Mert mindenkiazt 

várja, hogy a közeli szomszéd 

országok határai előbb=utóbb 

megnyíljanak és remélve azt 

hiszik, hogy akkor már bőven ömlik a megrendelés erre mi

felénk. Arra a pillanatra sem szabad gondolni, hogy a keres

kedelem és ipar apróbb szükségletekkel bennünket fog felkeresni, 
ámbár ez is elérhető, ha . . .

. . . Igen, ha olyan különöset, olyan újat, olyan megkapót 

tudunk nyújtani, amely a mindennapitól eltér és nem éppen az 

árban, hanem leginkább a minőségben versenyez. Az pedig 
úgy értelmezendő, hogy hasonló — szándékosan kerülöm az 

»egyenlő* kifejezést — árak mellett szebbet tudunk nyújtani.

Hogy példával is szolgáljak, gondoljunk csak a tíz-tizenkét 

év előtti időkre, amidőn Dürenből került hozzánk levélpapíros, 

Aussígból naptárak, Leipzigből litográfiák, könyveket kaptunk 

Teschenből; és egyéb külföldről is mennyi könyv, naptár és 

más hasonló termék özönlött be hozzánk. Nos hát ezt most meg 

kell fordítani, nekünk kell exportőrökké lennünk.

A  sokszorosító ipar sohasem lehet azzá a szorosan vett kis

iparrá, mint pl. a cipész, vagy a szabó, ahol a mester egymaga 

végez mindent. Igen természetes tehát, hogy jövedelmezősége 

annál tömörebb, minél nagyobb a berendezése. Ezen beren

dezés kihasználását célozzák nemcsak az újabb tökéletesbített 

géptípusok, hanem a sokféle újabb technikai eljárás is. Es eme 

nagyobb kapacitás érvényesülése mai szegényes viszonyaink 

mellett szinte alig lehetséges.

A  nemzetközi forgalomba való bekapcsolódás, a szűk

Pihenő nő  — Nyergest Jknos festőművész festménye
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fogyasztási területnek kibővítésé pedig csak úgy lehetseges, ha a 

termelést fokozzuk. EZ viszont csak úgy lehetséges, ha a z ütemet 

specializáljuk, jobban mondva, valamilyen készítmény külön- 

leges termelésére szorítjuk.

Pillanatnyilag látszik csak jó helyzetben levőnek az a vállalat, 

amely arra az álláspontra helyezkedik, hogy mindent elkészít. 

Ha még olyan nagy is a vállalat, az ilyen » vegyeskereskedés « 

csakhamar érzi a szorító kereteket, már pedig folytonos után- 

pótlás szinte lehetetlen manapság.

Hogy példával éljünk, vájjon nem volna-e jövedelmező az a 

vállalat, amely tisztán könyvkészítésre rendezkedne be, vissza- 

térve a könyvnyomtatás legősibb foglalkozásához. Ilyen vállalat 

célszerűen és hasznothajtón használhatná ki a modern kétoldalt 

nyomtató gépeket, a szedőgépeket és az újabb segédgépeket és 

a gyakorlati tapasztalatok alapján szebbet és jobbat alkothatna, 

s mindenesetre jutányosabban.

Termékeinek nyitva állana a 

nagyvilág,nemcsak azért,mert 

ma már úgyszólván a főidnek 

majdnem minden részén van

nak magyarok, hanem főleg 

azért is, mert semmi akadálya 

sincsen annak, hogy a szélesen 

elterjedt nyugati nyelveken is 

készíthesse könyveit. De persze 

csak jót és szépet, értve ezt a 

külsőben és belsőben egyaránt.

De nem csupán a könyv az 

egyedüli, amit exportálni lehet.

Uj és ötletes naptárak, csinos 

burkoló és csomagolási cikkek 

és hasonló termék előtt hiába 

húzzák meg a politikus urak a 

határokat jelző vörös vonalat.

Persze ez úttörő munka lenne a szónak legteljesebb értelmé
ben, gondoskodni kellene megfelelő munkatársakról is. Nevelni 

kellene olyan munkásságot,amely szakmabeli és nyelvi tudással 

állana társként, eme ránézve is nagy horderejű munka mellé. 

Ehhez pusztán jóakarat kell, mert tagadhatatlan, hogy mun

kásainkban megvan az ambíció és tanuínivágyás.

Szükséges lenne e kérdéssel kimerítőbben foglalkozni, hogy a 

hívatottak alaposan hozzászóljanak. Je lige: »CSAK ELŐRE 1-

i l u s z t r á c íó s  n y o m t a t á s  e s z t é t i k á j a

A  könyvnyomdái illusztrációs nyomtatás három szempontból 

kerül elbírálás alá,úgymint: művészi, esztétikai és technikai szem

pontból és éppen ezért nem lephet meg bennünket az a meg

állapítás, hogy e három szempontból kiinduló kritikát a nap

jainkban megjelenő művek csak a legritkább esetben állják ki, 

dacára annak, hogy az utóbbi időben mind gyakrabban kerül 

kezeink közé egy-egy olyan mű, amelynek kiállítása feltétlenül 

azt árulja el, hogy nyomtatójuk a legjobbat igyekezett nyújtani, 

ennek ellenére van benne valami, ami idegen és hideg. Ha ala

posan belemerülünk ennek az oknak keresésébe, akkor azt ott 

találjuk meg, hogy a gazdasági helyzet még mindig kizárja a 

lehetőségét annak, hogy egy illusztrációt a saját karakterének 

megfelelőleg ki tudjunk nyomtatni, mert ha az amúgy is magas

előállítási költséget még jobban fokozzuk azáltal, hogy a lég- 

aprólékosabb részletek helyes megoldásába mélyedünk, akkor 

azt a bizonyos művet nem tudjuk megfizettetni. Ebből a szem
pontból érdemes visszapillantást vetni a háborúelőtti időkben 

megjelent,de különösen németországi művekre,hogy azok milyen 

rafinériával készültek, egy-egy esetben olyannyira, hogy néme

lyiknek nyomtatástechnikája valóságos talányt képezett, nem 

azért, mert az úgynevezett pepecselődés volt rajta,hanem egészen 
egyszerűen abból az okból, mert az eredetit igyekeztek megköze

líteni és abból a célból alaposan eltértek a teoretikus álláspon

toktól, ami azok előtt, akiknek gyakorlatilag nem voít alkalmuk 

ezen dolgok mélyébe belepillantást nyerni, a legtöbb esetben 
szinte érthetetlennek látszott.

Bármely illusztrációnak művészi vagy művészíetlen volta nem 

a gépmester érdeme vagy érdemtelensége. Figyelembe kell venni,

hogymínden képnek az ábrá

zolása az alkotó művész lelkét 

tükrözted vissza, legyen bár az 

ceruza-, toll- vagy szénrajz, 

esetleg akvarel, pasztell vagy 

olajfestmény, föltéve, hogy a 
bizonyos kép nem fénykép 

után készült, mely esetben az 

eredmény művészi szempont

ból szintén elsősorban a fény

kép ábrázolásától, annak a 

beállításától, a fénykép karak

terétől függ. így tehát a kép 

művészi volta nem egyéb, mint 

az illető művésznek lelki meg

nyilatkozása, mely megnyilat

kozás a cínkográfusnak helyes 

megértése és meglátására kerül, 

kinek felfogása hívatott annak 

megállapítására, hogy az eredeti képet milyen technikai meg

oldás elé vigye. A  cinkográfus hatáskörébe tartozik annak 

megismerése és meghatározása, milyen technikai kivitelű klisét 

készítsen egy ceruza-, toll- vagy szénrajzról, úgyszintén mely 

esetben szükséges egy akvarelről, pasztellről vagy olajfestményről 

három-, négy-, esetleg többszínű lemezeket készíteni. Harmad- 

sorban kerül sorra a gépmester, akinek viszont úgy az alkotó 

művész lelki megnyilatkozását, valamint a cinkográfus intencióit 

kell tudni megérteni, hogy a három szempont teljesen érvényre 

juthasson, ami bizony még abban az esetben is elég nehéz fel
adat, ha a cinkográfus technikai szempontból a legtökéletesebbet 

nyújtotta.

A z illusztrációs nyomtatásnak ama technikai részével, amely 

az egyengetés elnevezés alatt ismeretes, ezen sorok keretében nem 

óhajtunk foglalkozni, hanem abból a föltevésből indulunk ki, 

hogy az illusztrációs nyomtatás legfontosabb technikai részével 

a legnagyobb rendben készültünk el és most az van hátra, hogy a 

képnek esztétikai szempontból adjuk meg azt,ami által munkánk 

a szigorú kritikát kiállja : a karaktert, amely az anyagok össze- 
válogatásával és többszínű lemezeknél, különösen az egyes színek 

és anyagok sorrendjének a helyes megállapításával, érhető el. 

Az anyagok összeválogatása alatt értjük a papírt, festéket és 

az esetleges segítő és pótanyagokat, melyek kémiai összetételük 

folytán adják meg nekünk a kívánt eredményt, de amelyeknek
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öss?etétetét közelebbről nem 

határozhatjuk meg, mert ezek 

rendesen az egyes festékgyá

rak titkait képezik.

A  papirost illetőleg a mo

dern papírosgyártás biztosítja 

nekünk azt a lehetőséget, hogy 

a kép karakterének megfelelőt 

választhassunk.

Az illusztrációk nyomtatá
sánál leginkább van elterj'edve 

az úgynevezett kromópapiros.

Ennek lényege abban áll, hogy 

egyszerűbb, olcsóbb anyag

ból készült papirosra krétaré

teget mázolnak, amit azután 

kellőleg vasalnak, minek kö

vetkeztében erős fényt kap. Ha 

ez a papíros megbízható gyár

ból származik, technikailag 

szép eredménnyel használ

hatjuk, kezelésénél azonban a 

legnagyobb óvatossággal kell 

eljárnunk, mert úgy a nedves

ség, valamint a változó hőmér

séklettel szemben roppant ér

zékeny, úgyszintén ha több

színű munkáról van szó és az 

gyorssajtón is készül, nagyon 

fontos annak tisztázása, hogy 
a papírosnak merre van a szaladási iránya, vagyis a gyártásnál 

hogy szaladt a papírosgépen. Ez azért fontos, mert a papíros 

nyomtatás közben a szaladási irányban nyúlik, ennek követ

keztében nagyobb regíszterdifferencíák állanak elő, ami nemcsak 

technikai, hanem művészi és esztétikai szempontból is roppant 

nagy károkat okozhat.
E papirosnak tulajdonsága, mely technikai szempontból 

legalkalmasabbá teszi az illusztrációk nyomtatására, a fényes
sége. Esztétikai szempontból meg éppen ellenkezőleg ez a leg

nagyobb hátránya, mert az erős fénye egy kissé hideg benyomást 

gyakorol az emberre és a szemre is kellemetlenül hat. Ennek 

dacára az egy- és kétszínű autotípíák, tárgyi dolgokat ábrázoló 

illusztrációk, úgyszintén a három- és négyszínnyomás alapelvén 

nyugvó munkák és többszínű kromotípíák nyomtatásánál szinte 

egyedül jöhet tekintetbe.

Ehhez a papiroshoz a festéket, ha feketéről van szó, föltétlenül 

olyat választunk, amelynek szintén van egy bizonyos fokú erős 

fénye, mert az erősen fényes kromópapiroson a teljesen fénytelen 

festék nagyon kellemetlenül hat. A  színes festékeknél ez még 

inkább megengedhető, sőt bizonyos esetekben kitűnő hatást is 

érünk el. Jó eredményt kapunk továbbá ezeken a papirosokon 

az úgynevezett duplex-festékekkel, legyenek azok fényesek vagy 

fénytelenek. Hátrányuk,hogy az alapszínhez használt mellékszín 

a napfényen nagyon is rövid életű, mível az nem egyéb, mint 

anilín,amely tudvalevőleg nem tud ellenállni a napfénynek. Van 

azonban ennél még egy nagyobb hátránya is, amely a könyv

műveknél jelentkezik, mégpedig olyanformán,hogy az illusztráció 

alapfestékének mellékszíne a vele szemben lévő oldalra átmá-
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Zolódík,esetleg annak  há tlap 

já ra  átüt. Ez az  utóbbi jelenség 

azonban  csak a  főlületes gyár

tású festékeknél fordul elő és 

ezért mindenkor csak megbíz

ható gyárból szerezzük be a  

szükséges festékeket.

A z eddig már említett fényes 

kromópapiros mellett az illuszt

rációs nyomtatás terén eszté

tikai szempontból még nagy 

szerepe van a fénytelen kromó- 

papirosnak, amelynek gyár

tása azért is vált szükségessé, 

hogy a fényes kromópapiros - 

nak esztétikai szempontból vett 

hátrányait megszüntesse.

Gyártása különféle vastag

ságban és színben történhetik, 

leginkább azonban fehérben és 

chamoísban. Reá való nyom

tatás éppen erre a célra gyár

tott fénytelen festékkel történik, 

úgy feketében, mint színesben 

és el kell ismernünk, hogy a 

modern könyvnyomdái fes
tékgyártás ezen a téren való

sággal remekel.

Ezekre a papírokra fényes 

festékkel nyomtatni esztétikai 
szempontból olyan hiba, mint fordítva, mert kellemetlen hatást 

érünk el, különösen akkor, ha akár fehér, akár színes papírosról 

van szó és fényes fekete festékről.

A  könyvnyomdái illusztrációs nyomtatásnak van még egy 

nagyon fontos része, amely tulajdonképpen az eddig említettek 

ősének tekinthető : a fametszet, melyet eleinte kizárólag kézzel 

metszettek és halhatatlan művészek kultiváltak, de azután az 

idők folyamán természetesen ide is befurakodott a gépi munka 

és ebből a szempontból mindenkor tekintettel kell lenni arra is, 

hogy milyen fametszetről van szó. A  kézzel vágott fametszet, 

melynek vonalai régies jelleggel bírnak, esztétikai szempontból 

csak az erős struktúrájú, kézzel merített papiroson lehet kifogás

talan. A  géppel készült, vagy a mostani modern stílust kép

viselő fametszetek viszont már a simított géppapirost követelik 

inkább, sőt határozottan nagyon kellemes hatást gyakorolnak 

reánk, ha annak a simított papirosnak egészen halovány, 

színes árnyalata van.

A  modern könyvnyomdái illusztrációs nyomtatásnál esztétikai 

szempontból roppant nagy szerepet játszik annak megállapítása, 

hogy adott esetben,ha többszínű illusztrációnak a nyomtatásáról 

van szó, melyik színt nyomtassuk elsőnek. Általánosan elterjedt 

felfogás az, hogy például egy kétszínű autotípiánál föltétlenül a 

világosabb színt kell előre nyomtatni. Ez a felfogás azonban csak 

elméleti lehet, mert a gyakorlat éppen az ellenkezőjét bizonyítja, 

vagy legalább is a legtöbb esetben még akkor is, ha az alap- 

nyomat az úgynevezett kontraszíntől nem sokkal világosabb. 

Ennek a magyarázatát abban találjuk, hogy amint a fényes 

kromópapirosnak a fénye kellemetlenül hat reánk, éppen olyan
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kellemetlen az is, Ha annak a 

bizonyos illusztrációnak erős 

fénye van. Márpedig kétszínű 

autotípiánál, ha az alapnyo- 

mát színét nyomtatjuk először, 

amely kremzifeílér festékkel lesz 

keverve és azután a kontúrt, 

mondjuk, fényes feketével, az 

olyan kellemetlen jelleget kap, 

hogy esztétikai szempontból 

semmíesetre sem lehet kifogás* 

talan. Azonban ha fényes 

kromópapirosra fényes fekete 

festékkel előre is nyomhatunk 

egy kontúrt, mondjuk, duplex - 

autotípiánál és így aztán az 

alapnyomathoz szükséges fes= 
téket transzparenssel és nagyon 

kevés kencével is keverjük és 

az alapnyomatot utólagosan 

nyomtatjuk, esztétikai szem- 

pontból is kifogástalan ered

ményt érünk el, mert az utólag 

nyomtatottalapnyomatfesték- 

nek összetétele az előre nyom- 

tatott fekete festéknek erősebb 

fényét tompítja és a papírral 

összhangba hozza.

Ezek az általános gyakorlati 

életben szerzett tapasztalatok 

azonban nemcsak a kétszínű 

autotípiákra is vonatkoznak, 

hanem a legtöbb esetben a 

többszínű kromotípiákra, sőt 

a három színnyomás alapelvén 

nyugvó három* és négyszínnyomtatásnál is érvényesek. Ez azt 

jelenti, hogy az elméletileg megállapított sorrendet a sárga, 

vörös, kék, illetve fekete nyomtatást a gyakorlatban nem föltét* 

lenül tartjuk be, mert az mindenkor és minden körülmények 

között attól függ, hogy az eredeti kép mit, hogy diktál nekünk, 

továbbá még, hogy a rendelkezésünkre álló anyagok milyen 

természetűek.

Vannak egyes esetek, amikor egy háromszínnyomású képnek 

nem szabad hogy erős fénye legyen. A  rendelkezésünkre álló 

kékfesték azonban, amelytől az erős fényt kapja és amitahárom* 

színnek az egymásra való nyomtatása csak még jobban fokoz, 

mással nem cserélhető ki, úgy kénytelenek vagyunk a meglévőt 

úgy átdolgozni, hogy a követelményeknek megfeleljen. Esetleg 

egy fénytelen anyaggal átnyomni az egészet. Itten természetesen 

már a technikai szempontokat is okvetlen figyelembe kell venni, 

így például azt, hogy az a bizonyos illusztráció milyen szépen 

készül. Ha tégelysajtóról van szó, akkor a fenti esetben a kék* 

festéket bolognai krétával keverjük. Ez zsírtalanítja a festéket és 

a nyomatnak egy bizonyos mértékig a fényét elveszi és esztétikai 

szempontból határozottan jó eredményt kapunk.

Van rá eset, amikor az eredeti kép azt parancsolja nekünk, 

hogy a sorrendet alaposan megbolygassuk és a vörös vagy kék 

színt nyomtassuk előre és a sárgát utoljára. Ilyen esetben a sárga

Nyergest Jknos festőművész önarcképe

festéknek nem szabad fedőnek 

lenni, hanem a litokromiához 

használt lakkfestéknek, amely 

így az előre megnyomtatott 

színeket semmiképpen és semmi 

mellékkörülmény sem befő* 

lyásolja, sőt az a nagy előnye 

van, hogy az előre nyomtatott 

kék színt lágyabbá, puhábbá 

teszi és az átmenetek rendkívül 

finomakká lesznek.

Négyszínnyomásnál szintén 

előfordul,hogy az utolsó nyo* 

máshoz készült fekete lemezt 
a sárga és vörös színek után 

nyomtatjuk és a kék színt csak 

utoljára. A z eredmény itt is 

kitűnő, de különösen akkor, 

ha a fekete lemezben teljesen 

sötét részletek vannak, minek 

következtében azok nagyon is 

erős fényt kapnak, viszont, ha 

a fekete festék fénytelen, akkor 

az egész lehangolt lesz. Hogy 
sem az előbbi, sem pedig az 

utóbbi eset elő ne forduljon, 

a kék színt vesszük utoljára 

és ezzel a megoldással azt az 

érdekes és feltűnő eredményt 

kapjuk, hogy a matt festéknek 

diszkrét, kellemes és a szemnek 

jóleső fényt ad, a nagyon is 

fényes festéknek viszont a kel

lemetlen, mondhatjuk nagyon 

is ízléstelen fényét veszi el. 

Gyönyörű eredményt érünk el még a világosabb színeknek 

az utólagos nyomtatásával, ha egy illusztrációt az úgynevezett 

mattolinnal átnyomjuk. Ennél az anyagnál csak arra kell ügyel

nünk, hogy — ha az illusztráció duplex-festékkel lett nyomtatva,

— akkor minden esetre a mellékszín árnyalatának megfelelő 

színű mattolinnal történjen az, továbbá ügyeljünk arra, hogy 

az egész képet befedje. Erre különben minden alkalomkor nagy 

gondot kell fordítani. Ha az itt elmondottakat gépmester kollégáim 

megszívelík, a nyomtatvány kifogástalan lesz. 7elige: »GRAU*.

Volt idő, mikor túlbecsülték a környezet befolyását a művész 

egyéniségének kialakulására. Taine a görög szobrászat jellegét 

a görög táj, a görög ég, a görög élet sajátságaiból vezette le. 

Hasonló alapon, de egészen sikertelenül igyekeztek már meg

állapítani magyar iskolát is a festészetben, mint a magyar hu

musz, a magyar levegő, a magyar múlt folyományát. Legutóbb 

K á lla i Ernő kísérelte meg egyébként kitűnő könyvében a 

magyar festészet etnikumát, néprajzi sajátságát meghatározni.
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Természetes/ Hogy a soknemű 

jelenségeken erőszakot kellett 

elkövetnie. A  magyar tehetsé

gek nagy, tón nagyobb része 

nem fest buja, földszagú, zsíros, 

érzéki képeket. Bár tagadba= 

tatlan, hogy a csillogó gőzben 

termékenyen virító teli szín oly 

jellegzetesség, mely festőink egy 

nagy részének közös tulajdona.

Nyergest János ezek közé a 

»földszag ú« festők közé sorol-* 

ható. A  magyar föld gyermeke, 

szemlélete a Dunántúl termé- 

kény szép tájain nevelkedett.

Kernstok nyitotta fel az éber 

ősztönű parasztgyerek szemét 

és azontúl megtanult önállóan
látni. Pesten is az maradt, aki volt, Párisban is csak a kifejező 

eszközökben gazdagodott, higgadt és takarékos lett, de más- 

nemű lelki élményei nem térítették el útjáról. A z utóbbi években 

belülről csak megérett, de irányt nem változtatott, kívülről pedig 

eljutott a leszűrődöttség első állomására.

Kifejező eszköze egyelőre az akvarel, a tus, a kréta. Ahol 

egyetlen színnel dolgozott, ott is színes. Mert lehet sok színnel 

monokróm hatást kiváltani és egyetlen színnel dúslakodni a 

tarkaságban. Két széles, kemény ecsettel készült falusi táját 

mutatja be olvasóinak a »Magyar Grafika*. L,assú, derűsen 

feszült erő hatja át a tusba mártott ecsetet. A  teli, sűrű, bárso= 

nyosan tömött sötéttől a papír villogó fehérjéig sok »színben« 

csoportosul a fekete tus. Sávokba zárul az ecsetsörték vékony

Gazdasági udvar, Nyergesüjfalu. - Nyergesi János festménye

vonása, a széles sávok pedig 

körülsímogatják, szinte a föld- 

míves munkától kérges tenye

rével az új jelenségeket: úgy 

visznek ritmust az egészbe. 

Szabad, csak jelzett határok 

zárják el egymástól a szer- 

kezet részeit, a tetők, a falak, 

az emelkedések, a fák formáit. 

Nycrgesújfalusi uccarészt áb- 

rázol harmadik képünk, mely 

vörös krétával készült. A  por- 

hány ós anyag egészen magától 

kínálkozik foltszerű megoldá

sával. A  szabad, gyors, len

dületes, pár egyenes vonással 

felvázolt rajzot meleg hullá

mokban fogja össze. A  buja 
nap a párás nyári délutánon, fény, mely felíssza az árnyat, 

termékenységgel átitatott vegetáció: ez a magyar falu hangulata.

Negyedik képünk akvarel. Itt a természetes, magától adódó 

kifejező eszköz a szétfolyó folt. De azért Nyergesi eléggé kon

struktőr ahhoz, hogy pár keskeny, sötét vonással jelezze a szer

kezetet. A  ragyogó kék, az édes-lila, a zamatos-zöld, mindez 

pedig levegősen tompítva, jellemzik színszemléletét. Csupa élet

öröm, csendes vígság, szerény pompa. Amellett feltétlen biztonság 
az ecset kezelésében.

Nyergesi eddig jóformán csak akvarellel, tussal, krétával 

dolgozott. Kíváncsian várhatjuk, mily módon tör majd Nyergesi 

egyéni szemléletének utat az olajfesték oly másnemű anyagán 

keresztül. DK. RA B IN O VS ZKy  M ÁRIUS

Szaktanfolyam aink m ásodik esztendeje 

piros p ünkösd  nap ján  a legünnepiesebb 

aktussal záródott le: a Gutenberg* O tthon  

m ajdnem  valam ennyi helyiségét m egtöltő 

páratlan  szép k iá llítást rendeztünk tan ít= 

ványaink másfélezernél is többet tevő váz

lataiból. Szakemberek százain k ív ü l még 

esztétikusaink s iparm űvészeink jórésze is 

megtekintette a k iá llítást, s az álta lános  

vélemény az v o lt: hogy apró deviációktól 

e ltekintve igen jó  Lton haladunk ,  s m un

kálkodásunk eredményeképpen a könyv- 

nyom tatás á lta lános színvonalának igen 

jelentős emelkedése várható.

A  most befejezett tan ítás i esztendő m un

kássága a két esztendő előtt lerakott erős 

alapokon épült tovább;  a M agyar G rafika  

tavaly i tanfolyam i szám ában terjedelmesen 

közölt háromesztendős tan ítás i program

nak most esedékes részét lelkiismeretesen 

lebonyolítottuk. Szakoktatóink ugyanazok 

voltak,  m in t tava ly : K un  M ih á ly , M ü lle r

Sándor, Spitz A d o lf és W anko  Vilmos 

tipográfusmesterek, Tábor Jáno s  grafikus- 

művész és M ovák L ászló  tanfolyamvezető. 

A  hallgatóság szám a a tavalyihoz képest 

harm inccal nőtt. A  tanfolyam  szervezeti 

beosztásán anny iváltozás történt az elm últ 

esztendőben,hogy a hallgatóságot a beirat

kozás a lk a lm áv a l bizonyos szelekciónak 

vetettük a lá : kezdők és a haladottabbak  

csoportjára osztva őket. További változás 

volt, hogy az első tanévbeli hathetes beszá

m oló k iállítások  elm aradtak. De nézetünk 

szerint elég b a j volt, mert e beszámoló 

k iállítások  m unkára ö s z tö k é lő  h a tá s a  

következtében az idén még sokkalta impo- 

zánsabb eredményt érhettünk volna el.

A  tanfolyam ok zárószám adásai eddig 

még nincsenek lezárva/ a kiadások teljes 

összege úgy óO m illió  k ö rü li sum m át fog 

kitenn i;  ehhez a főnökegyesület 25 m illió 

v a ljá ru lt m áris hozzá,az ipartestület pedig 

10  m illión y i hozzájáru lást szavazott meg.

A  költségvetési összegen fö lü l m ajdnem  

egészen befolyt m ár az a 11, 600.000  K-nyi 

összeg is, amelyet a nyom datulajdonosok  

jo b b ja i s a nyom daipar egyéb érdekeltjei 

a hallgatók ju ta lm azására a ján lo ttak  fö l, 

m elyből31 hallgató kapott kisebb-nagyóbb, 

150.OOO-től 600.000 K-ig terjedő ju ta l

m akat.

V id é k i tanfolyam aink is bezáródtak 

im m ár. Pécs, Szeged és Hódmezővásárhely 

voltak  az idén azok a városok,ahol kisebb- 

lélekzetű szaktanfolyam okat rendeztünk. 

E  tanfolyam ok m integy előkészítő kurzu

soknak szám íthatók az ősszel intenzíveb

ben m eginduló szakoktatáshoz. Egészen 

bizonyos, hogy v id é k i szaktársainkban 

megvan a kedv és lelkesedés a szakkul

turális m unkához és megbocsáthatatlan 

vétek volna, ha e készségüket nem hono

rálnék  a leghathatósabb tám ogatással is. 

Elvégre a mesterségek mestersége a vidéken 

is sokhelyt nagyon rossz kezekben van, s
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a v igasztalan  tespedésnek csak tanfolya-  

m o k k á i meg erőteljes s za k k u ltu rá lis , erős 

ag itác ióv a l tu d ju k  végétvetni. Ú g y  m in t az 

a m ost csodálatos arányokban  m űvészié- 

sedő ném etországi nyom dászato t ille tően  

m ár meg is történt.

*

H uszonhét esztendő óta az vo lt a nyom - 

d ásza tis zak tan fo ly am o knak  fá tu m a / hogy 

egyetlen rendszert sem lehetett a m aga tel

jességében végigépíteni. A k ár jó  vo lt a rend- 

szer, a k ár kevésbé jó :  m ire a m aga egészé

ben k ibon tako zha to tt vo lna,  ötletszerűen 

úgy k ifo rga tták  az eredeti koncepciójából, 

hogy következetes keresztülv ite léről egyál

ta lá n  szó sem lehetett. M ég  hagy ján ,hogyha  

az efféle ötletszerűség a részletekre vonat

kozott, s nem  a rendszer a la p já t tevő kon

strukciós a lap ide ák ra . Sajnos azonban : az 

ötletesség rendszerint az u tóbb iak  m egvál

toztatása irányában  n y ila tk o zo tt meg.Egy- 

egy tetszetős ötle t, dedukc iós ú ton  össze

rako tt egyo lda lú  érvek töm kelege hozzá, 

meg az tán  egy kis szónok i p á to s z : ezek 

dön tö tték  rosszabbra m ár néhányszor is a 

tan fo lyam ok sorsát. így  ke lle tt á tu g ranu nk  

1903-ban a j ó l  in d u lt tipog ráfia i szakok

ta tás ró l v a lam i in k áb b  litog rafikus ra jz

ta n ítá s ra ; az Ip04—ip0ó- ik  évi nagyszerű 

szaktanfo lyam ok u tán  így ke rü lt m eg int 

a  tip o g rá fiá tó l teljesen tá v o lá lló  g ra fikus

m űvész kezébe szakok ta tásunk  orcseszteré- 

neka  prím hegedűje;  ily  ötleteskedés okozta  

a tan fo ly am i m u n k áv a l szervesen össze- 

fűggő  »M agyar N yom dászok  Évkönyve« 

m egszüntetését;  ilyesm inek köszönhető az 

is, hogy a tan fo lyam ok k ísérleti nyom dája  

kicsúszott a kezeinkből.

A  rétoroskodás igen szép és igen üdvös  

va lam i, de csak a k k o i, ha a tárgynak  

meg a v iszonyoknak tökéletes ösmeretével 

párosu l. E n é lk ü l - ha pu sztán  csak tet

szetős ötletekre tám aszkod ik  - m in t szak- 

tan fo ly am a ink  negyedszázados h is tóriá ja  

is b izo n y ítja : többet á r t, m in t használ.

Valahogy úgy érzek most/ mint akt 

összállitja üzleti mérlegét.

Gulliver is bajba jutott szépérzésével, 

mikor a szépséges óriás királykísasszonyt 

pórusai mélyéig ismerhette meg. £s én is 

Gulliverként íjedeztem Párizs falainál.

Még viss?aemíéks?cm.

Prágai szépasszonyútítársam megsértő®

Hirdetéspélda a gyakorlati életből Tervezője Franz 

Kubelka,  W ien. A * Graphische Revue« szedéspéldáibó c

Ezeknek a reflex ióknak m ost m ég - sze

rencsére - n incs v a la m i a k tu á lis a b b  é lük . 

M o st fo ly ó  tan fo ly am a ink  belső szerkeze

tének m e g v á lto z ta tásá tó l egyelőre - úgy  

lá ts z ik  - nem  k e ll fé ln ünk . A  ta n ítás  menete 

ellenében a S zako k ta tás i Tanács ülésein  

m erültek f ö l ugyan k ifogások, de  ezek 

nagyon is á lta lán o s  je llegűek vo ltak , s a 

m eglévő - a M ag yar G ra fik áb a n  tava ly  

le közö lt -  tan te rv űnkk e l könnyen össze

egyeztethetők vo ltak. U j, az e d d ig in é ljo b b , 

részletes tanterv készítésére ped ig  senk i sem  

válla lkozo tt. N ehéz do log  is vo lna. H iszen  

a K u n  M ih á ly  és W an k o  V ilm os tan fo 

ly am a in  követett ta n ítá s i m etódus lénye

gében is megegyezik a N ém etországban  

százszorosán k ip rób á lt, de ú jabb an  meg 

qu as i h iva ta lo snak  is d e k la rá lt ta n ítá s i 

tervezettel.

M o s t m ár két esztendeje k itű n ő  sikerre l 

fo ly ik  a legújabb rendszerű tan fo lyam unk . 

A z eredm ény szem po n tjáb ó l a h a rm ad ik  

esztendő lesz a legfontosabb. E p  ezért szük 

séges, hogy a szakok ta tó ink  eme h a rm ad ik  

esztendőbeli m u n k á lk o d ás á t elkedvetle

n ítő  m om entum ok ne befolyásolhassák. 

A program  m egvan, h a jtsuk  a z t végre 

m inden  vonalon . Itt-ott egy k is reform ra 

vagy helyesbítésre lesz ugyan szükség, 

de  ezt interne is meg lehet c s in á ln i, anél=  

k ü l, hogy bárm ely irányban  is reszenzus 

ke ltődnék . N OV Á K  LÁSZLÓ

dőtten burkolódzott vissza a fülke sar

kába, én pedig azzal sem törődtem. 

Valaki a folyosón azt mondta:

— Mingyárt Párizsban vagyunk. 

Lihegett a vonat s bennem valami tán 

sírni szeretett volna. A  folyosóra tódultunk.

Es ekkor egyszerre megláttam a párizsi 

plakátot.

Háromemeletes volt. Vagy tán nagyobb 

is. Egyx kettő/ három — sok plakát. Óriási 

színek/ óriási papírok, nagyobbak, sokkal 

nagyobbak voltak, mint ama bizonyos 

márciusi plakátok. Valaki el is kiáltotta 

magát:

— Juj, úítz-plakát!

(Azóta már találkoztam úitzcal. Itt 

Párizsban ő is kisebb lett, meg a plakát

jai is.)

Aztán befutottunk a Gare de l’Estre.

A  prágai asszony megkért, hogy segít- 

sem csomagját és én a csomag hotelvíg- 

nettáján csodálkoztam,hogy: nini,meny

nyire hasonlít ahhoz a plakáthoz, ami a 

kijárat fölött van.

Mikor minden útítársam is elment már, 

én még mindig a plakátokat néztem.

Aztán megszámoltam centimjeimet és 

a földalatti villamos lejáratát kerestem. 

Megmutatták:

— Menjen jobbra, ott talál egy lépcsős 

folyosót sok plakáttal.

A  plakátok mint útmutatók.

(Itt csak véletlenül volt így, de azóta 

már egész Franciaországban találkoztam 
a? »útmutató plakátokkal*. Gyárak, 

különösen az autógyárak útjelzőket al

kalmaznak reklám alakjában.)

Néztem a plakátokat.

Előbb mértem őket. Nagyok. Jól van. 

Úgy látszik, itt értékelik a plakátot.

Aztán mérlegeltem őket. Vájjon meg

értembe őket? En, aki akkor még nem 

tudtam franciául.

Egyenként.

Nagy vörös lángos lovas egy üveggel. 

Ahá, ez valami tüzes innivaló. Szakács 

szalad, kezében valami csomag. Ezzel 

biztosan gyorsan főznek. Egy óra, amin 

a perc másodpercnyi pontosságra van 

rajzolva. No, mondom, ezt nálunk is 

pontosra rajzolják, de azt hiszem, Párizs

ban is csak úgy járnak. »Folíes Bergere*: 

körülötte komédiások karikatúrái. Csak 

az a baj, hogy a karikaturisták itt szebb

nek rajzolnak, mint amit a fénykép mutat. 

Meztelen táncosnő. Hamar egy szótárt. 

Felírat: Egészen m eztelen.

Aztán számoltam őket. Sok.

Nagyon sok.

A  Pesten oly sok adomára alkalmat 

adó »stabil omnibusz«=ok itt alig léteznek. 

Helyettük sok a »hirdetőoszlop«, mely 

körül azonban kis kerítés vonul. Még 

fedele is van a kis kerítésnek, hogy eső 

ne áztassa azokat, akik az oszlop tövébe
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helyeztek birodalmukat. ..  De a plaká- 

tokból is csak az alsó kerítésen tevőket 

érheti az eső, mert a felsők már üveglapok 

alá bújtatottak és este is jól olvashatók, 

lévén az oszlop lelke egy gázlámpa. 

E derék lámpás a kis »kerítésalját« is ki= 

világítja, valószínűleg azért is, hogy látó- 

gatói a »kijáratot« el ne tévesszék a »bc= 

járattal* — és valószínűleg azért is, hogy

Hirdetésszedés példa a Bratislavában (Pozsonybein) 

megjelenő »SlovenskÁ Grafika* című szaklapból. Tervezte 

Cíwisch SÁndor

a kerítésen belül levő hirdetések olvasha- 

tását szolgálja. Hű, csak itt ám sok a 

hirdetés! A  praktikus szempont némelyikét 
Zománctábla alakjában helyezte ide. 

De mind úgy kezdődik — vagy jobbik 

esetben végződik: »spécialist«. Egyiknek 

»külön« bejárata van,a másiknak »külön« 

kapuja van, a harmadik már azt hirdeti, 

hogy a várakozók részére »külön=külön« 

várótermeket bocsát rendelkezésre, ahol 

egymást nem láthatni. . .  S így tovább.

Van egy másik fajta hirdetőoszlop is, ez 

azonban már talpig üvegből van, oldalán 

ajtó és vízcsap. De az oszlop lelke már

A  nyomtatógépeiről világszerte ismert 
M ÁN , vagyis a Maschinenfabrik Augs- 
burg-Nürnberg gépgyár már évek óta fog
lalkozik ív- és tekercspapírost feldolgozó 
offsetgépek előállításával. Eegújabb ily gépe 
az »Augusta« ívnyomó offsetsajtó. Ez az 
offsetgép háromhengeres rendszerű és egyike 
ama offsetsajtóknak, amelyek a mai igények
nek a nyomásminőséget, gyorsított óránkinti 
teljesítményt és a legegyszerűbb kiszolgálást 
illetőleg teljesen megfelelnek. A  három egyenlő 
átmérőjű henger alkalmazása offsetgépen azt 
az előnyt nyújtja, hogy a nyomás lemez- és

nem csupán egy gázlámpa, de egy telefon 

is! Az ily oszlop a rendőrség sajáttelefón= 

hálózatának egy irodája.

Érdekes — gondolom el — mindrajzoló- 

munka. A  »betűs« plakát csak — elvétve 

csapadék.

A  rajzok? A  munka értéke? Nincs. 

Néha. Es a szedések? Jaj.

A  villamosok itt is plakáthordozók.

Az omnibuszoknak a tetején is plakát 

van. Azoknak, akik ablakokból nézik 

Párizst. A  földalatti villamos a legelegán

sabb, az csak kivételesen és csak művészi 

alkalmak hirdetéseit tolmácsolja, azt is 

nagyon diszkrét formában. Ha a vágó- 

nők reklámtalansága így biztosítva van is, 

már az alagúté nem. Es ha bármily 

sebesen is rohan a M ctro= , vagy a A/oraf- 

Sud kocsi (a két különböző villamostár- 

saság), pillanatokként feUfel tünedezik a 

két konkurrens likőrcég neve, nem hagy- 

ván elfeledkezni önmaguk felől a sze

gény szomjazó emberiséget.

De legszebb az esti reklám.

Párizst nem hiába nevezik a fény váro

sának, csodálatos fénycsóvákba öltöz

ködik esténként és úgy kacérkodik, mint

— Pest is tenné az ő helyében.

Felejthetetlen látványt nyújt a Mont- 

martre az esti látogatónak. A  Sacré-Coeur 
komor, komoly feketesége felé küldi Párizs 

minden színét. A  nagy bulvárok mozgó 

váltakozó reklámjai olyanok innen, mint

ha sok-sok tüzes lepke csatázna egy sötét 

város fölött.

Es minden felett őrt áll az Eíffel-torony: 

a 3oo méteres Citroen-reklám.
Csillagok és üstökösök tüneményesen 

színes és eleven táncot járnak a nyugati 

Babylon egén.

Párizs, május hó. Ceyer Raouí

a gumihengerek között, valamint gumi- és a 
nyomóhengerek között külön-külön szabá
lyozható. A  lemezhenger, a gumihenger, a 
festékezőkészülék és kirakó a gépmester köz
vetlen közelében vannak, amiért is az könnyű
szerrel áttekintheti a lemez- és gumihengere
ket, meg a nyomtatott íveket is állandóan 
megfigyelheti.

A  lemezhenger festékasztallal is fel van 
szerelve, ami lehetővé teszi, hogy a fcstékező- 
hengerek a cinklemez befestékezése után a 
víztől megszabaduljanak. Ez a berendezés, 
különösen a nagy felületek nyomásánál és

nagyon nagy példányszámnál mutatkozott 
célszerűnek. A  lemezhenger kényelmes hozzá
férhetősége folytán a cinklemez a legrövidebb 
időn belül kicserélhető. A  gumihenger két 
gumihuzat részére van berendezve. Eemez- 
és nyomóhengerek nyomása a gumihengerre 
e gépen könnyen és a legegyszerűbb módon 
szabályozható s viszont ez utóbbi a gép járása 
közben is leállítható. A  nedvesítő szerkezet 
két nedvesítő hengerből, három átvivő hen
gerből és egy nyalóhengerből áll, melyek 
ruganyosán vannak ágyazva és a legponto
sabban beállíthatók. A  víz adagolása kap
csoló szerkezettel szabályozható és leállítható,

Körlevél. Gyakorlati munka a prÁgai »Typografía« című 

szaklap mellékleteiből. Tervezte Ambrózi Vilmos. Az 

iniciálé és díszítése newemcssÁrga,  a szöveg milorikék

a két átvivőhenger a vízelosztás javítása 
céljából lassú oldalmozgást végez. A  festé- 
kezőszerkezet a lehető legnagyobb dörzshen- 
gerekkel van ellátva, melyeknek hatását a 
lemezhengerre rászerelt festékasztal még fo
kozza.

Nagy átmérőjük a jó eldörzsőlést és a festék
nek a feladó hengeren való egyenletes elosz
tását idézi elő. A  festékezőhengerek a nyomás 
ki- és bekapcsolásánál automatikusan leállít
tatnak, illetve megindíttatnak, azonban szük
ség esetén bármikor is ki- és bekapcsolhatók. 
A  festékező mű teljesítőképességét az Ideál- 
hengerek alkalmazása hatványozza. A  bőr
hengerekkel ellentétben az Idealhengerek pon
tosan hengeresek, varratnélküliek és rendkívül 
rugalmasak, ami a lemez kímélése szempont
jából jön számításba. További előnye az 
Idealhengereknek, hogy sokkal gyorsabban 
tisztíthatók, mint a bőrhengerek, ami külö
nösen a többszínnyomásnál fontos. Ezen hen
gerek Swanboj-áthuzattal felruházva ned
vesítő célokat is szolgálhatnak.

Az ívet a berakóasztalról egy ívfogókészülék 
adja át a nyomóhengernek. Ez az ívfogó- 
készülék az ívet megragadva, azt lassankint 
a nyomóhenger kerületi sebességére hozza, 
hogy annak ívfogóí azt átvehessék. Ez a be
rendezés vékony papírnál és nagy gyorsa
ságnál is teljesen kifogástalan regiszterbizto
sítékot nyújt.

A  kirakóasztal a festékszekrény alatt a 
lemez- és festékhenger előtt van elhelyezve. 
A  gépmester tehát, anélkül, hogy helyét el

A % augs L urgí L áromliengeres oíísetsajtóró

loo



hagyná, szemmel tarthatja a lemezt és gumi- 
hengert és áttekintheti a nyomtatott ívet. 
Az ívkivezetés végnélküli lánccal történik, 
mely két ívfogószerkezettel van ellátva, melyek 
az ívet a nyomóhengertől átveszik és a kirakó 
asztalra teszik. Az ívek kirakása ekként pál
cák és szalagok érintése nélkül történik, a 
nyomott oldallal felfelé. A kirakóasztal auto
matikusan süllyed, ami kb. 7-10.000 ív ki
rakását teszi lehetővé. A kirakóasztal gör
gőkkel lévén ellátva, a gépből való kényelmes 
kitolása lehetséges. Az »Augusta« offsetsajtó
- kis hengerátmérő következtében - papír- és

nyomásminőség, valamint a gép nagysága 
szerint óránkinti 4ooo nyomásteljesítményre 
is képes.

A gép megindítása elektromotor által 
történik. Az áttételi viszony olyan, hogy 
gyorsjáratú és ennek következtében olcsó 
motorok használhatók. A lemez- és gumi
hengerek kényelmes beigazítását egy - a gép
nek lassú előre és hátrafelé való haj'tására 
szolgáló - készülék segíti elő. A nyomást le
állító készüléket a berakónő helyénél levő 
taposó, vagy egy leállítókar a kirakó oldalán 
hozza működésbe, minek következtében mind 
a három hengert érintkezésen kívül helyez
hetjük. Onberakó készülékek erre a gépre min
den átalakítás nélkül könnyen rászerelhetők. 
(A MÁN ezen »Augusta« offsetsaj'tójának 
ábráját különben olvasóink a nevezett cégnek 
e számunkban - a lop. oldalon - közölt hirde
tésében is megtalálhatják. - Szeri.)

T l l ■ . Iiechnikai jegyietek
A TÁVOLBALÁTÁS ÉS A TÁV- 

FÉNy KÉPEZÉSRÓL ír rendkívül érdekes 
tanulmányt Ottó Schlotke, a »Der Moderne 
Buchdrucker« egyik számában. Bármennyire 
uralja is a világot a mozgófénykép és a rádió
- írja - ezek mégsem tökéletesek, mert az 

előbbinél látnak, de nem hallanak, a rádiónál 
hallanak, de nem látnak az emberek. Ezért 
esztétikailag érzékeny emberek egyelőre mind

a kettőt elvetik, mert nem nyújtanak művészi 
kielégülést. Ezért most buzgóbban kísérletez
nek a technikusok olyan irányban, hogy ezt 
a kettőt összeegyeztethessék és a láncnak ezt 
a kapcsolószemét megtalálják. A »távolba- 
Iátást« nem szabad ám úgy elképzelni, hogy 
a falakon és hegyeken át meglátható, amit 
akarunk. Itt csak olyan erőátvitelről van szó, 
amelynek segítségével valamely optikai eljá
rás, vagy esemény az egyik helyről egy távo
labbi helyre vihető át és ott láthatóvá válik. 
Ennyire a problémát már most is megoldot
ták. Természetesen, miként a rádiónál, itt is 
lehetetlen a nagy költségek miatt, hogy pél
dául egyesek használhassák egymás között, 
hanem nagy technikai szervezetre van szük
ség/ egy leadó állomásra, amely a tíz- és 
százezernyi fölvevő készülék tulajdonosa ré
szére aránylag olcsón közvetíti a képeket. 
A»távoIbalátást«eddig nagyon akadályozta 
a távirdai átvitel lassúsága. Ugyanis tíz képet 
kell másodpercenkint átvinni, hogy a kép 
továbbítása lehetővé váljon, mert maga az 
esemény és a tárgyak egyelőre még közvet
lenül nem láthatók. Ezek csak mozgófény
képezés útján vehetők föl és továbbíthatók 
drótnélküli készülék segítségével, mint a rádió. 
Tehát csak az a kép vihető át, amelyet a 
mozgóképfölvevőgép képes lerögzíteni. Kezdeti 
eredménynek mindenesetre ez is nagyszerű és 
a kísérletezők nagyon bíznak benne, hogy 
magukat az eseményeket a rádió- és fény
képező készülék segítségével szemlélhetővé és 
hallhatóvá tudják majd tenni. »Ügy, mint a 
hadihajó nagy jelentőségét a tengeralattjárók 
lerombolták, úgy fogja a távolbalátás a 
háborút is lehetetlenné tenni azáltal, hogy az 
ellenség minden lépése, mozdulata láthatóvá 
válik.* A kísérletek ezen a téren már évtize
dek óta folynak és már az 18ó2-iki londoni 
világkiállításon mutattak be készüléket, ame
lyen betűket távirdai úton egyik városból a 
másikba továbbíthattak. Egy ilyen tökélete
sített készülékkel később Párizs és London, 
Berlin és Párizs, Kopenhága és Stockholm 
között továbbítottak távirati úton képeket, 
amelyek ott még aznap a lapokban megje
lentek, amit különösen a »The Daily Mirror« 
című angol lap alkalmazott gyakran. Mind
ezeket a kísérleteket a háború megakasztotta. 
Most a lipcsei K&rolus dr. adott nagy lökést 
az ügynek. Kísérleteit a híres berlini Tele- 
funken-Gesellschaft-tal együtt végzi. Az em
lített folyóirat több ilyen kísérleti képet közöl 
és a szikratávíró útján átvitt képek nagyon 
jól sikerültek. Egy négyzetcentiméternyi kép
felületet tíz másodperc alatt lehet az elektro
mos hullámok segítségével átvinni az egyik 
helyről a másikra. Minél rövidebb a hullám, 
annál gyorsabb az átvitel. Ezzel a talál
mánnyal a hírszolgálat rendkívül olcsó illuszt
rációs anyaghoz jut, mert az utóbbi időben 
megtanulták a technikusok, miként lehet a

szikratávírót gazdaságosan kihasználni. A 
képátvitel lehetővé teszi, hogy a nemzetközi 
csekkforgalom, a bűnügyi intézmények terén 
nagy átalakulást végezzen és hogy az egy- 
időben megjelenő nemzetközi újság tervét 
megvalósítsák. A betűátvitelt pedig annyira 
megolcsóbbítja majd idővel ez a drótnélküli 
energiaátvitel, hogy a levelezést minden

Hirdetésszedés példa a Bratislavában (Pozsonyban) 

megjelenj »Slovenská Grafika« c. szaklapból. Tervezte 

Giwisch Sándor

bizonnyal el nem képzelhető módon csökken
teni fogja, nagy lépéssel víve előre az emberi
ség fejlődését a technika segítségével, ami a 
fejlődésnek egyik legfontosabb útja-módja. h.

ILLUSZTRÁCIÓNyOMÓ KÖRFOR
GÓGÉPEK. A kor szelleme megkívánja, 
hogy necsak szóban, hanem színes illuszt
rációban is tudósítsák az olvasóközönséget a 
világeseményekről. Ez a követelmény késztette 
Vomag-ot, a VogtlándischeMaschinenfabrik 
A.-G.-t Plauen, hogy kiépítse az illusztráció
nyomó körforgógépeket. A gépeket a szükség
letekhez képest különböző típusokban gyárt
ják. Van egyszerű illusztrációkat nyomó és 
van a legfinomabb munkákra alkalmas auto- 
típianyomó gép, valamint brosúrák és fűze
tek nyomásához való, amelyen egyszínben 
belső és külső nyomást, vagy többszínnyo
mást lehet a papír egyik, vagy mindkét olda
lán végezni. Valamennyi géptípust itt nem 
ismertethetjük, csupán a Vomag legnagyobb 
többszínű illusztrációkat nyomó körforgó
gépét ismertetjük röviden. Az első ilyen gépet 
múlt évben a stockholmi -Dagens Nyheter* 
nyomdájában helyezték üzembe és az Euró
pában gyártott enemű gépek legnagyobbja. 
A gép 1-4 tekercsről nyomhat. Nyolc nyomó
szerkezete van, négy föladóhengerrel és nagy
szerű festékeldörzsöléssel, úgyhogy négy te
kercsről végezhet egyszínben külső és belső 
nyomást, 04 oldalnyi terjedelemig, vagy pél
dául egy tekercsről kétszínű belső és hatszínű

Báli meghívó. Gyakorlati példa a prágai * Typografía« 

c. szaklap mellékletet közül. Tervezte Ambrózi Vilmos. 

A fősorf az iniciálé és a keret neirancssárga, a szöveg 

és a kezdőbetűt befoglaló vignetta milorikék színű
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külső nyomást, 16 oldalnyi terjedelemig. A  gép 

nagy ujságalakra van berendelve, de meg

engedi a  kettős oldalszámot, persze felényi 

nagyságban. A  nyomóhenger átmérője 1120 

milliméter és a papírtekercs legnagyobb szé

lessége Í830 mm lehet. Ezzel a  géppel a  szí

nezést illetően a  legkülönbözőbb kombinációk 

lehetségesek. Hogy a friss belső nyomás elke* 

nődését a  külső nyomásnál elkerüljék, a  gép 

hat paraloidkészülékkel van fölszerelve, ame

lyek a nyomóhenger borítását állandóan 

frissen olajozzák. A  gép továbbá két egymás 

mellett álló csaknem szalag nélkül való hajto

gatókészülékkel van fölszerelve, amellyel tehát 

négyszeres termelés érhető el. A  hajtogató- 

készülék előtt levő átfordítószerkezet segítsé

gével a papíros legkülönbözőbb oldalain lehet 

többszínnyomást végezni. A  gép majdnem öt 

méter magas és minden oldaláról nagyon jól 

áttekinthető. M int a  többi Vomag-gép, ez is 

kifogástalan nyomást végez, aminek ezek a 

gépek nagy elterjedtségüket köszönhetik. h.

A  SAJTÓHIBÁK ÖRDÖGÉN EK V É G 

ZETES M U N K Á JA , amellyel mindenki, aki 

olvas, kivétel nélkül találkozik és amelyet egy 

szedő, vagy korrektor sem tud elkerülni, leg

jobban úgy ellensúlyozható, ha a  következő 

föltételeket teljesíteni tudják: 1. A  szerzőnek 

helyesen kell írnia; 2. a helyeset olvashatóan 

is írnia; 3. a szedőnek kifogástalanul kell osz

tania,- 4. a helyes betűket kell a  rekeszből 

kivennie; 5. a megfelelő helyre szedni, vagy a 

gépen való szedésnél a  helyes billentyűt meg

ütni; ó. a  korrektornak a korrektúrát helye

sen kell olvasnia; 7- a  szedőnek helyesen kell 

kijavítania a  kijelölt hibákat; 8. a  revíziót 

pontosan kell átolvasni; 9. az ebben kijelölt 

hibákat lelkiismeretesen kell kijavítani; 10. a 

fönti munkával megbízottaknak elegendő ide

jük kell hogy legyen kötelességük hibátlan 

teljesítéséhez, ami különösen az újságoknál 

szükséges gyorsaság miatt nem mindig lehet

séges. Minthogy egy tizenhatoldalas lap 

mintegy 400.000 betűt tartalmaz, a  fentemlí- 

tett kedvező körülményeknek 400.000-szer kell 

megismétlődniük, hogy az újság hiba nélkül 

jelenhessék meg. h.

A TyPOGRAPH ÖNTŐFORMÁJA. Az

újabbmodelűTypograph szedőgépeken tudva

lévőén 3 cicerótól 30 ciceró hosszúságig lehet 

sorokat szedni. A z  ennél hosszabb formá

tumnál két rövidebb sort illesztenek össze. 

A  sorok hosszát az egyes öntőformák szerint 

négy cicerónyi határon belül többféle alakra 

lehet változtatni. Például egy ló  cicerós öntő

formán egyszerű átállítással í 6 ' / „  1 7 ,  1 7 ' k ,  

18, Í8V j, 19, 19 '/ - !  é s  20 ciceró hosszú sorok 

önthetők, tehát ló  cicerótól 20 ciceróig minden 

hosszúságban anélkül, hogy külön betétdara

bokra volna szükség. Ezek a  .sorok sziszté- 

mátlanok is lehetnek, mert erre is lehet szük

ség. Ha 20 cicerón felüli sorokat kell szedni, 

akkor 20-24-es forma alkalmazható és így

tovább. A  Typograph öntőformákba bele 

vannak vésve azok a  számok, amelyeken belül 

átállíthatok. Ezek a számok a betűfokra és a 

sor hosszának milliméterekben kifejezett mé

retére vonatkoznak. H a valamely öntőalak- 

nak például ez a száma: 4,51-81,2-99,z, akkor 

ez azt jelenti, hogy ciceró öntőformáról van 

szó (4,51), amelyen 18 cicerós sorokat lehet 

szedni (81,2=18X4,51) és - mint föntebb 

említettük — négy cicerón belül 22 ciceróig 

változtatható. Ezért van ennek az öntőalak

nak a főnti száma, vagyis 81,2 — 99.2-ig 

(99,2=22X4/51)- Föltétel, hogy a  normális 

Dídot-rendszerű betűmagasság (22, 03 mm) a 

használatos a  megrendelő üzemben. A z  ettől 

eltérő magasságot megfelelő számozással jelöli 

meg a gyár. Ezek az újítások mindenesetre 

csak fokozzák a  Typograph sorszedő- és 

öntőgép sokoldalú használhatóságát. h.

A  MINTAKÖNyV. A  mi könyvnyom

dáinkban - még a legjobbakat is ideszámítva

— alig találni mintakönyvet, melyben annak 

a nyomtató-műhelynek egész felszerelése, betű- 

és díszítményanyaga pár perc alatt áttekint

hető volna. Nem úgy a  külföldi, főleg a  német, 

angol és amerikai nyomdákban, ahol a tech

nikai fölszereltség legfontosabb kellékének te-

gyakorlat egyéb kérdéseitől, mint az árszá

mítástól, a megrendelőkör kívánalmaitól stb. 

Minálunk e kérdésen már csak a  rendelők 

szempontjából sem szabad túltennie magát a 

nyomdatulajdonosnak. Nálunk a megrendelők 

jórésze maga is szeret beleszólni abba, hogy 

milyen legyen a  nyomtatvány s így sokkal 

előnyösebb képet kap a  készülő munkáról, 

mintha valami régi újságot vagy prospektust 

adunk eléje tájékoztatásul. S nálunk az ilyen 

betűmíntakönyvnek valósággal ízlésnevelő 

munkát kell végeznie a  megrendelők körében. 

Mert legkivált az esztétikailag művelt, de a 

szakmában járatlan megrendelőkkel van baj 

s ezek számára a  szemléltető oktatásra mégis 

a betűmintakönyv a legjobb tankönyv. De 

csak akkor, ha az jól van megszerkesztve.

A LöréLő

A Letpztgben m űködő Máser* féle » Technikum fiir Bucii- 
drucker« felsőbb rangú nyom dászait iskola kiadásában 
megjelenő »Typographische Jahrbiicher« című. folyóirat 
egyik szedéspéldája. Dobozfedélnyomás. A  világosabb 
tangírral nyom ott részek világos sárgával,  a sötétebbre 
tangírozottak vörössel vannak nyomtatva az eredetin

kintik a  mintakönyvet. Ezekben az üzemekben 

nem is annyira a  megrendelők, mint inkább a 

nyomda-személyzet gyors tájékozódása cél

jából szedik össze időnkint az egész betű

anyag példatárát. Ügy szerkesztik meg ezt a 

mintakönyvet, hogy abból ne csak a  betűk 

és díszítmények sokféleségéről kapjon jó átte

kintést a  szemlélő, hanem az egyes lapok 

már szedésformákról, lapszélekről, címbetűk

ről, címlapszedésről is adjanak útmutatást, 

tehát tisztán esztétikai szempontok is érvé

nyesüljenek s eközben egészen eltekintsenek a

művészet köré bő
V Á R O S M A JO R I M Ű V É S Z  TELEP  

TARSASA G  címen művészszövetségalakult, 

melynek élén G latz Oszkár mint elnök és 

Krivátsy Szüts György mint igazgató álla

nak. A társaság műbarát tagjainak potom áron 

akar eredeti munkákat rendelkezésükre bocsá

t ó i  és szoros kapcsot kíván teremteni közönség 

és művész között. Az életrevaló alakulás sok, 

anyagiakban oly minimális igényű fiatal mű

vészen segíthetne.

RÉGI DOHÁNyJELZÉSEK. Egy német 

grafikai gyűjtő, aki mellesleg nagy dohányos 

is, az Ür színe előtt, bevetődőtt a nürnbergi 

szabadalmi hivatalba s annak is az anya

könyvei közé. Dohányos vagy gyüjtőszimatja 

kíszaglásztatta vele a  régi anyakönyvek kö

zül a  legérdekesebbeket, két vastag könyvet, 

melybe a  patentírozott dohányfajták jelzőcé

dulái voltak beragasztva. A z  egyik könyvre 

1821, a másikra 1841-es dátum volt írva. 

Nosza fogta magát Dr. O ttó Elias Erasmus 

és a  legszebb ilyen dohányjeleket kiadta egy 

könyvben, így jelent meg szívarosok és grafi

kusok őszinte örömére egy szép képes könyv 

régi dohányszabadalmi vignettákból összeál

lítva. Tudni kell, hogy a  múlt század elején a 

dohányos embernek nem afféle pillanatnyi 

idegcsillapító volt a dohány, mint a mai nem

zedéknek. Hanem egy darab gondűző roman

tika, melynek füstfelhőíbe temetkezve a  távol 

Kelet zamatát szippantgatta. A rra vallanak 

e cégjelek és szabadalmi védjegyek is. A  sok 

kedves szerecsen, kínai és egyéb ültetvényes, 

aki pálmafák árnyában szívja magába Szt. 

Nicotinus kéjét. A  sok vadász, földműves és 

kedélytől csöpögő nagytata, aki széles vigyor

gással élvezi a  dohányhoz fűződő kalandos 

képzeteket. Mert a dohányt akkor még valami 

exotikus, tengerentúli, ültetvényes, sőt para

dicsomi élvezetnek tartották. Ez a  sok szép 

védjegy mind ezt a  hiedelmet táplálta s így 

nemcsak a gyártmányt védte, de jó reklám
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cédula is volt. Mindenesetre jellemző, hogy 

szerte a  világon mennyire specializálódott ma 

már a grafikai gyűjtés anyaga, mert vannak 

égés? különleges dohány-grafikai gyűjtők, akik 

úgy vadásznak egy-egy ritka szivargyűrűre, 

mint sarkutazók a bálnára. Garboty, a  híres 

német szivargyáros is ezek közül való lehet, 

mert az ő szép gyűjteményeinek egyes darab

jai is reprodukálva vannak e könyvben. AI. P.

AZ AMATŐR ÉS A  KÖNyVKÖTÉS.
A z amatőr tudvalevőleg olyasfajta csodabo

gár a szellem birodalmában, mint az ínyenc 

az ételek országában. Az igazi gourmand tud

valevőleg a  lépesrígót is megeszi, ha a  saját 

kaki-színű fészkében tálalják fel neki és a  rán

tott cipőtalpon pláne órákig tud elcsemcsegni, 

kéjeket érezvén, ha azt megfelelő fénymáz- 

színű mártással tálalják. Nos a könyvnek íny

barátja is ilyen. Nem a  hústartalom érdekli, 

hanem a  mártás. A  papíros, az illusztráció, 

az előzékpapír, a  szignálás, a  sorszám, amit 

azonban mindenek előtt kellett volna említeni, 

a kötés legfőképpen. Az, hogy a  kötés milyen 

Zamatokat, ízeket, parfümöket tud neki nyúj

tani, - az sokkal fontosabb minden eszménél 

és gondolatnál. Ez jut az ember eszébe, ha el

olvassa egy német könyvkötő-iparmű

vésznek : Kersten Pálnak cikkét, amelyet 

a Heftlade című folyóiratba irt s amely

ben beszámol arról, hogy mi mindenbe 

kötött ő már könyveket. Tehát íme: öt 

könyvet emberbőrbe,egypárat majom

bőrbe, jónéhányat rozmárbőrbe és se 

szeri se száma az olyanoknak, melyeket 

kígyóbőrbe kötött. Ily körülmények közt 

csöppet sem volt meglepve, mikor egy 

rendelője Darwin műveit mindenáron 

egy gorilla bőrébe óhajtotta köttetni, 

egy Dauthendey-féle novelláskönyvet 

pedig kitiplizetten alligátorkígyó bőré

ben kívánt élvezni egy öreg kisasszony.

Ezek után persze én mint magyar író 

egyáltalában nem is csodálkozhatom 

azokon a magyar amatőrökön, akik 

a könyvemet csak akkor hajlandók 

megvenni, ha az háromszor hántolt 

rizsből készült és a Genfi-tóba merített 

papírosra van nyomva, vízjele a  párizsi 

hercegérsek címerét tünteti fel zöld me

zőben, sorszáma Í848-49 és egy még 

meg nem született kis gida bőrébe van 

csinosan bekötve s ámbrát illatozik minden 

szökőévben. N . P.

POSTER ART IN  V IEN N A . A  bécsi pla

kátművészet hat jelesét, azokat, akiknek élén 

Kiinger Gyula halad s meglehetős egységes 

ízlésben alkotnak, egy szép publikációban 

összefogta Wisotzki csikágói könyvkiadó és 

mind a hatnak legszebb plakátjaiból egy re

mek amerikai könyvet csinált. Sok lap és ke

vés szó magyarázza meg az angolnyelvű kö

zönségnek, hogy ők hatan mit akarnak. Lapi- 

dáris egyszerűséggel, nagy színcsíkokkal, néha

a groteszkségig elnyújtott figurákkal, de min
dig ízlésesen akarják megbűvölni az ucca pub
likumát. Kivált két színt szeretnek Kiinger és 
a hozzája tartozók variálni a plakátokon: a 
feketét és a vöröset. A kettőt aszerint elegyí
tik, hogy drámaibb, vagy vígjátékíbb hatást 
keresnek-e. Betű és díszítmény szoros stiláris 
egységet alkot: csaknem elvont, paplrsza- 
lagkivágásra emlékeztető formák uralkodnak 
a betűkben is, a házak, a gyárkémények, a 
Iokomotívok, a transzformátorok és egyéb dí
szítmények világában is. Határozott plakát
szerűség - s nem mint nálunk szokásos: rossz 
naturalizmus - tükrözik e felületeken. Hogy 
az amerikaiak Ízlését nem haladja-e felül ez 
a plakátművészet, az más kérdés. A  felhő
karcolók, Chaplinek, japanizmusok, pálya
udvarok és sok egyéb rekvizitum az ő szótá
rukból van ugyan merítve, de a mód, ahogyan 
ezt nekik e bravúrosan ügyes osztrákok fel
tálalják, mégis inkább németes, mintsem hogy 
nagy hatással lehetne a kezdetleges mozipia- 
kát romantikával átitatott amerikai kedé
lyekre. A  hat művész: Július Kiinger, CosI 
Frey, Willrab, Haas és Schwarcz Margit 
együttvéve mégis csak osztrák légkörben él,

amely sajátos dekoratlvséget és kissé expresz- 

szíonísta izgatottságot ad a  kifejezésüknek. 

Világvárosról, pénzről, házak tetején száguldó 

betűkről, Kari Krausról, bar-hölgyekről és 

piperkőcökről áradoznak, mialatt a  verejték- 

szagú Amerika gyermeki lélekkel a  fürdő- 

trikós mozisztárokat keresi a  plakátművé

szetben. M int egy kedves, zenebohóckodó tót- 

ágastállás, úgy tűnik fel e kötet minden mu

tatványa, minden szépsége, melyre odaát 

csak a  néma csodálat és a  meg nem értés 

lehet a felelet. N . P.

A KICSERÉLT GRAFIKAI GyÜJTEMÉ-
NyEK. Érdekes és a maga nemében szokat

lan csere történt mostanában London  és 

Moszkva között. Frank Brangwyn, a híres 

angol rézkarcoló az ő összes grafikai alkotá

sainak egy-egy példányát odaajándékozta a  

moszkvai Szépművészeti Múzeum grafikai osz

tályának. Ebben a  gyűjteményben 167 réz

karc, 86 kőnyomat és 4o fametszet van. A  

moszkvai művészek az ottani múzeumigazgató 

kezdeményezésére erre több mint 200 darab

ból álló gyűjteményt küldtek viszonzáskép 

Brangwynnek, amelyben az orosz grafikusok 

legjobb alkotásai, karcok, metszetek szerepel

nek. Brangwyn ezt a gyűjteményt a  British— 

múzeum metszetosztályának ajánlotta fel.

BETŰK A  KÖVEKEN. A  nagyvárosi épí

tészetnek s uccai reklámszolgálatnak van egy 

ága, melyen a  betű márványtáblára helyez

kedve díszíti az épületet s a  betűvésésnek, ön

tésnek ez az ága ma már jeles grafikusokat 

foglalkoztat. A  zajos, forgalmas uccaképben 

e betűk nyugalma, harmonikus egyszerűsége 

még talán fontosabb, mint a  nyomtatványo

kon. Ezért van, hogy míg azelőtt az építészek 

rendesen maguk, vagy valamely rajzolójuk 

gondoskodott az épületre kerülő betűk 

megrajzolásáról, ma már egész külön 

grafikusok látják el nagyrészt e szol

gálatot a  németeknél. A z  architek- 

tonikus betűvetésnek legismertebb mes

tere a  német fővárosban egy nő: 

Hertha Jess, aki a  finom, élesen vésett 

és nyugodt antikva-betűk felirataiba 

határozott jó építő karaktert tudott 

belevinni. Nem is hinné az ember, hogy 

ily cég- vagy házjelzőtáblák feliratánál 

mennyi arányérzékre, nyugodt ritmus

érzésre van szükség, de legfőképpen 

mennyi ösztönszerű érzékre, hogy az 

adott épületen mit volna a legjobb: 

vésni a márványba, vagy bronzbetűket 

illeszteni rá s milyen színű legyen a 

kőalap, melyre a felírás kerül. Úgy

szólván folyton változnia kell a meg

adott környezet hely és méret szerint 

a síknak és a díszitőbetűknek s ezért 

van itt több szerepe az egyéni találé

konyságnak, mint a  tudásnak. Legfő

képpen azonban a  mai modern cég

táblák hangos feltűnnivágyását kell 

gondosan kerülnie az épületfeliratnak s ezért 

a jóízlés és szépérzék mellett egy jókora adag 

szerénységnek és egyszerűségnek is kell lenni 

minden téren és tekintetben érvényesülni akaró 

tervezőjében. N . P.

A  DREZDAI KIÁLLÍTÁS. A  háború be

fejezése óta egy nyár sem telt el anélkül, hogy 

Drezda egy-egy érdekes kiállítással ne igye

kezett volna idegenforgalmát fellendíteni. Hol 

sport-, technikai és utazási, hol munkáslakás 

és kertváros-kiállításával mutatja be a  német 

munka fejlődését. A z  idei nyáron újra kiállí-

Hirdetésszedéspélda a gyakorlati életből. Tervezője Franz Kubelka. 
A »Graphische Revue« szedéspéldáiból
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tás lesz Drezdában, ezúttal a kertművészetet 

mutatják be, mégpedig nemcsak a kertek vi

rágtermesztését, hanem az ezzel összefüggő 

összes iparművészeti s építészeti ágakat is. A  

kiállítás idejére még egy nagy vonzóerőt ter

veznek a szászok fővárosában. Egy nagysza

bású nemzetközi képzőművészeti kiállítás lesz 

ez, melyben Európa úgyszólván valamennyi 

nemzete résztvesz, köztük mi magyarok is. S 

e nemzetközi kiállítás keretében Amerika is 

egy sereg festője gyűjteményével venne részt, 

ami kétségkívül a legérdekesebb s kétségkívül 

a legszebbnek mondható látnivalója lesz e 

kiállításnak. N . P.

NÉMET GRAFIKUSOK KIÁLLÍTÁSA  

SPANYOLORSZÁGBAN. A  német grafi

kusok legjobb műveiből egy nagyobb gyűjte

ményt indítottak útnak nemrég Spanyolor

szágba. Első állomása Barcelona lesz, amely 

után sorra kiállításra kerülnek e művek a  

spanyolok nagyobb városaiban. E kiállítás

ban az a legérdekesebb, hogy annak össze

állítására és szervezésére a  német birodalmi 

külügyminisztérium adott megbízást. Tehát a 

németek - igen helyesen - kulturális érettségük 

e kiváló bizonyságát külföldi államokkal való 

barátságuk megerősítésére s jóbarátok szer

zésére fordítják. N .P .

BAJOK A  G U M IK EN D Ő  KÖRÜL,. Még 

korántsem mondható tökéletesnek az offsct- 

technika, azt tudjuk mindannyian. Hol ezen, 

hol amazon a  területén az offsetnyomtatás- 

nak mutatkoznak bajok, amelyeket idővel és 

fokról fokra a  tapasztalatokon alapuló segí

tés bizonyára meg fog előzni. Ezúttal a  gumi

kendő körül jelentkező bajok megszüntetéséről 

van szó. Minthogy a gumikendő a lelke az 

offsetnyomtatásnak, erre kell a legnagyobb 

gondot fordítanunk. Ha új a  gumikendő, nincs 

is semmi baj. A  síkok gazdaságos festékleadás

sal és gyenge nyomással símán nyomnak és 

jól fednek. A  rajz tiszta és a  nyomásnál sem 

tapasztalható sem zavaró elkenődés, elmo

sódás, sem a cinklemez ledörzsölése. A  gumi- 

kendő vásárlásánál is inkább a kifogástalan 

minőségre kell tekintettel lenni, mint az olcsó

ságra. A  gumikendőnek az a  természete, hogy 

megduzzad azokon a helyeken, amelyeken be- 

festékeződik. A z  előbb kinyomtatott rajznak 

egy domborulata (reliefje) képződik rajta. A  

gumikendőnek föl nem duzzadt részei egy újabb 

munkánál azzal a  hátránnyal járnak, hogy 

nem nyomják a papírra a cinklemezről átvett 

ábrázolatot. Ez aztán fennakadást jelent a 

munkában, mert a  gumikendőt le kell venni és 

a nem nyomódó részeket alárakják vékony 

papírcsíkokkal. Ha pedig a példányszám nagy, 

a gumikendőt le kell csiszolni, ami újabb idő- 

pocsékolás. De a lecsiszolás és a  rossz mosó

szerek következtében a  gumikendő ragadóssá 

lesz. És ha a  nyomandó papiros vékony, 

könnyű, akkor ez ráragad a  gumikendőre. Ez

után már egyik kellemetlenség a másikat éri. 

Végül is kicserélik a  rossz gumikendőt újjal, 

mire a munka egy ideig ismét rendben folyik. 

Ha meg akarjuk akadályozni a fönti bajokat, 

meg kell előznünk a reliefképződést. Erre a 

célra a  gyárak keményebb felületű gumikendő

ket hoztak forgalomba. Ezáltal meg is szűnik 

ugyan a  reliefképződés, de a  kemény gumi 

hiányosan nyomja ki a síkokat. Erősebb nyo

mással kellett tehát dolgozni, ez viszont tisz

tára dörzsölte le a  vízékeny cinklemezt, a  rajz 

eltűnt, úgyhogy aránylag kevés nyomás után 

új átnyomást kellett végezni. Ez az újabb 

üzemzavar új csökkenését jelenti a napi munka

teljesítménynek. M ind e bajok elhárítására 

Ottó Zieche német offsetnyomó az ”Offset=, 

Buch-und Werbekunst«=ban írt cikke szerint 

már két éve használ egy »Ziza Tinktur« nevű 

mosószert, amelyet 2Jiza-Vertrieb,; Fritz £ahn , 

Eeipzig-R- cég gyárt. Ennek a szernek szak

szerű használatánál elmarad a gumi feldudo- 

rodása, a reliefképződés, a gumikendő nem 

ragad, ruganyos marad és szinte elromolhatat- 

lanná les?. Hogy az offsetüzemek mily kevés 

figyelmet szentelnek a mosószereknek, világo

san mutatja az a körülmény, hogy még min

dig petróleummal és spiritusszal mossák a 

gumikendőt, ami azt ragadóssá és szivacsossá 

teszi, mert hisz a  gumi felülete magába szívja 

ezeket a  mosószereket. Ezenkívül földombo

rítja és fölhólyagozza a  gumikendőt. Ennél

fogva fokozni kell a  nyomáserősséget, ami 

viszont a cinklemezt dörzsöli le. Mindé? pedig 

azért, mert az offsetnyomók jobb meggyőző

désük ellenére rossz mosószereket használnak, 

ahelyett, hogy a bajokat jó segédanyagok 

igénybevételével elkerülnék. h.

A  SZÖVEGBETŰ AZ, OFFSETNyOM- 
TATÁSBAN. A z  offsetnyomtatásnál nagy 

fontossággal bír, hogy a  betűkép éles és tiszta 

legyen, valamint a szedés egyenletes felületű 

legyen minden egyes részében. A  könyvnyom

tatótermészetesen nem vehet minden alkalom

mal új betűanyagot, amelyet kifogástalanul 

lehet a  cinklemezre átvinni. Kopott betűk vi

szont nagyon rosszul érvényesülnek az offset- 

nyomtatásban. Ezértitt elsősorban a gépszedés 

jön tekintetbe, amely mindenkor új, éles betű

képet ad. Csakhogy az a kérdés, vájjon melyik 

szedőgép a  legalkalmasabb erre. A  soröntő

gépek sorai is alkalmasak, ha a betűképet nem 

Zavarják az egyes betűk között sokszor föllépő 

úgynevezett »spíszek«, azok a hajszálvonalak, 

amelyek könyvnyomtatásnál is zavarják az

olvasást, hát még az offsetgépen való nyom

tatás után. A  soröntőgépek sorai nem eléggé 

egyenletesek, ami az átnyomásnál okoz nem 

egyszer nehézségeket. A z  öntött sorok kihűlé

sükkor az egyenlőtlen összezsugorodás folytán 

megvetemednek, többé-kevésbé meghajlanak, 

meggörbülnek, a túlmeleg és a »hideg« ólom

mal öntött sorok még kevésbé egyenletes felű- 

letűek, ezenkívül asorgyalu sem működik min

dig hajszálpontossággal. A z  egyes betűk ön

tésénél ezek a bajok nem jelentkeznek ilyen 

mértékben. Ezért ajánlatos a  jó állapotban 

levő kéziszedés, vagy a  Monotype egyes betű

ket öntő gép szedése. Ez mindig élesrajzú és 

egyenletes betűt produkál, amely az átnyo

másnál nem mosódik el. Azért gondosan el

készített soröntő gépszedés is megfelel ennek a 

célnak, de ennek aztán valóban, pontosnak 

kell lennie. fi.

»GUTTAPERCHA-KITT« elnevezés alatt 

a lipcsei Rudolf Becker grafikai szaküzlet cég 

olyan preparált guttaperchamasszát hozott 

forgalomba, amelyet az offsetüzemek a  bár

mily oknál fogva megsérült gumikendők kifol

tozására használhatnak. Természetesen nem 

nagyarányú lyukak és folytonossági hiányok 

befoltozására lehet ezt a masszát használni, 

hanem csak kisebb lyukak és repedések eltün

tetésére. A  masszát úgy kell használni, hogy 

a masszarudacskát felmelegítve, abból ugyan

csak melegített késsel megfelelő darabkát a 

sérülés helyére nyomunk és könnyedén és egyen

letesen szétkenünk. A  massza - értesülésünk 

szerint - a  gumikendőn felső felületével el* 

választhatatlanul egyesül. A  hiba ilyetén 

kijavítását követőleg rövid idő múlva a  gumi

kendő újból használható. Nagy előnye a 

masszának az is, hogy épp oly ruganyos, 

mint maga a  gumikendő.
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Á RU M IN T AV Á SÁ ROK  K O R L Á T O 

Z Á S A . A  háború utáni pénzbőség idején 

óriásivá fejlődött árumintavásárok mostaná

ban visszafejlődnek. M ár az utóbbi egy-két 

év megmutatta, hogy a  szörnyű arányokat a 

kereskedelem válságos helyzetében fentartani 

nem lehet s az amúgy is nagy terhekkel küzdő 

kereskedők lehetőleg kivonják magukat a vá

sárokból. Manapság a vevőtoborzás tudo

mánya sokkal több erőszakosságot kíván s 

komplikáltabb eszközökkel dolgozik, semhogy 

ez egyszerű módon célt lehetne érni. Most a 

lipcsei tavaszi vásár lesújtó tanulságai egész 

sereg német várost kényszerítenek a  vásárok 

korlátozására, vagy  megszüntetésére. így 

Wesel és Danzig egészen lemondtak az idei 

tavaszi vásárról. Kölnben elmarad a techni

kai vásár s ugyancsak kiesik a cipő- és bőr

vásár Berlinben, melyet a tavaszi ruházati 

árumintavásár kapcsán akartak megtartani.

o setnyomás teciní<ája <őre3Ő.



200 pengős —
£ .5 0 0 / 0 0 0  ko ro n á s p k ly k z & tu n l
levéli ej és reklámkártya tervezésére, valamint 

szakcikk írására
A  Magyer Grafika szerkesztőségé a szakmafejlesztés ügyének hathatós 

előbbre vitele érdekében két pályázatot ír ki, amelyeken a lap olvasóinak bár

melyike résztvehet az alább közölt részletes feltételek szigorú betartása mellett.

I. A  szedések megtervezésére vonatkozólag:

1 . Tervezendő, esetleg szedendő egy levél fej és egy reklámkártya. Vázlat 

készítése esetén csak tökéletesen kidolgozott vázlattal lehet pályázni; 

szedés esetén pedig rendes, a pályázó elgondolása szerinti színezéssel 

készült nyomattal.

2. llgy a levélfej, mint a  reklámkártya kizárólag betűöntődéi anyagból, 

(tehát: betű, diszítőanyag és vignetta felhasználásával) tervezendő. Saját 

tervezésű és csak rajz után cínkográfiai úton előállítható, vagy linó

leumba, ólomba vagy más hasonló anyagba vésendő díszítő elemek, 

emblémák, monogramok stb. alkalmazása feltétlenül mellőzendők.

3. A  levélfej szövege a következő: »Magyar Grafika — A  grafikai iparágak 

fejlesztését szolgáló havi folyóirat - Szerkeszti és kiadja Bíró Miklós - 

Felelős szerkesztő Wanko Vilmos - Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda

pest VIII, Rőkk Szilárd ucca 4. Telefon József 53 - llngarischc Graphik

— Monatliche ^eitschrift für díe Főrderung dér samtlichen graphischen 

Gewerbszweige. — Hungárián Graphic — A  Revview supporting the 

development of grafical arts.«

4. A  levélpapír nagysága 21X30 cm. A  levélfej megoldása tekintetében 

semmiféle korlátot nem állítunk. A  pályázók sarok-levélfejet, egész 

papírszélességre kiterjedő fejszedést tervezhetnek, sőt oldalszedés terve

zésével a papír magasságát is kihasználhatják, természetesen úgy, hogy 

a levélírásra a papírnak legalább kétharmada szabadon maradjon.

5. A  levélpapír legfeljebb három színben tervezhető, illetve nyomható, 

ó. A  reklámkártya szövege a következő: »Szaktársakl Olvassátok és ter

jesszétek a Magyar Grafika című nyomdaipari havi folyóiratotl Meg

jelenik havonkint 24-32 oldal terjedelemben, 8 melléklettel. Az elméleti 

tudást cikkeinek olvasása gyarapítja, szedés- és nyomásmintáinak tanul

mányozása a tipográfiai ízlést és helyes színérzéket nemesíti. Egy füzet 

ára l'5o pengő, előfizetési ára egy évre 15 pengő. Kiadóhivatal Budapest 

VIII, Rőkk Szilárd ucca 4.«

7. A  reklámkártya nagysága 105 < 150 mm, mely felület teljesen kihasználható.

8. A  reklámkártya legfeljebb két színben tervezendő, figyelembe véve azt 

a körülményt, hogy a papiros világos pasztellszínű lesz, mely színt a 

pályázó önmaga választhatja.

9. Amennyiben egy pályázó több munkával vesz részt, úgy minden mun

kához (egy munka alatt egy levélfej és egy reklámkártya értendő) külön 

jeligét válasszon és külön jeligés levelet mellékeljen.

10. A  pályamunkák külőn-kiilőn bíráltatnak el s így megtörténhetik, hogy 

egyik-másik pályázó egy jelige alatt beadott pályamunkái (levélfej és 

reklámkártya) két különböző díjat is nyerhetnek.

11. A  pályamunkákat alátétpapirosra ragasztani nem szabad, miután az 

összes munkák a bírálóbizottság elé egyforma színű alátétlapokra 

ragasztva terjesztetnek s így az esetleg alátétre ragasztott pályamunkák 

az arról való leválasztás közben megsérülhetnek.

12. Pályadíjak: I. díj 25 pengő, II. díj 15 pengő, III. díj lo  pengő, IV. díj 

lo  pengő és ezenkívül tíz jutalomdij egyenkint 8-8 pengő.

II. A  szakcikkpályázatra vonatkozólag:

1 . írandó egy szaktechnikai értekezés, amelynek tárgyát a pályázó a gya

korlati technika köréből szabadon választhatja és amely tárgy szak

irodalmi szempontból kimerítve nincs.

2. A  szakcikk terjedelme 15o nyomtatott sornál több nem lehet.

3. Pályadíjak: I. dij 25 pengő, II. dij 20 pengő, III. dij 15 pengő.

A  pályamunkák jeligével és jeligés levéllel ellátva küldendők be 192Ó 

december hó 15-ig a  Magyar Grafika szerkesztőségének, Budapest VIII, 

Rőkk Szilárd ucca 4. címre.

Úgy a szedés-, mint a szakirodalmi pályázatra beérkezett munkákat 

a december 2o-án tartandó bírálóbizottsági ülésen bíráljuk el és az ered

ményt az 1927- évi első számunkban közöljük le.
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CSOMAGOLÁSOK. A mi kereskedőink 
és gyárosaink még mindig nem helyeznek elég 
súlyt a csomagolásokra. Pedig a reklámnak 
ez a legegyszerűbb és legközvetlenebb fajtája 
százezrekbe viszi bele egy-egy cégnek a nevét 
és árujának ismeretét, úgyhogy a jó csomago
lás összeforr egy-egy ismert áru képzetével. A 
csomagolást akkor lehet igazán sikerültnek 
nevezni, hogy ha célja, tartalma már a puszta 
rátekintéssel is világos előttünk. A teák cso
magolása, az orvosságos üvegek s dobozok 
csomagolása ilyen. A szivart, ha valami neki 
meg nem felelő dobozból vennők ki s úgy kí
nálnánk vele valakit, bizonyosan visszauta
sítaná, mert csak nem fog egy olyan skatu
lyából szivart elfogadni, melyben csövestész
tát tartanak. Még bajok forrása is lehet az 

ilyesmi: gondoljuk csak el, hogy likőrösűveg- 
ben vagy ahhoz hasonlóban egy hajszőkítő
vizet bocsájtanának forgalomba. A csoma
golás első alapelve tehát a jó, célszerű, rendel
tetésének megfelelő forma és ami az egész alakot 
jellemzi, az vonatkozik a felírásra is. Kevés

szó, jót elrendezve, szembetűnően és az egyéni 
cégre jellemzően megválasztva, olyan kellékei 
a csomagolásnak, melyek szükségessé teszik, 
hogy jó nyomdász, vagy gyakorlott grafikus 
végezze el ennek készítését, nem pedig as olcsó, 
de egyúttal rosszízlésű műhely. A/. P.

könyvismertetés
A Z  ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM 

BIBLIOGRÁFIÁJA. Néhány héttel ezelőtt 
értékes szakirodalmi munka hagyta el a 
sajtót a kolozsvári (Cluj) Minerva R. T. ki
adásában. Ebben az első erdélyi bibliográ
fiában dr. György Lajos gondos és lelkiisme
retes összeállításban adja Erdély hatévi 
könyvtermelését (1919-1924). Szakok szerint 
csoportosítva a hat év alatt megjelent köny
veket, azok így osztanak meg: I. Szépirodalmi 
mű 352, ebből verskötet 124, színdarab 44, 

széppróza 184. II. Szaktudomány és népszerű

sítő irodalomból 19ó. III. Tankönyviroda

lomból 244. IV . Vallásos irodalomból 7o. 

V . Jogi irodalomból 39. VI. Időszaki iroda

lomból 74. VII. Különfélékből 91 könyv. Ösz- 

szesenloóó mű. Ebből fordítás 122, míg a többi 

944 darab erdélyi szerzők eredeti munkája. 

Evek szerint felsorolva, a  könyvtermés a  kö

vetkező volt: 1919-ben 02, 1920-ban 83, 

1921-ben 140, 1922-ben 198, 1923-ban 228, 

1924-ben 292, évszám nélkül 03 mű. Am int 

látjuk, az 1919-20. évek után pezsdülő virág

zásnak indul a romániai magyar irodalom. 

Külföldön mindössze 21 könyv készült: Ber

linben 4, Budapesten 15, Debrecenben 1, Sze

geden 1. A z  ókirályságban pedig csak 2, a 

többi mind 34 magyar városban jelent meg. 

A  legtöbb könyv Kolozsvárt jelent meg, 491, 

Nagyváradon loó , Brasssóban ó l, Aradon 

5ó, Temesváron 50, Marosvásárhelyen 43, 

Szatmáron 28, Székelyudvarhelyen 27, Dicső- 

szentmártonban 25, Kézdivásárhelyen 21 db. 

A  többi 135 db, 24 kisebb városban készült. 

Kolozsvár (Cluj). Krizsó
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AlMANAHUt GRAFICEI ROMÁNÉ
(Í92Ó). Igasí meglepetésssámba menő kiállí
tásban jelent meg a romániai (ókirályságbeli) 
ssaktársak esevi évkönyve. A késői megjele
nésért bőven kárpótol a könyv úgy belső, mint 
külső kivitele. Előkelő albumsserű kötés, stílu
sos nyomdássjelvényes (litografált) elősék- 
papiros, finom bordázott könyvpapirosra 
nyomott szövegívek ragadják meg elsősorban 
figyelmünket. A naptároldalak nemes egy
szerűséggel, de tökéletes modern kivitelben 
vannak megoldva, ugyanest mondhatjuk a 
ssövegoldalakról is, melyeket hassnos, a tipo
gráfiai életben használatos tudnivalók kö
vetnek. Ezután követkesik a ssakirodalmí réss 
a legjobb román szakírókkal, köztük N. Jorga, 
az európai hírű professzor, továbbá Marin 
Simionescu-Rámniceanu, I. Bidnu, S. Mehe= 
díuti, E. Lovineseu, Em. Tátárescu, C. S. 
Fagetel, Prof. C. D. Fortunescu, V. Molin, 
van Timû  Ion Dongorozi, D. Baras, G. Urzicá, 
D. C. Georgeseu-Delafras, G. N. Dulca, 
I. Krannich. - Sok-sok elismerés illeti meg 
V. Molin kollégát, az évkönyv szerkesztőjét, 
aki már egéss sereg évkönyvvel gasdagította 
a román ssakirodalmat. As évkönyv ssép, 
tissta gondos nyomása a szakmáját szerető 
gépmestert dicséri. De meleg elismerés illeti as 
előállító céget is. KoIossvár(CIuj). Kriz ;á

új o ísetgép
A Schnellpressenfabrik F rank en th a lA  G . 

ú j gépet hozo tt a piacra,  am ely az offset- 

gépiparnak nagyon értékes terméke.

A z ü j, hengerről nyom ó » R o t o- C o lo r-  

R a p id « variáb ilis  kétszínnyom ó offsetgép 

o lyan gyártm ány , am ely főkén t a csórna- 

go lóipar részére szükséges többsz ínű  nyom - 

ta tványokat á llít ja  elő. Éppen ez az ipar 

né lkü lözte  edd ig  az o lyan gépet, am ely  

címkék,  csom agoló= és g öng yö lítő  pap írok,  

falragaszok és a töb b i töm egnyom tatvá- 

nyok e lőá llítására  a lk a lm as  le tt vo lna. 

A kétféle nagyságban gyárto tt gép a nyo

m andó  pap ír felülete szerint m illim éter- 

nyire szabályozható. A  hengerről legöm 

bölyödő pap irost a körforgó vágóhengerek 

m indenkor a k ív án t nagyságban vág ják  

el, az e lvágott íveket a zu tán  a hengerív= 

fogók a form ához vezetik, am elyen köz

ve tlenü l egym ásután kap ják  meg a két- 

színnyom ást. Egy átvivőhenger a nyom 

tato tt íveket a gyüjtőhengernek a d ja  á t, 

am ely azokat ötön  k in t összegyűjtve, az 

ívk irakóhoz ju tta tja , ahonnan  végül egy 

három  o ld a lró l egyenletesre ig azu ló  k irakó 

asztalra kerülnek, tisztán  fö lrakva. A  ki-
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rakóasztal m indaddig s zá ll lefelé, míg 

kerekei a földet nem érik,  azután  a ra/ta 

levő, mintegy egy méter mAgas nyom tat* 

ványtömeggel kényelmesen k ito lható a 

gép alól\ hogy az előkészített tartalék* 

kirakóasztalnak adjon helyet.

N agyszerű ú jítás  a gépen az átv ivő* 

hengerre szerelt és pontosan szabályozható  

hosszan tvágó* készülék, am ely az íveket

szabályozhatók . A  gép m eg ind ítása vagy 

m egállítása  kézze l vagy lábny om ássa l tör* 

tén ik . A  papírhenger kifogyása vagy pap ír= 

szakadás esetén a gép m egállítása  önm ű* 

ködőén történ ik . Ilyenkor az e lállítókészű*  

lék a hengereket üzemen k ív ü l helyezi, a 

festékhengereket fö lem e li és a lesték* és 

v ízszo lg álta tást beszünteti.

A  gép v illam osgom bnyom ással, fő* és

1 Legnagyobb hengerszélesség. a Legkisebb hengerssélesség.

hajszálny ira  pontosan vág ja  a szükséges 

méretekre. E z á lta l az ívek precíz illesztéket 

kapnak  a to v áb b i m egm unkálásuk  részére.

Egy m ás ik  ú jítása  a gépnek továbbá a 

vágókészülékkel kapcsolatos papírpor= és 
papírhulladékszívó*szerkezet. A  festékező 

és nedvesítő m űvek is nagyon jó l  vannak  

elrendezve, hozzáférhetők és a gép já rása  

közben tetszésszerint m eg ind íthatok  és 

m egállíthatók . A  festékezőm űvek lehetővé 

teszik még nagyobb felületek n y o m ásán á l 

is a k ifogásta lan  festékezést. A  festékező

Á r* t f/ir > Is Á l i /Á LS rt IS  ̂ M

segédm otorral ( u tób b i a gép m inden  ré* 

széről ik ta th a tó  b e ), ú jszerű precíziós 

henger* és görgőcsapágyakkalstb . van lég* 

m odernebbü l fölszerelve. A  kétféle nagy= 

ságban gyárto tt gép egyéb a d a ta it a fe n ti 

táb lá za t ism erteti.

A  gép á b rá já t az a la n t i képen, sem atikus  

ra jz á t ( keresztmetszetét)  pedig német* 

nye lvű m e llék lapunk  K I  o ld a lá n  m u tat*  

ju k  be.

Egy következő közlem ény a fe n ti cég 

egy m ásod ik  ú j gépét, a többszínű  mély* 

nyom ó körforgógépet fogja ism ertetni, h.

MI MINDENT TUDOTT EGy RÉGI 
MAGyARKÖNyVNyOMTATÓ? Arégi
magyar könyvnyomtató, akiről szó van Bík- 
falvi Falka Sámuel volt, akinek sokoldalúságá- 
róla Magyar Bibliofil S?emlcl925 július-szep
temberi számában emlékezik meg egy alapos 
kutató, Kelényi B. Ottó. Közleményeinek a 
Stereotípia első magyar mestere cimet 
adta, miből nyilvánvaló, hogy a hányt- 
vetett életű, sokféle tudásban jeleskedő 
Falka Sámuel legnagyobb érdemének 
ezt tartja az író. Benne látja ama tö= 
rekvés első magyar képviselőjét, hogy 
álló, matricaszerű szedéssel biztosítsa 
bármely kiszedett szövegnek bármikor 
való nyomtatási lehetőségét. De nem is 
annyira ez a technikai ügyessége és 
tanulékonysága a megkapó vonása 
Bikfalvi Falka életének, mint inkább 
sokoldalúsága. A bécsi rajzakadémián 
tanulta a festést, rajzolást és rézmet
szést a huszonötéves székely gyerek, 
akinek mostoha sorsában, szegény

ségében, nehéz gondokkal teli ifjúságában arra 
is volt ideje, hogy a pecsétvésést, a betűöntést 
s egyéb technikai ügyességeket is megtanulja. 
De figyelme már akkor a francia tipográfusok 
pompás kiadványaira volt irányítva s a fran
cia forradalom hányatott éveiben is hamar 
eljutottak hozzá Firmin Didot-nak s a kiváló

A Schnellpressenfabrik t'rankenth&l A. G. u j Roto*Color^Rapki offsets&jtó/a

francia kiadóknak szépbetűs nyomtatványai. 
Mikor azután hazakerült s az EgyetemiNyom- 
dában »anyabetűvéső és betűöntést ügyelő* 
lett, szépen metszett betűiért s jeles nyomda
termékeiért nemcsak a kor nagyuraitól, de a 
finomízlésű Kazinczytől is dicséreteket kapott. 
Bikfalvi Falka azonban igazi tizennyolcadik 
századi ezermester volt. Nyomtatótevékeny
sége mellett a nádornak vés pecséteket, rézhe- 
metszi a hires épületeket, térképeket készít és 
ónba metszi Kulcsár István verseit a Nemzeti 
Szinház fundamentumában. Példája a tanu
lékony magyar nyomtatóapostolnak, akinek 
dicsősége a művelődéstörténethez tartozik.

A MÉEyNyOMÁS FEJLŐDÉSE AME
RIKÁBAN. A viszonyok különbözősége foly
tán a mélynyomás terjedése más fejlődési 
irányt vett Amerikában, mint Európában. 
A nagy terület, a nagy városi gócpontok 
közötti távolságok és a vasárnapi újságok 
nagy elterjedtsége egyre követelőbb szükség
letté tették a mélynyomásnak óriás nagyságú 
és nagytömegű példányok rövid idő alatt 
körforgó gépeken való előállítását. Ez azt 
eredményezte, hogy a mélynyomás fejlődése 
Amerikában gyorsan haladt,úgyhogy manap
ság már-már elérte a csúcspontot. Az elért 
eredményen nem lepődött volna meg annyira 
Európa, ha a mélynyomás fejlődésének útja 
Amerikában kis gépeken vette volna kezdetét 
és lépésről lépésre ért volna el a nagy pél
dányszámokat nyomó óriás rotációs gépekig. 
Az egyszínű ujságmellékletek a tökéletességnek 
meglehetősen nagy fokát érték már el. Sokkal 
figyelemreméltóbbak azonban azok az ered
mények, melyek a nagypéldányszámú három- 
és négyszínű mélynyomás terén Csikágóban 
érettek el. A »Chicago Tribüné« amerikai 
világlapnak nyomdájában nemrég helyeztek 
üzembe egy mélynyomó rotációst, amelyen 
négyszínű mélynyomatokat állítanak elő. A 
lap vasárnapi számaiban kétoldalnyi ilyen 
négyszínű mélynyomást hoz, amit az olvasó- 
közönség szívesen fogad és amellett haté
kony reklámszerű vonzóerőt gyakorolt a nagy
tömegű olvasókra. E gép termelőképessége 
óránként óooo példány. Csaknem emberfeletti 
fáradozások kellettek hozzá, hogy a gépnél 

az útban levő nagy akadályok — külö
nösen a regiszterbiztositás - legyőset- 
hessenek, de az elért eredmények oly 
kecsegtetők, hogy belátható időn belül 
a sokszorosító műípar terén igen nagy 
változásokra is lehetünk elkészülve. 
Amerikában állandóan sok a megren
delés színes mélynyomású munkákra. 
Európában mindenesetre nagyobb súlyt 
helyeznek az ilyenek művészi kivite
lére, mint a közönséges tömegmunkákra, 
azonban Amerikában ilyen irányban 
haladnak a törekvések. A mélynyomás 
eszközlése kisméretű gépeken az egyes 
színek regiszterbiztosításának kitűnő 
fejlesztését, célszerűségét, egyes színe-

1 0 8

_rc,e<es apróságo< mínc.enfe ő .



1 o9



fényének fokozását és mindezek kapcsán a 

rotációsgépek tökéletesítését feltételezi, míg 

egy napon c mély színnyomás problémája a  

nagyközönség igényeinek teljes megelégedésére 

művészi módon megoldva általános alkalma

zásra és az egész vonalon való bevezetésre fog 

találni. L.

A  V IL Á G  LEG N AGYO BB  KIADÓ-

CEGE, a londoni »// ma Igám A t ed Press* 

jelenleg összesen 102 naponta, hetenkitrt és

havonkint megjelenő újságot és folyóiratot ad 

ki,amelyekhez a  Times:a Daily M a ilés Daily 

Mirror ösmert világlapok is tartoznak. Nagy- 

britanníában körülbelül minden negyedik 

ember megvásárolja ennek a  102 nyomtat

ványnak egyik vagy másik példányát és nem 

valószínű, hogy akadna az országban egyet

len ház, amelynek lakói előtt az Amalgama- 

ted Press kiadványai ösmeretlenek volnának. 

A  napi üzleti forgalom mesés számösszegeket

mutat ki. A  konszern évi papírszükséglete 

(35.COO tonna) és az ugyanez idő alatt fel

használt festék elegendő volna arra, hogy 

Anglia bármelyik hadihajóóriását megtöltse. 

Ennek az óriási arányú organizációnak a 

kiépítésére körülbelül #0 esztendőre volt szük

ség. M int sok más nagyszabású vállalatnak, 

így ennek is rendkívül küzdelmes kezdőkor

szaka volt. A  huszonhároméves Harmsworth 

Alfréd az í888-ban megindított »Ansversto 

Correspondence» (Feleletek írásbeli kérdé

sekre) folyóirattal kovácsolta az első tagját 

ennek a  hatalmas láncnak. Említett kiadvány

nak nem kevesebb, mint három és fél négyzet- 

méter volt a  térfogata. Hónapokon á t  élet és 

halál között lebegett, de tulajdonosának, a 

később világhírnévre vergődött Northcliffe-nAV 

bizakodása és állhatatossága következtében 

mind jövedelmezőbbé vált és az ifjú kiadónak 

számos újabb és újabb sikerhez adta meg az 

alapját, mígnem 1922-ben az »Anialgamated 

Press« megalapításában érte cl tetőpontját.

ORO SZO RSZÁ G B A N  mozgalom indult 

meg, amely az orosz (cyrill) ABC-nek a  latin

nal való helyettesítését célozza. A  közoktatás

ügyi népbiztos a  latin ABC=t mindenekelőtt 

a népiskolákba szándékozik bevezetni.

A  LEGRÉGIBB JA P Á N  PAPÍRGYÁR az 

Osaka közelében fekvő Najío városkában léte

zik. Ebben a  gyárban a  papírt még ma is 

kézimunkával állítják elő úgy, mint 800 esz

tendővel ezelőtt, a gyár felállításakor. L.

L ,a p z á r ta :  192Ó. évi j ú n iu s  h ó  3 o « á n .

Szerkeszti es kiadja Biró Miklós. Felelős szerkesztő Wanko  

Vilmos. Főmunkatársak: Herzog Salamon, Kun Mihály. 

Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdai mfiíntézctében, 

Budapest V ili, Rőkk SziUrducca 4. Felelős nyomdavezető 

Nedeczky lyászló. A  kliséket a  Pallas rt. cinkográfiája 

s^llito tta .
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A  GRAFIKAI IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ

MAGYAR GRAFIKA
KETTÓS FÜZETEKBEN KÉTHAVONKINT MEGJELENŐ GRAFIKAI FOLYÓIRAT

U N G A R I S C H E  G R A P H I K
CÍMŰ NÉMETNYELVŰ MELLÉKLAPPAL 

SZERKESZT I ÉS K IADJA  BÍRÓ M IK LÓS

FELELŐS SZERKESZTŐ W A N K O  VILMOS 

FŐMUNKATÁRSAK KUN M IHÁLY ÉS HERZOG SALAM ON

Megjelenik február, Április, június, augusztus, október és december hónapokban

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL
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A  Magyar Grafika előfizetési dija Aíagyarországon:
Nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak égési; 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  Magyar Grafika beszerzési ára külföld iéi részére:
Romániában a heti fizetéses rendszert az ottani jelenlegi pénzviszonyokra való 

tekintetből kénytelenek voltunk beszüntetni. A z alapár romániai olvasóink részére 

ezentúl 2 pengő (25.000 K) és az esetenkint felmerülő portóköltség megtérítésének ősszege.

Jugoszlávia részére lapunk ára portómegtérítéssel együtt 20 dinár. Előfizetőknek 

15o dinár egy évre.

Cseh-Szlovák K öztársság  területére portómegtérítéssel 14 csK, előfizetőknek pedig 

egész évre 8o csK.

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

Egyéb külfö ld  részére egész évre 5 dollár, egyes szám ára 1 dollár.

F J- f U '  J '  ' L M 'I cdoLanunkrol cs szedespeldainkro

tosságairól szólani, e tekintetben még türelemmel kell megvárnunk a fejleményeket, 

de bizonyos aZ/ hogy ez a stílus a nagyközönség soraiban is kedvelt lesz. Ezt már 

a gyakorlat is sugalmazza, mert ami munka ebben a stílusban a gyakorlati élet 

számára készült, az mind megállta a laikus kritikát is, ami annyit jelent, hogy az 

ily szellemben készült munkaterv kivitelre is került/ amire nem volt mindig példa 

az újabb szedésstíluskísérletcknél.

Szedéspéldamellékleteink másik négy oldalas csoportja Wanko Vilmos munkája. 

E példák szemelvények a% ^Elio Magyar Betűöntöde rt. most megjelent H ölzl" 

médiáéval mintakönyvéből, melynek szedéspéldáit tú lnyom ó részben ő tervezte. 

Nem újszerű, s nem is új keletű munkák. Újszerűségtől a megbízó cég kíván

ságára kellett eltekinteni, mert mintafüzetében olyan szedéspéldákat akart 

bemutatni, amit a legprimitívebb berendezésű nyomdácskában is minden nehézség 

nélkül lehetséges utánaszedni. Mindez azonban mitsem von le e munkák értékéből, 

hiszen lapunknak hivatása és célja is útmutatóul szolgálni a gyakorlati élet útjain 

robotoló akcidensszedőknek. E szedéspéldák egyszerűségük mellett sem köznapi 

munkák. Egyszerű a koncepciójuk és egyszerű, könnyű a kivitelük, részleteikre 

bontva csakúgy kombinálhatók és variálhatók, mint a tőlünk egyébként már meg

szokott nehezebb technikájú szedéspéldák.

A  Kun-féle szedéspéldák szedői: Lombár László> P&xián Péter és Springer Ferenc. 

A  Wanko-féle szedéspéldák viszont a betűöntődé házinyomdájában szedettek. A  

nyomás munkáját Leib Károly végezte, aki egyébként a szövegívek nagy részét is 

nyomta. A  nyomásért dicséret illeti Schinkovits Artúr géptermi művezetőt is, aki 

igaz lelkesedéssel őrködött annak sikeres lebonyolításán.

L,m íí I Halj m e J  ía e v a  ii. - // # / netu je ro

Eapunk e számának fedőlapját Wemko Vilmos tervezte, Lombár László szedte és 

nyomását Leib Károly végezte. A  fedőlap betűje ezúttal ismét a N euland reklám- 

betű, melyet a Majna melletti Offenbachban működő Klingspor betűöntődé nálunk 

is, külföldön is kellően értékelt művészi becsű alkotása.

E számunkhoz nyolc oldalnyi házilag előállított szedéspéldamcllékletet csatolunk. 

Az első négy oldalon Kun AlihÁly^ tervezte gyakorlati értékű szedéspéldákat köz

lünk, amelyek a tervező újabb szedésstílusát mutatják be olvasóinknak. Eapunk múlt 

havi számában már említettük volt, hogy az akkori szcdéspéldák újabb csapást 

jelentenek Kun kollégánk szedéstervezői munkálkodásában. A  konstruktív szedés

modorra céloztunk, amely külföldön mind erősebb gyökeret ver, s amelyet a magunk 

módja szerint mi is át fogunk venni. E tekintetben úttörő munkát végez Kun 

kollégánk, s hogy tanítványaival egyetemben, beleértve e sorok íróját is, meglehető

sen függetleníteni tudja magát a külföldi konstruktív és elementáris szedés hatásától, 

az már nem a mi megállapításunk, hanem a külföldi szakirodalomé. E tekintetben 

utalunk a feljegyzések rovatára, amelyben - nem éppen válaszul itteni szakférfiaink 

megszokott s eléggé meg nem indokolt kifogásaira — leközlünk egy széles szakmai 

körökben elterjedt szaklapból való kritikát. Mostani mellékleteinkkel kapcsolatban 

azonban Kun Mihálynak nem erről a konstruktív szedésmodoráról szólunk, hanem 

egy újabb irányáról, illetve annak kezdőlépéseiről. Mostani szedéspéldáink az 

akcidenciának egy újabb klasszikuskodó hajtásáról tanúskodnak. Ezt a stíluskísérletet

- egyelőre csak kísérletnek tekinthetjük, mert még kiforratlan - a rendelkezésre álló 

betűkhöz való alkalmazkodás szülte, mely jelenség az izzig-vérig mesterszedők előtt 

nem ismeretlen dolog. Klingsporék Koch antikvája kényszerítette rá Kun kollégát a 

finom hatású akcidensszedés eddig kultivált stílusának a felfrissítésére s ha jól sejtjük 

megtalálta azt az utat, amely olyan nyomtatványok kitermeléséhez fog vezetni, 

amelyek finomság, elegancia dolgában nemcsak hogy vetekedni fognak a klasszikus 

szedésmodorban készült munkák jó hatásával, hanem bizonyos tekintetben feltét

lenül túl is fogják szárnyalni azokat. A  megszokott és - megváltjuk — a mi sze

münkben unalmassá, egyhangúvá vált klasszikus szedésstílusnak csak a finomságát 

vette át Kun kollégánk, a szerkezeti lehetőségeket teljesen kikapcsolta és ezek helyébe 

a félig-meddig zárt sorfoltokkal való operálást iktatta be és az egész szedés

koncepciót enyhén, finoman átitatta expresszionista ízzel, ami azután meg is adta 

új irányú munkálkodásának azt a jellegzetességet, amelyre minden önállóan dolgozni 

szerető mesterszedő ősztőnszerúen törekszik. Korai volna még e stílus alapvető sajá

Fenti rovatunkban röviden érintettük/ hogy lapunk e számának négy

oldalnyi mellékletén a? Első Magyar Betűöntöde rtv valamint a  vele 

érdekközösségben levő D. Stempel AG. frankfurti betiiőntöde egyik 

újabb betűjét a  H ölzl mediaevalt mutatjuk be néhány szedéspéldával. 

A Hölzl mediaevalt Em il H ölzl tanár tervezte, akinek ez az egyik 

legjobb betűöntödei alkotása. Rutinirozottsága, kiváló arányérzéke, 

a betűszerkezettanban való jártassága egyaránt kifejezésre jut ebben 

az akcidensbetúben. A Hölzl mediaeval nem tartozik az u. n. klasszikus 

mediaeval betűkhöz, amelyekből az utóbbi években talán feles számmal 

is hoztak piacra a német betűöntödék, esetról-esetre előszedvén vala

melyik XVII-XVIII. századbeli hírneves betűöntő által kreált régies 

ÍZŰ mediaevalt. Hölzl modern felfogásban oldotta meg feladatát, 

modern mediaevalt alkotott, amelynek minden betűje szerkezettanilag 

kifogástalan rajzot, együttesen pedig szép, nyugodt és egyenletes foltot 

nyújt. A betű körvonalainak élessége dacára is artisztikus hatású, 

de ellentétben az ilyen hatású betűk nehézkes olvashatóságával, 

abszolút könnyen olvasható, mert betűinek kerekdedsége a szemet nem 

kényszeríti megerőltető munkára. A  betű rendes vágású fajtája 

összesen Í4 fokozatban készül, nonparell nagyságtól a  négycicerósig. 

Ugyanilyen fokozatskálát mutat a félkövér és a  kurzív is. A  kurzív

GRAFIKAI MŰVÉSZETEK KÖNYVTÁRA

Megjelent:

DUKAI KÁROLY ÉS N O V Á K  LÁSZLÓ

G R A F I K A I  R A J Z  É S  M E T S Z É S
Sok melléklettel és illusztrációval 

Október elején jelenik meg az ötödik kötet:

S Z Í N E K  É S  F E S T É K E K
Nagyon sok értékes melléklettel és igen sok színes ábrával

Egy-egy kötet ára a tizennyolc kötetre tervezett sorozat előfizetése esetében 
4o.ooo korona, egyenkint 5o.ooo korona. Bolti ára 72.000 korona 

Megrendelések Novák László szerkesztőhöz intézendők, Buda
pest VIII., Conti ucca 4. (Világosság-nyomda.)

A  könyvtár első (» G rafikai sokszorosító művészetek«) és második kötetéből (a 
» Betűművészet* I. része) vannak még példányok. Bolti ára e köteteknek 72.000 K
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betűről ugyanazokat a jó tulajdonságokat 
állapíthatjuk meg, mint a mediaevalról s igen 
jó betűnek kell minősítenünk a félkövér váltó* 
Zatot is, de megjegyeztük, hogy est kissé vilá* 
gosnak találjuk. Az igaz, hogy a mai felfogás* 
nak hódoló öntödei gyakorlatban a normális* 
és félkövérképű betűk között a vonalvastag* 
ságbeli különbség igen csekély, éppen csak 
hogy észrevehető. Ezt azonban nem lehet s nem 
is szabad hátrányként tekintenünk, mert a mai 
szedéstechnika már annyira osztályozta a 
különböző kenyérbetűket, hogy a kifejezetten 
akcidensbetűknél nincs is szükség a közönséges 
és félkövér betű változatok közötti nagy vonal* 
vastagság-differenciára. A modern akcidens* 
szedésben ritkán fordul elő az a régimódi 
vezérszókiemelési módszer, amely a félkövér 
betűt nélkülözhetetlenné tette, de egyben meg
kívánta a nagyobb vonalvastagság beli különb
séget. Ezt ma már csak a köznapi kompressz* 
munkákhoz használni szokott betűfajtáknál 
követeli meg a gyakorlat. Akcídensszedésben 
rendes körülmények között alig keverjük az 
egy és ugyanazon betűfajta kétféle, világos és 
félkövér változatát. Éppen ezért értékes a 
HölzI medíaeval*betű félkövérje. Vonalainak 
mérsékelt és igen nagy adag finomságot eláruló 
vastagsága lehetővé teszi azt, hogy önálló 

akcidensbetűnek használtassék, ami sokszor
- például színes papírra való nyomtatásnál - 
megbecsülhetetlen jó tulajdonság. A HöIzl 
mediaevatnak különben vannak kiegészítő 
díszbetűi is, amelyeknek talán éppen e betű 
finomsága adott életet. HölzI nyilván maga is 
érezte a szükségét annak,hogy bizonyos alkal
makkor nem lehet kitérni valamely vezérszónak 
a szövegből való erőteljes kiemelése elől. E 
betűk - van kétféle is - csak verzálisokból 
állanak, mérsékelten díszesek s noha rajzuk 
nem simul tökéletesen a mediaeval jelleghez, 
pompás kiegészítői ennek a minden tekintetben 
jól sikerült betűnek. Ezekből a díszbetűkből 
alkalomadtán be fogunk mutatni néhány 
fokozatot. A HölzI betű használhatóságát 
különben a mellékleteken bemutatott példák 
kifejezetten bizonyítják. Bármelyik példát is 
tekintsük, mindenképpen nyugodt és finom 
hatású nyomtatvány. látunk magunk előtt,

Í  B E T Ű F É M E T  ♦ ÉS 
Z E D Ő 6  É P Ó L M O T

szállítunk. Veszünk betűfémhulladékot napi áron 

MAGYAR ÓLOMÁRUGYÁR ÉS FÉMKERESK. RT 

Központi iroda: V, Korall ucca 5 Telel ón L. 913-35

legyen az zárt foltba tömörített, avagy nyilt, 
szabadra eresztett sorszedés, közönséges vagy 
félkövér fajtából szedett kompozíció. Ezt a 
jelenséget jól megfigyelhetjük az első mellékleten 
látható Étrend és a második lapon elhelyezett 
címlap-példa összehasonlításánál, az egyik 
nyilt szedés közönséges mcdiaevalból, a másik 
zárt foltot mutat félkövérből, de a jó hatást, 
egyforma ízlésességet elvitatni egyiktől sem 
lehet. ' W.

HENGERÖNTÖDE ÉS HENGERANyAGGyÁR

G Ö D I N G E R  B É L A
BUDAPEST VIII/TÁNCSICS U.7. TEEEFÓN J. 124-23

IIJ KLASSZICIZMUS FELE. A német fes
tészetben, de a franciáknál is, legújabban 
olyan jelenségek merülnek fel, amelyekből bi
zonyos jóstehetséggel bíró esztétikusok egy új 
klasszicizmus hajnalhasadását látják. Abból 
a tényből, hogy Picasso s egynéhány más 
postimpreszionista festőművész az Ingres féle 
klasszícizáló festészethez, a testeknek bizo
nyos nyugalmi elveken alapuló harmonizáló 
arányosságú felépítéséhez fordulnak, messze
menő következtetéseket vonnak le. Szólnak 
arról is, hogy a klasszicizmus a stabilitás e 
szenvedélymentes áhításaegy belső lelki kény
szer hatására jelentkezik, mint visszahatás 
annyi forrongó érzés, annyi nyugtalan erő
feszítés után. Általánosságban nagy kérdés 
a z , hogy ez a klasszicizmus, illetve a nyuga
lom formáinak e vágya jelentkezik-e már s 
ha igen, hogy a festészetben kell-e ennek 
szükségkép elsősorban jelentkeznie a képző
művészetek között. De ha még úgy volna is, 
hogy a klasszicizmus - mint egykor a rokoko 
után - újra elkövetkezőben van, akkor is 
kérdés még, hogy ez azonos vágányokon fog-e 
haladni ama régivel, mely tudvalevőleg a 
tizenkilencedik század elején s az előző század 
végén volt döntő befolyással a művészi szem
léletre. Ma sokkal inkább a romantika, a 
nyugtalanság és a metafizikai világba csábító 
vágy uralja a lelkeket, mint a hideg és nyárs
polgárias merevségű klasszicizmus. A mesék 
és a hit világa a realitás fölé nő és a kom
pakt megfogható valóság érzése helyet ad 
azoknak a z  immanens lelki tényezőknek, me
lyek alatt a dolgok földi megjelenése csak ár
nyéknak látszik. A művészet is inkább e koz
mikus összefüggések sejtését és megéreztetését 
keresi, semmint a látható világ akármily for
mában való megjelenítését. ÍV. P.

A SZÍNES SZOBA. A modern lakásmű
vészet arra törekszik, hogy minél több színt, 
életörömet és tarka foltot vigyen a belső be
rendezésbe. Azelőtt is voltak ilyen törekvései, 
de ezek inkább egyetlen uralkodó szín érvé
nyesülését tették lehetővé. Újabban azonban 
inkább színharmóniákat, színmuzsikát, kék
sárga, vagy fehér-fekete színszimfóniákat ke
resnek a szobaberendezésben a lakástervezők. 
Ez az erős színességre való törekvés részint

keleti hatásra vezethető vissza, részint általá
nos jelensége a mi korunk iparművészetének. 
A keleti ember, aki figurákkal és természet* 
ábrázolással csak teljesen elvontan foglalko
zik, életérzését Icgszívesebban a színek útján 
közli, így például a japánok szeretik az ő 
csupasz, nagy falaikat egy élénkszínű kifeszí
tett selyemkárpittal derűsre hangolni. Am a 
mi interieurjeink belső élénkségét az a hangu
latváltozás is előidézte, mely az emberiség 
lelkületében az utolsó negyedszázadban vég
bement s mintegy üdülést, energiaforrást keres 
a lakásban. Míg tehát azelőtt az »úriszobá- 
nak« sötétnek, az ebédlőnek komolynak, a 
szalonnak ünnepélyesnek kellett lennie, addig 
ma a tapéták és falfestések mindenfelé a csíkos, 
a szabálytalan és szimmetriátlan színfoltok
kal telt falat juttatják érvényre. A lakás 
ebben csak az általános közhangulat vissza- 
tükrözője, amely uccán és boltban, házon és 
hírdetőoszlopon, ruhán és fények játékában, 
mindig az élénk színek akkordjait keresi. M. P.

VALLÁSOS MŰVÉSZET. A jósok sze
rint előtte vagyunk, sőt már benne vagyunk 
egy új vallásosság hullámában. Egy olyan új 
vallásos érzésnek, amely minden fájdalom
érzésünkben biztos támasztópontul szolgálhat 
s amelyből egész világképünket megkonstruál
hatjuk. Hogy ennek az egyetemes világhan* 
gulatnak levegője felettünk lebeg, azt abból 
is megállapítani vélik, hogy egy új vallásos 
művészet is szemmelláthatóan kibontakozik. 
Ez a vallásos művészet egyáltalában nem a 
tételes vallások, vagy a meglevő egyházak 
formái szerint alakítja ki művészi hatóerőit, 
hanem az emberben meglevő misztikus sejté
sek és benső vágyakozások szerint. Ez a kissé 
titokzatos művészi vílágöntudat az, mely oly 
rokonszenvessé teszi a mai művészek számára 
a keresztény középkor stílusait, a román és 
gótstílust, ez az, amiért a kereszténység prí- 
mitívjeit: a bizánci festőket, a Fra Angelicio 
könnyes szemmel festett Madonnáit épúgy 
szeretik, mint Grunewald, Tíntoretto, vagy 
Greco szenvedélyes bárok színeit, elragadta
tásait és általában mindazt, amiben a val
lásos lélek extázisa nyilvánul meg. A léleknek 
síkja, melyen a földi dolgok imagináriusan 
megnyúlnak, végtelen terjedelmű és a távol
ban egybeolvad a természetfölőttivel. Két 
nagy és megrendítő mozzanat vetette fel
színre a léleknek e mélységeit: egyik a termé
szettudományos világnézetben való lassú 
csalatkozás, a másik az emberi értelemből 
való kiábrándultság a világháború következ
tében. S az utolsó évtized erősbödő román* 
tikája, a fantasztikusnak és természetfölötti
nek áhitatos kultusza, a sokféle tépelődő 
istenkeresés és csodafürkészés mind arra vall, 
hogy mélyen gyökerezik a fogékonyság egy új 
vallásosság irányában. A művészetben ennek 
a nosztalgiának hatalmaserejű megszólaltatói 
vannak. A német Lehmbruck, Schmidt-Rot- 
cluff, az osztrák Hanak, a magyar Perlrott-
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Csaba és a  spirituális művészek ennek az 

absztrakt világérzésnek adnak formákban ki

fejezést. A  grafikában is megvan ennek a 

pregnáns megnyilatkozása egy régóta elha= 

nyagolt műfajnak: a fekete-fehér fametszetnek 

vallásos megújhodásában. Annak szögletes, 

csontos szentjei, a  régi bibliai illusztrációk 

és passió-lapok mai szellemű folytatásai, azt 

a műfajt élesztik új életre, melynek benső 

igazságában, aszkétikus tisztaságában van a 

legtöbb érzelmi komponens régi értelemben is. 

Egyelőre csak rügyezik ez a hajdan virágzó 

műfaj, de így is kifejezője a megváltozó han

gulatközösségnek. N . P.

Ú J MÚZEUMPOLIT IKA. A z  Országos 

Magyar Iparművészeti Múzeum, a Lechner 

Ödön gyönyörű palotájában elhelyezett gyűj

teményeivel méltó akar lenni rendeltetéséhez. 

Ezt a rendeltetést tudvalevőleg az ezeréves 

Magyarországot ünneplő törvényhozás álla

pította meg s a nép szépségszomjának, ipari 

és művészi fejlődésének csarnokát létesítette 

az Üllői úti palotában. De bizony sokáig 

inkább csak tudós kutatók, ritkaságkedvelők 

és gyűjtők munka- vagy szórakozóhelye volt 

az. Látványosság, melytől az ipari munkások 

tömegei távolmaradtak. A z újabb fejlődés

ben azonban ez a  múzeumunk is a  modern 

iránynak hódol és kortörténeti szobáival egy- 

egy stíluskorszaknak összességét, egész han

gulatvilágát igyekszik megjelentetni. A zt, amit 

a Nemzeti Múzeum átszervezésénél is követ

tek, hogy az egy korszakba tartozó régisége
ket egyazon helyen, egymást kiegészítve állít

sák be közös miliőbe, most az Iparművészeti 

Múzeum is igyekszik valóra váltani. Kőszegi 

patikája, továbbá a  Sümegi könyvtárszoba 

egy gazdag, bútorművészeti korszaknak, a  

baroknak egész megelevenítése, mely minden 

magyarázó szót feleslegessé tesz. A  múzeum 

most tovább is ment demokratizáló törekvé

sében. Katalógusban adta ki gyűjtemény

anyaga legszebb darabjait, mintegy nyolcvan 

finom nyomású táblán sűrítve e képanyagot. 

A  katalógushoz pedig Csányi Károly igaz

gató írt népszerű, rövid és minden iparművé

szeti ág történetét felölelő ismertetést. Ezzel 

a vezérfonallal kezében haladva minden lá

togató szemléltető módon tanulhatja meg az 

anyagok, formák és stílusok ismeretét a primi

tív kezdetektől egészen napjainkig s egy

néhány évezred válik így előtte eleven tech

nikai életűvé. N . P.

FOUJ1TA. Ez a  furcsanevű festő egy Pá

rizsba került japán, akinek önportréiról egy 

különös, gondolkodó, kicsit melankólikus te

kintet néz ránk a  csontkeretes pápaszem 

mögül. M int ő maga is, úgy a festészete is sa

játságos keveréke a nyugateurópai kifinomult

ságnak és a szelíd, alázatos japán léleknek. 

Nemcsak a legdrágábban fizetett s legérdeke

sebb beállítású párizsi festő ma Foujita, de a 

legfeltűnőbb kultúrjelenség is ebben a  korban, 

mely oly sajátosan telítve van európai túk

raffínáltsággal és keleti vágyakkal. Foujita a 

fehérbőrű, selymes, kicsit légies európai nőket 

festi, akiknek formálásában lágy, érzékíes 

kontúrokat, olykor Manetra, majd középkori 

miníatűristákra emlékeztető puhaságokat 

szólaltat meg. Kompozícióiban, ájtatos fel

fogásában van valami a katolikus hitvilág 

szelleméből, melyhez gyakran nyúl témákért 

is. Angyalkái, apácai, imádkozó női, olykor 

oltári festmények arannyal és kékkel átszőtt

kompozícióira emlékeztetnek. De az érzéki, 

kicsit erotikus testek, puha női formák fölött 

mindig egy kicsit japános szempár néz a 

messze mindenségbe, önfeledten, gyermekes 

naivitással, ahogy kislányok, cicák és egy

szerű kis japán nők tudnak nézni. Ez ad utói- 

érhetetlen bájt az ő paradicsomi tisztaságú 

női aktjainak, melyek két nagy festői kultúra 

hatásától terhesek, amelyek sehol és soha 

még ennyire össze nem hangolódtak. .V. P.
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MATHEy. Ások a német könyvművészek 
közt, akik az impresszionizmus utáni művész
áramlatok során felbukkantak/ a legtehetsé
gesebbek kőiül való Mathey György lipcsei 
professzor. Mint festő/mint grafikus és könyv
táblák tervezője egyaránt a színek hatalmas 
melodiabóségével lepi meg a szemlélőt. Szeren
csés középúton halad azok közt, akiket csak 
az érzékeltető világ érdekel s aZok közt, akik 
teljesen a valószerűségtől elvonatkoztatva 
jelentetik meg az értelmükben átélt világképet. 
Egyes részletek helyett mindig az összefoglaló 
egésznek megéreztetésére törekszik és ebben 
különös segítségére van az, ami a németeknél 
ritka erény: vagy színíogékonysága. A francia 
Matisse és a német Pechstein művészete volt 
rá nagy hatással és könyvdíszein, borítólap
jain a nehézkes naturalizmustól eltávolodva, 
színek síkjaiból építi fel formáit, amelyek zárt 
és tömör kompozíciójukkal lepnek meg. (Va
lami halk rokonsága éreztető meg Perlrott- 
Csaba művészetével.) Ez a kulturált művészet 
azonban nemcsak befelé elmélyült és gazdag 
regiszterű, de kifelé is sokféleképen szólal meg. 
Grafikai alkalmai változatosak és kellemesek. 
Mint fametsző és bibliaillusztráló épolyan 
jelesen, akár az olfset-gép számára alkotott 
akvarelljeinek vagy a vászonra nyomott 
könyvtáblák betűritmusának elgondolásá
ban. A bűbájos keletnek, a mesefantázia ér
telmes és pókhálótestű alakjainak formaőtle- 
teit szereti legszívesebben papírra vetni. 
Mathey, aki ma a német festészetnek és a 
könyv művészetének nagyrabecsült egyénisége.

CASSIRER. Egy ízsalmas válópór . . . egy 
sokat emlegetett Reinhardt-színésznő . . . egy 
buta ólomgolyó és a német könyvkiadás, mű
vészetkultusz s műkereskedelem magasságából 
lebukott egy jelentős és tehetséges egyéniség: 
Paul Cassirer. A kilencvenes évek óta ideális 
magasságban ragyogott ez a név. A nagy és 
sokféle szakmára tagolódott német könyv
kiadópiacon Cassirer folyton egyet jelentett: 
szerelmet, hűséget, kitartást a német impresz- 
szionísta festészet és grafika mellett. Biztos 
szemmel látta meg ebben a mozgalomban az 
igazi értékeket s makacsul kitartott mellettük. 
Liebermann, Slevogt, Corinth, Őrlik nemcsak 
baráti köréhez tartoztak, de a mecénás s a 
jó üzletember szívósságával pertálta is művé
szetüket kiállításokon, folyóiratban, kiadvá
nyokban. Lapja, a «Kunst und Künstler» a 
század elejével kialakuló német művészi köz
véleménynek mindmáig legelőkelőbb sugallója, 
amely szinte a modern művészet legingerebb 
amatőrjei számára készült. Kiadványai, 
könyvei, publicatioi a német és francia im
presszionista festészet legjobb erőit tették köz
ismertekké és valaha legbecsesebb archívumai 
lesznek az elmúlt s némileg már le is zárult 
művészeti korszak megismerésének.De különös 
fogékonysága volt a rajzón és a karcolótű 
modern mesterei iránt s ez a gyengéd szeretet 
minden nála megjelent könyvnek már a cím

lapján is meglátszott. Még ebben is egy sajá
tos, finom, sablónoktól irtózó ízlésnek képvi
selője volt Cassirer, akinek tragikus lehullása 
a nagy válságokkal küzdő német könyvpiacon 
több egyszerű veszteségnél/ mert mélyen be
világít a lelkek megrendült érzésvilágába.

PENFIELD EDUÁRD. Amerikának nem
csak egyik legismertebb festője, de a modern 
plakátnak egyik megteremtője volt Penfield 
Eduárd, aki nemrégiben ötvenkilenc éves ko
rában meghalt. Rendkívül sokoldalú tehetség 
volt. Mikor feltűnt, Amerika múltjából vett 
történeti képeivel és falfestményeivel, egy 
nagyarányú és hatásos, de kissé színpadias 
festői iránynak képviselője volt. Azután mint 
kőnyvillusztrálóvált ismeretessé, akinek finom

és intim ceruza- és tollrajzaí, akvarelljeí nagy 
népszerűségre tettek szert. Legnagyobb sikereit 
azonban a plakátművészetben aratta. Ahhoz 
a nemzedékhez tartozott, mely a kilencvenes 
évek nagy francia plakáttervezőínek: Chéret- 
nek Steinlen-nek, Grasch-nak oldalán s ezek
nek hatása alatt dolgozott, naturalísztikus 
megfigyeléssel, pompás színekkel és a szöveg 
meg kép helyes elosztásával szolgálván a 
plafcát kultúráját. Csakhamar maga is ki
adói és vállalkozói tevékenységbe fogott s 
a legnagyobb cégeknek épúgy megtervezte, 
megrajzolta és kinyomta a plakátjait, mint 
ahogy milliószámra megjelent képeskönyveivel 
piacot teremtett még Európában is az ő mű
vészetének. El lehet mondani, hogy művészete, 
mely a témakeresés édeskés és romantikus 
ellágyulásával sok engedményt tett az ame
rikai ízlésnek, másfelől a színekbe annyi fris
seséget, életkedvet ültetett, hogy egyáltalában 
nem méltatlan arra a nagy megbecsülésre, 
amelyben Amerika és annak legnagyobb 
gyűjtői is az ő képeit részesítik.

A WERTHEIM-KULCS KARRIERJE.
Volt egyszer, hol nem volt, két kicsi Wert- 
heim-kulcs. Ott logott-Iityegett, ityegett- 
fityegett a két kis Wertheim-kulcs a kulcsok 
csomóján, rúgós karikán. Hogy történt, 
hogyan nem: egyszer csak kereket oldott, ka
rikát oldott a két kis kasszakulcs. Ott hagyta 
unokatestvéreit a bőröndkulcsokat, nagy
bátyját a szekrénykulcsot,nagynénjéta speiz- 
kulcsot és elmentek világot nézni. Mikor már 
elunták a vándorlást, letelepedtek egy kávé
házi asztalra, amelyhez történetesen ipar
művészek jártak feketézni. Meglátta őket egy 
jókedvű lakásmüvész és így szólt: Hopp, 
evvel estére elindulunk . . . megkeressük a 
hozzájuk tartozó kasszát. No, mondta erre 
egy kollégája, aki üzleti grafikával foglalkozott 
és így jobban ismerte az üzleti viszonyokat, 
azért a pár rongy váltóért, amit a kasszában 
fogsz találni, nem érdemes megkeresni a ma
májukat. Hanem gyertek ide kis csavargók és 
szépen, szelíden megcírógatta őket, majd se
gíteni fogtok nekem a mesterségemben. Mo- 
delek lesztek a műteremben. Úgyis lett. 
Haza vitte őket és - nézd csak nézd - az egyik
ből P lett, a másikból F lett, de ha megfor
dította őket absztrakt szemafór lett az F-ből 
és stilizált Chaplín-figurának is lehetett nézni 
a talpraállított P-t. Majd egymás főié, alá és 
mellé tette őket a jókedvű grafikus és egy 
egész expresszionista ABC-t kizongorázott 
belőlük. Az egyiket derékon vágta ketté, a 
másikat felnégyelte, hovatovább egy egész 
plakátstílus fejlődött ki a Wertheim-kulcsok 
betűformáiból. Ma is él, virágzik ez a stílus 
és - itt a vége, vessük a vízbe - ha valaki 
nem tanulja meg az iskolában, milyenek a 
nagybetűk, az még nem lesz okvetlen írás- 
tudatlan ember, hanem esetleg elmegy, vesz 
egy pár Wertheím-kulcsot a vasüzletben és 
felcsap üzleti grafikusnak.
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I L L U S Z T R Á C I Ó K  P Ó R  NÁNDOR:  »A NÉMETEK MODERN M Ü K Ö N y V K Ö T É S Z E T E -  C ÍM Ű  É R T E K E Z É S  1. R É S Z É H E Z

1. PAUL KERSTEN, Berlin: fekete marokkói bőr, hatszínű bőrfelrakással. 4. PAUL KERSTEN, Berlin: sötétszürke szattyánbőr, az oválisban

2. OTTO DORFNER, W eimar: simított rozsdabarna lámakecskebőr, kézi sokszínű bőrfelrakással

aranyozással. 5 OTTO DORFNER, W eimar: fekete borjúbőr, kézi aranyo*

3. OTTO DORFNER, Weimar: simított lámakecskebőr kézi aranyozással zással.
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IL L U S Z T R Á C IÓ K  P Ó R  N Á N D O R : »A NÉM ETEK M ODERN  

M Ü K Ö N yV K Ő T ÉSZE T E « C ÍM Ű  É R T E K E Z É S  I. RÉSZÉHEZ

6. OTTO PFAFF, H alié: narancsszínű oázis=kecskebőr, kézi aranyozás.

7. OTTO PFAFF, H alle: ötszínű bőrberakás (marokkói bőr) áthúzott 
pergamentbordák, kézi aranyozás.

8. PAUL K LE IN , Leipzig: mérgeszöld szattyánbőr, kézi aranyozás, 

p. PAUL K LE IN , Leipzig: fekete borjübőr, kézi aranyozás,

10. PAUL K LE IN , Leipzig: barna marokkói bőr, kézi aranyozás.
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