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Mindenféle grafikai szakmai szük- 
•égleti cikkekből állandóan gax-| 
dagon felszerelt raktárt tart. Offset, 
litográfiái üzemi szükségleteinek;] 
biztosítása előtt okvetlenül kérjen| 
mindenre kiterjedő árajánlatot
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BESZERZÉSI FORRÁSOK
BETŰ ÉS LÉ N IA

Első Magyar Betűöntődé rt. Budapest VI. kér. 
Dessewffy ucca 32. Divatos szöveg- és címbetűk 
minden nyelvhez. Síma és mintázott rézléniák. E l 
vállalja egész nyomdai berendezések szállítását. Te- 
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. Brúder Butter betűöntődé, 
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 V II. Wesselényi ucca 54. Telefón: 
József 59—91-

p a p ir n e m CTe k
Vasadi és Vértesi levélboríték- és papírneműgyár 

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

G É P  J A VÍTÁS
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.

BETŰ FÉM
M agyar ölomárugyár és Fémkereskedelmi rt. G a

rantált összetételű betűfém nyomdák, tömöntödék és 
betűöntödék részére, ölöm, 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.

N ENG ER AN YAG
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.

Lorilleux 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 szaküzlct. Mindenfajta át- 

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

Litográfiái kóraktár. Özv. Steinleinné és Frank 
Budapest VI. Gróf Zichy Jenő ucca 6. Telefón: 
Lipót 985—02.

FESTÉKET
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 ív .  
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: 
•Grafika* Gépkereskedelmi rt. cégnél, Budapest V. 
Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 904—57.

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

SXAKUX LETEK
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.

Ozv. Steinleinné és Frank grafikai szaküzlet Bu
dapest VI. Gróf Zichy Jenő ucca 6. Telefón: Lipót

^ U niversal grafikai szaküzlet rt. Budapest VIII. 
Rákóczi tér 2. Telefón: József 48— 12. Üj, hasz
nált és javított kő- és könyvnyomdái, könyvkötészeti 
gépekből és egyéb felszerelésekből, anyagokból nagy 
raktárt tart.

N YO M D A G É PE K
Maschinenfabrik Augsburg— Nürnberg A G . Augs- 

burg vezérképviselősége: Chatelet Alajos Budapest 
II. Margit körút 81. II. udvar. Telefón: Lipót

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

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

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

Winkler, Faliért &  Co. A G . Bern, magyar- 
országi vezérképviselete: »Grafika< Gépkereskedelmi 
rt. Budapest V. Csáky ucca 49. Telefón: Lipót 
9<>4—57-

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

Berlin, Linotype sorszedó 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 NW . 87. Képviseli: Tanzer Miksa Budapest
VII. Akácfa ucca 50.

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

OFFSETGÉPEK
Maschinenfabrik Augsburg—Nürnberg A G ., Augs

burg. Kitűnő offsetgépeinek vezérképviselete: Cha
telet Alajos Budapest II. Margit körút 81. 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 offsctsajtóinak gyára a 
George Mann &  Co. Ltd. cég, London W . C. 1. 
Magyarországon képviseli: Pusztafi Zsigmond grafi
kai szaküzlet, Budapest V. Tátra ucca 6. Telefón: 
31—43-

A  Frankenthali offsetsajtók felülmúlhatatlanok. 
A  Schnellpressenfabrik Frankenthal, Albert & Cie 
A G . Frankenthal cég magyarországi vezérképvise
lete: Első Magyar Betűöntöde 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.
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MAGYAR KIRÁLYI FOLYAM- ÉS TENGERHAJÓZÁSI R-T
IGAZGATÓSÁG: BUDAPEST, V, MÁRIA VALÉRIA UCCA 11. SZÁM

I. SZEMÉLYFORGALOM A DUNÁN:
1. Budapest -  Pozsony — Wien között.
2. Budapest—Mohács között, fényesen berendezett termes-gőzösökkel, hálóhelyek,

hálófülkék, elsőrendű étterem a Nemzetközi Hálókocsitársaság kezelésében.
3. Budapest—Visegrád—Dömös—Esztergom között.
4. Budapest helyi és átkelési járatok.
A TISZÁN: Szolnok—Csongrád, Csongrád—Szeged között 

II. TEHERÁRUFORGALOM 
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin.

V A S A D I*  
és VERTESI
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KÉSZÍT, l e v é l -  
b o r ít é k o k a t ,
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P IR Ó K A T  STR

BUDAPEST
VI, VÖRÖSMARTY UCCA 50
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72-10

és gépjavítást bárhol 
vá lla l s pontosan a leg
olcsóbb árak mellett 
eszközöl. - Specialista 
gyorssajtók, rotációs- 
gépek s rokonszakma- 
beli gépek teljes javí
tásában. Gyárt: Kere 
kés papírvágó gépet 
különböző szélesség
ben, lemezollót, p e r 
fo rá ló g é p e t kéz- és 
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gédgépeket Állandóan 
r a k tá r o n  tart, vesz, 
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M A G Y A R  G R A F I K A *
KETTŐS • FŰZETEKBEN • KÉTHAVONKINT • MEGJELENŐ ■ H AVI • FOLYÓIRAT

S Z E R K E S Z T I •  ÉS ■ KIADJA JBIR Ó -cMIKL Ó S 
H ETE DIK • É VF O LYAM • 1926. 

VII-VIII. SZÁM

A  szenny verseny Leíyett nemes versengést!
A  szennyverseny, vagy ahogy köznyelven mondjak: a ŝ ennykonkurcncia átkos betegsége mindenfajta 

ipari és gyári termelésnek. Nem új epidémia, régi krónikus baj, amely ott is felüti Kídrafejét, ahol több, 

de a fogyasztással és szükséglettel arányban álló számú azonos jellegű vállalkozás igyekszik a maga üzleti 

életét biztosítani. Ahol pedig az egyazonfajta vállalkozások a szükségletet meghaladó nagy számban 

műkődnek, ott ez az ocsmány betegség hihetetlen erőre kap és pusztító hatása nemcsak az erőtlen válla-* 

latok megsemmisülésében jelentkezik, hanem az ipari termelés nívójának, a termelt áruk jóságának és meg

bízhatóságának teljes leromlását is okozza. A  szennyverseny mindenfajta termelésnek csak ártalmára van, 

de kiváltképpen az olyan műíparoknak, mint a grafikai iparok általában, mert hiszen ezeknek termelési 

technikája meglehetős szoros kapcsolatban áll az íparművészettel és a grafikai művészetek sok ágával, ami 

azután természetesen a termelési költségek szempontjából is súlyosan esik latba. Ebből azután következik, 

hogy a szennyversenyző kőnyvnyomtató a tipográfiai szempontból kifogástalan munkáért járó árból első

sorban annyit enged, amennyit a szakszerű és gondos kivitel teljes negligálása révén megtakaríthat. 

Ez persze csak jobbik eset, mert napról-napra jutnak tudomásunkra olyan esetek, amikor a könyvnyomtató 

olyan árat szab valamely munkájának — csakhogy megkaphassa —, amely önköltségeit sem fedezi. 

A  szennyversenyzésnek ez a módja már nemcsak a munkavállalás tisztessége iránti fogékonyság teljes 

hiányáról tanúskodik, hanem szakmabeli tudatlanságról is, mert a könyvnyomtatónak, aki munkaválla

lással foglalkozik, kalkulálni is kell tudnia. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy a szennyverseny kár- 

hozatos betegsége szép iparunk testét már réges-régen kikezdte és amint a jelek mutatják, napjainkban 

burjánzík a legvészesebb mértékben. Ismerjük a baj okait: a magyar nyomdaipart nem tudja eléggé fog

lalkoztatni a magyar nyomtatványfogyasztás, olyan sok nyomdát, mint amennyi hazánkban meg akar 

élni, a magyar kultúra, a magyar ipar és kereskedelem - amely egyformán tengődik a mi iparunkkal - 

munkával ellátni nem bír. A  bajt orvosolni nagyon nehéz, műtőorvosi vagy akár erőműtaní beavatko

zással volna csak lehetséges a magyar nyomdaipar testéről ezt a vészes kelevényt eltávolítani s ekként 

előmozdítani egészséges életműködését. De jó orvosszere volna a szennyversenynek a munkaminőség telein= 
tetében való nemes versengés is/ amely pl. Németországban igen üdvös hatást gyakorol az ipar nívójának 

emelésére. Az indokolatlan, meggondolatlan és mindenképpen káros árleszorítás helyett gondoljanak nyom* 
dáink a munka minőségével való versengésre. A  gyakorlati életben most is és régebben még gyakrabban 

tapasztalhattuk, hogy a kvalitásra súlyt helyező nyomdák tőkeszegénységük, forgalmi tőkéhen való hiányuk
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c icára  is nemcsak boldogultak, hanem  virágzásnak is indu ltak . N em  gondolják nyom dáink. Rogy legfőbb 

ideje volna erre a  z egyedül becsületes és céltudatos útra térniők? Botor felfogás az, hogy a  magyar nyom~ 

tatványfogyasztónak nem kell a  szép nyom tatvány, s nemcsak hogy megelégszik a  silányabbal, hanem 

egyenesen keresi is a  z olcsóbbat, tehát hitványabbat. M eggyőződésűnk, hogy ez a? "olcsóbbat keresés" a 

szennyversenynek a  természetes következménye, s hogy ma is felesszámmal akadnak  olyan megrendelők, 

akik a  nyom tatvány elsőrendű minőségét többrebecsűlik az olcsóságnál s így csak a  nyomdákon múlik, 

hogy a  nyomtatványfogyasztót a  kvalitásos s ezzel a  jobban fizetett m unkákhoz hozzászoktassák.

A  múlt század hetvenes éveiben, míntesy a  gépeknek az 

iparban kezdődő jelentóségrejutásának reakciójaképpen, 

indul meg Németországban a műkönyvkötészeti mozga

lom, mely mindenekelőtt régi könyvkötészeti stílusokban 

kereste magának a kővetésreméltó példát. A  Francia- 

országból a  7o~71-es háború folytán kiutasított német 

mesterek a fejlettebb francia kötéstechnika ismeretével a 

mozgalmat új szempontokkal bővítették ki. Ehhez járult 

a  német esztétikai és technikai szakirodalomnak meg

erősödése, valamint a  ̂ Villiam Morís és Cobden Sander- 

son álta l eredményhez vezetett angol mozgalom hatása, 

mely a  könyvnyomtatást és könyvkötést iparművészetié 

emelte, tőle a  szépséget és egyben célszerűséget követelte; 

mindkettőt azonban nem a múlt másolásával akarta 

elérni, hanem az anyagoknak, a  technikai és díszítődé- 

meknek modern szellembení újraértékelésével. A z  ifjúság 

nevelésére alakuló magános, majd állami szakiskolák a 

német műkönyvkötészet útját véglegesen megerősítik.

A z  út mindenekelőtt a  technikailag tökéletes kötések 

díszítését jelentette és a  historízáló díszítés helyébe új 

díszítési elveket keresett. Mindenekelőtt két irány fejlődik 

ki és van hatással a  további fejlődésre.

I. P&ulKersten iskolája. Ennek három díszítő-típusa van:

a)  az első típus, a bordásdíszítés, a  következő gon

dolaton alapszik: a  könyv szerves egész, élő test, gerince 

a könyvhát, fóalkatrészei a  bordák, melyekre az egyes 

íveket fűzzük. A  díszítésnek a könyv e szerves egységét 

kell hangsúlyoznia és fóalkatrészeitól kiindulnia. A z  ered

mény: a hátról és bordáktól kiinduló díszítés, mely a  két 

fedőlapot különböző formákban betölti;

b ) a  geometrizáló díszítés. Ennél a  hát és a két fedőlap, 

mint külön-külön díszítési felület szerepel, bár a két fedő

lap díszítése rendszerint azonos. A  háton legtöbbször 

karrée-aranyozás. A  fedő- és hátlapot vonalakkal, vagy 

mintával szegélyezzük,majd geometriai egységekre (négy

zetekre, téglalapokra, vagy rombuszokra) osztjuk fel, e 

felosztást vonalakkal hangsúlyozzuk, néha azonban e 

hangsúlyozást el is hagyhatjuk és a  négyzetekbe, tégla

lapokba pecséteket helyezünk;

c) a szimbolizáló díszítés; elvi alapja az a kívánság, 

hogy a könyv tartalmát a  díszítésben kifejezésre juttassuk. 

Ennek a  könyvhát díszítésére alig van befolyása. A z  elülső 

és hátsó fedelet bekeretezzük és az elülső fedélre,az optikai 

középre kísebb-nagyobb rajzot helyezünk. A  rajz tárgya 

a könyv tartalmát, vagy annak egy részét fejezi ki. Például 

Faust jelképe egy Pentagram, a Bibliáé Dávid csillaga stb. 

néha egyszerűbben, néha komplikáltabban.

A  Kersten-ískola fószerszámai a  kész pecsétek, kimon

dott rajzképességet csak a  szimbolizáló-díszítés kíván meg. 

Kersten maga már régideje csaknem kizárólag az utolsó 

típussal dolgozik és a modern eredmények figyelembe

vételével kífáradhatatlan új szimbólumok tervezésében.

II. A Franz Weisse=iskola a  Kersten-féíe elveknek egyenes 

ellentéte. A  pecsétek és egyéb kész díszítő szerszámok hasz

nálatát, ahol csak lehet, mellőzi, visszamegy a legegy

szerűbb díszítómotívumos szerszámok használatára: az 

egyenesére és a körívére és ezekből állítja össze a fedő

lapokat és a hátat külön-külön betöltő szabad díszítést, 

mely nagyon gyakran a népies díszítésekkel azonos szel

lemű (virág stb. motívum). Nem keresi a  szimbólumokat 

és a szimmetriát, az egyes formák díszítő értékét nézi és 

azokat építi egymás mellé. E törekvésében annyira megy, 

hogy a címek tradicionális könnyenolvashatóságát elveti 

ott, ahol a kész betűk formáit nem tudja a díszítés egészébe 

szervesen beleilleszteni. Felbontja a  betűket is vonali ele

meikre és új betűket, új betú- és szócsoportokat komponál 

és ezeket főleg a  hát díszítésére fordítja. Hangsúlyozza 

a különbséget a használati és művészi kötések között és a 

művészi kötéseknél akönyvkötó múvész egyéniségének min

den tradíciótól mentes szuverénítását. A  könyvek maguk 

művészi tett kifejezői és mint ilyenek, minden cím nélkül is, 

már messziről megismerhetők. Ez a  főleg a  hátcímzésre 

vonatkozó álláspont az egész iskola beállítottságára jel

lemző. A  múvészet kihangsúlyozása a rajzolási készséget 

természetes követelményként foglalja magában.

E két iskola hívein kívül számosán vannak olyanok, 

akik egyéniségüknek leginkább megfelelő formák meg

találásával csoportba be nem oszthatók és akik mindig
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újabb és újabb szempontok felvetésével, a z esztétikai esz

közök kibővítésével tartják kezükben a fejlődés vonalát. 

Ezek az individualistát:; legtipikusabb képviselőik: O ttó 

Dorfner, O ttó Pfaff és Paul Klein.

Ottó Dorfner díszítő motívumainak leegyszerűsítésében 

az egyenes csaknem kizárólagos uralmáig jut. A  külön- 

bözó erősségú egyenes vonalaknak a  díszítőfelületen való 

egymás mellé állítása, egymás melletti kiegyensúlyozott

sága és csoportosítása adja meg könyveinek fójellem- 

vonását, melyhez jellegzetesen a  könyveimnek díszítő- 

motívumaként felhasználása járul. A  vonalcsoportok 

önmagukbani merevsége feloldódik az egymásmelléállí- 

tottságban és főleg azáltal, hogy a betúmotívumok á lta 

lában körjellegúek, önnönmagukban kiegyensúlyozottak 

és az esztétikai értékelés minden lehető szempontjának 

latbavetésével állnak azon a  helyen,ahol okvetlen állniok 

kell. A  hát és a  két fedőlap egy egységet alkot, melynél 

a hát általában egy oszlop jellegét veszi fel, mintegy hang

súlyozva könyvarchitektúraí fontos szerepét. A z  egész 

tervezésben a könyvkötő aranyozó eszközeivel való gon

dolkodás félreísmerhetetlenül az uralkodó. Ez annyit 

jelent, hogy nem az aranyozószerszámok követik a rajz 

vonalait, hanem a rajz követi az aranyozószerszámok 

legtermészetesebb funkcíólehetóségeít.

Ez mondható csaknem teljesen Ottó P faff díszítómotí- 

vumaíra is. A z  ó eszköze is az egyenes és a kör, de míg 

Dorfnernél az egyenes vonalak csoportosítása csaknem 

kizárólag a keretre szorítkozik,amelybe az írásmotívumot 

helyezi, addig Pfaffnál az egyenes vonalak különböző 

formává tömörülnek magán a díszítófelületen. A z  erősebb 

vonalak alkotta könnyebb formákkal szemben ott állnak 

a kisebb, de - mert telibb - súlyosabb formák és e nagy, 

kis és még kisebb formák helyeződnek úgy el a  felületen, 

hogy elhelyezódésüket súlyosabb és könnyebb értékük

határozza meg - grafikailag fekete-fehér-hatásról beszél

hetnénk. A  könyvkötő szemét itt a festőé finomítja és 

problémáit a festóienlátás sokszorosítja.Igy viszi afestóien- 

látás olyan kísérletekbe, melyeknél a színek és a tapintó- 

érzéknek a különböző anyagra való különböző reagálása, 

a  különböző anyagok kombinálásának mesteri felhasz

nálását eredményezi: pergament, szaffián-, maroquínbór 

a színérték szerint jut szerepre az ilyen alkotásoknál, 

hangsúlyozva vak- és aranynyomással és beleillesztve a 

könyvszerkezet lehetőségeibe.

Paul K lein elsősorban az érzés embere, a könyvkötészet 

lírikusa. /Minden egyes könyv újabb és újabb megoldásra 

ösztönzi. A  fekete-fehér-hatás; a  tisztán vonalas meg

oldás, majd megint a  tradicionális keretezésre emlékeztető, 

de mégis újszerúen ható díszítómódok egyformán az övéi. 

Nem a túltanultság, hanem az ösztönös alkotás, a kép

zelőtehetség teremteti meg vele a legkülönbözőbb meg

oldásokat. Ó  az az egyéniség a könyvkötészetben, akire 

a későbbi mozgalmak leginkább hivatkozhatnak, mert 

könyvei sokszerűsége, különbözősége a problémakeresók- 

nek a legtöbb anyagot adhatják. (A  fentiek illusztrálásául 

a  119. és 120. oldalakon több könyvtáblát mutatunk be.)

Még felemlíthetnénk a modern német könyvkötészet 

számos alakját, majd mind a 12o-13oműkönyvkötót,kik 

részben a Jakob-Krause-Szövetségben (Jakob-Krause- 

Bund),részben a Könyvkötómúvészet-Mesterei-Szövetsé- 

gében (Bund dér Meister dér Eínbandkunst) csoportosul

tak, hogy minden lehető eszközzel, főleg azonban kiállítá

sokkal tagjaik alkotókedvét fokozzák és a  nagyközönséget 

a művészi könyvkötés becsülésére és támogatására meg

neveljék. A  sok névnek és a sok kísebb-nagyobb jelentő

ségű iránynak felemlítése azonban csak elhomályosítaná 

azt a  képet, melyet mi a modern német műkönyvköté- 

szetról a föntiekben adni akartunk. PÓR N Á N DO R, Berlin

A  Etnotype szedógépen való zavartalan szedés előfel

tétele mindenekelőtt a jól működő klaviatúra. Bizonyára 

sok gépszedó szerzett már keserű tapasztalatokat e téren 

és tudja, hogy ídegrongálás szempontjából mit jelent az, 

ha időhöz kötött munka szedése közben a gyakran hasz

nált matricák kimaradnak, későn esnek, vagy nem kívánt 

mennyiségben zuhannak le a magazinból és megtöltik a 

gyüjtóelevátort. A z  ilyen zavarok a gépszedó fokozott 

figyelmét veszik igénybe, aminek velejárója bizonytalan 

szedés és nagy korrektúra. A k i a  matricák zavartalan 

esésére gondot fordít, elkerülheti ezeket az ídegemésztó 

bajokat. Mindenesetre semmiképpen sem kellemes, ha pél

dául napilapnál a  nyomás ideje elérkezvén - metór, gép

mester, nyomdavezető türelmetlen várakozása közben-

még egész sereg korrektúrasor vár elintézésre. A z  okos és 

előrelátó gépszedó idejekorán való beavatkozással meg

előzi az ilyen kritikus helyzetet. H a  a  matricák kivál

tásakor fogyatékosságokat tapasztalunk, úgy a  szedés 

.befejezése után azonnal vizsgáljuk meg a zavar okát és 

ne bízzuk a  véletlenre, vagy kettős schícht esetén a követ

kező kollégára annak elhárítását. Ahol a napi tisztogatást 

rendesen elvégzik, ott mindig van alkalom piszok okozta 

kellemetlenségek elhárítására. Sokkal nehezebbé válik a 

rendbehozatal akkor, amikor már több oldalról jelent

keznek a zavarok és hirtelenében azt sem tudjuk, melyiket 

hárítsuk el előbb.

A z  Ínstrukciós könyv a klaviatúra félévenkínti tisztí

tását írja elő. Es nem indokolatlanul. Akármilyen por
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mentes helyiségben álljon is a  szedógép, félév a latt éppen 

elég piszok rakódik le a  klavíatúrakörhagyók és kör

hagyóemeltyűk, valam int a  billentyűrudak kőzé. Nem 

szólva arról, hogy a  már néhány év óta használatban 

lévó matricák a? öntéskor rájuk tapadó apró ólomszemecs- 

kéket magukkal hordozzák minden útjukban és elárasztják 

a  gépet finom ólomrészekkel,, am iből a  klaviatúra leg

eldugottabb részeibe is jut annyi, hogy esésí zavarokat 

előidézzenek. A m  ha félévenkínt nem is adód ik  alkalom 

arra, hogy generális klavíatúratisztítást végezhessünk és 

megelégszü nk a  klavíatúrakörhagyókat tartalmazó klavía- 

túrarámák leszerelésével és a  billentyűk kiszedegetésével 

és mindeme részek alapos megtisztításával, de minden

esztendőben egyszer - az ékszekrényt, gyüjtőelevátort, 

gyüjtószánt,gyűjtőt és frontlemezt is hozzávéve - a  klavia

túrát teljesen szét kell szednünk és gondosan megtisztí

tanunk.

N oha  az első pillanatra a  klaviatúra szétszedése és 

összeállítása bonyolult munkának látszik, mégis megfelelő 

körültekintés és óvatosság mellett feltétlenül sikerül ez 

mindengépszedónek/hacsakkícsítiskonyíta gép mechaniz

musához- Két kolléga segítségével ez a  művelet körülbelül 

nyolc óra a latt elvégezhető és bizonyos, hogy annak be

fejeztével, bepillantva a  klaviatúra belsejébe, némely téves 

felfogás kerül revídeálásra eme szerkezet eldugott a lkat

részeinek működéséről. A z  alábbiakban megkísérlem a  

tisztogatás sorrendjének a  leírását. Persze a  L,inotype min

den modeljét nem vehettem e sorok keretében figyelembe, 

mert ez egy szakcikk keretét meghaladó terj'edelmet igé

nyelne. De ez nem is szükséges. A z  »Ideal« rendszerét vet

tem itt a lapul, mert ennek a  szerkezetével sok model azo

nos. A  többi gép és az »Ideal« k laviatúrája között lévó 

eltérések nem okozhatnak egyik L,inotype gépszedónek 

sem komoly problémát, mert az eltéréseknél a  le- és föl

szerelés mikéntje úgyszólván önmagától adódik.

A  tisztogatást úgy kezdjük meg, hogy mindenek előtt 

a  magazint és kézimatricaszekrényt levesszük és olyan 

helyre tesszük ezeket, ahol útban nincsenek. Továbbá a  

gépet visszahajtjuk annyira, hogy az ékfogó az ékszekrényt 

elhagyja. M ost leszereljük az ékszekrényt és azt félretesz- 

szük. Itt megjegyzem, hogy a  leszerelés folyamán minden 

csavart néhány menettel lehetőleg visszacsavarunk a 

helyére, egyrészt, hogy elcserélés ne történhessék, másrészt, 

hogy felszereléskor kéznél legyenek. Egyben ez a  csavarok 

elvesztése ellen a  legmegfelelőbb biztosíték. Most a  gyüjtó- 

üveg kerül sorra. Ennek levétele után leszereljük az egész 

gyűjtőt, a  gyüjtószánt és frontlemezt. M indent óvatosan 

egymás mellé rakunk egy asztalra vagy regálísra. A  hosszú 

kiváltórudakhoz immár kényelmesen hozzáférhetünk. A z  

e-átváltó leszerelése után a  hosszú kiváltórudak H  532. 

számú ütközősínjét szereljük le, amely a  hátulsó klavía- 

túrarámára van erősítve. A  hosszú kiváltórudak (9o 

darab van belőle) most már egyenkint kihúzhatok. El- 

cseréléstól nem kell tartani, mert a  rudak számozva van

nak. De nehogy valakinek eszébe jusson, hogy az esetleg 

görbének látszó rudakat kiegyenlítse, mert ezzel nagy bajt 

idézne elő. A  hosszú k iváltórudakat ugyanis a  gyárban 

hajlítják meg szükség szerint, hogy azok felső élei pontosan 

a  magazin zárókúpjai a lá  essenek és ezzel a  matricák 

Zavartalan kiváltását biztosítsák. Ezek után megszakítjuk 

a  gyüjtóelevátor és a  klaviatúrára szerelt kézíemeltyű 

között az összeköttetést, de óvatosan, nehogy az emeltyű 

szabaddá lett rúgója orrunk hegyében kárt tegyen. A  kézi” 

emeltyűből az ékalakú szeget kiverjük, ami után az egész 

emeltyű a  helyéből kihúzható. A  klaviatúrát védő összes 

lemezek eltávolítása után a  klaviatúra körhagyóemeltyűit 

a  két hozzávaló és á llandóan  tartalékban tartott két 

acélhuzal bevezetésével megrögzítjük. A  klaviatúra á ll

ványa a latt a  klaviatúrát tartó két nagy csavart csavar

kulccsal kicsavarjuk és az egész klaviatúrát rámákkal és 

gumihengerekkel együtt egy kolléga segítségével azállvány- 

ról balról jobbra irányulva óvatosan leemeljük és asztalra 

vagy regálisra tesszük, hogy a  klaviatúra további szét

szedését kényelmesen elvégezhessük. A  szerelés munkájá

ban idáig gyorsan eljutunk és a  szedógépen a  klaviatúra 

helyét már csak egy nagy ür jelzi. De folytassuk a  leszere

lés munkáját. M iu tán  a  klaviatúrát alkalmas helyen el

helyeztük, a  gumihengerek eltávolítása után leszereljük 

a  két k laviatúrarám át és ezekből kiszedjük a  körhagyó- 

kat. Lehetőleg ne keverjük össze ezeket, hanem sorjában 

rakjuk a  körhagyókat egymásmellé egy hasábhajón, mert 

jobb, ha  a  körhagyók megtisztításuk után ismét meg

szokott helyükre kerülnek vissza. M ost azután leírjuk a  

klaviatúra írásjeleit, hogy a  billentyűrudak visszahelye

zésekor tévedés ne történhessék. A h o l több mint egy gép 

van, ott az írásjelek leírása nélkül is hamar segíthetnénk 

magunkon, de ahol csak egy gép van, bizony nagy fel

tartást okozhatna az ezzel kapcsolatos feledékenység. A z

Í24



A  Gebr. Klingspor, OffenbacFi a. M. betőőntőde 

(D. Stempel AG. Frankfurt a. M. és Első Magyar 

Betüőntőde rtv Budapest) félkövér Koch antikva 

betűje. — Tervezte: Kun Mihály. — SchrlFt: grobe 
Koch dér Schríftgíesserei Gebr. Klingspor (D. Stem* 

pel AG. Frankfurt a. M. und Erste Ung. Schrift° 

giesserei AG. Budapest). - Entwurf: Michael Kun



A  Gebr. Klingspor Offenbach a. M. bet&őnti5de (D. Stempel AG. Frankfurt a. M. és Első Magyar Betűöntődé rt., Buda

pest) félkövér Koch antikva és Neuland bet&je. Tervezte: Kun Mihály — Schrift: grobe Koch u. Neul&nd Schriftgiessereí Gebr. 

Klingspor (D. Stempel AGV Frankfurt a. M. u. Erste Ungarische Schriftgiessereí AG./ Budapest). - Entwurf: Michael Kun





A  Gebr. Klíngspor, Offenbach a. M. 

betűöntődé (D. Stempel Akt.-Gesv 

Frankfurt a. M. és Első Magyar 

Betűöntődé rtv Budapest) félkövér 

Koch antikva betfije. — Tervezte: 
Kun Mihály. — Schrift: grobe Koch 

dér Schriftglesserel Gebr. Kl/ngspor 

(D . Stempel AG. Frédik fúrt a. M. 

und Erste Ung. SchrtftgiessereíAG. 

Budapest). Entwurf: Afichael Kun



oldalsó acélrudak eltávolítása után egymásután húz- 

hatjuk ki a billentyűket helyeikből. Ezután a  klaviatúrát 

megfordítjuk, kissé feltámasztjuk és a//537-számú ütköző- 

sín levétele után sorban kiemeljük a  rövid kiváltórudakat, 

ezeket is szigorú sorrendben hasábhajóra állítjuk, mert 

hatféleképpen kombinált bevágásaik vannak, amelyekbe 

a  billentyúemeltyúk beilleszkednek. Elcserélódés esetén 

abillentyúemeltyúkvisszahelyezése nem sikerülne és emiatt 

esetleg az egész klaviatúrát ismét szétszedhetnénk. Végül 

még leszereljük a  klaviatúrát övező lemezeket és az egész- 

ból már csak a  klaviatúra váza  maradt meg.

M ost következik a  pucolás. Ezt is bizonyos rendszerrel 

kell végeznünk. A z  egyik kolléga a  hosszú és rövid ki- 

váltóm  dakat tisztítja meg petróleum és benzin keverékébe 

mártott ronggyal. Ugyanez történik a  billentyúrudakkal, 

de magát a  bíllentyút, illetőleg az írásjelet óvjuk minden 

Zsiradéktól, mert az a  zsiradéktól elhomályosodnék. A  

billentyűt legjobban meleg vízbe mártott tiszta ronggyal 

tisztíthatjuk meg. A  másik kolléga a klaviatúrakörhagyó- 

kát veszi kezelés a lá  benzin segítségével. M iu tán  a  kör= 

hagyókat egészen szárazra töröltük, fogpíszkálóra vagy 

kihegyezett fadarabkára egy csepp csontolajat (varrógép** 

olajat) veszünk és a körhagyók mindkét o lda lán  olajat 

bocsátunk a  tengelyekre. Ezután jól megforgatunk mín- 

den körhagyót, hogy a  becsepegtetett o laj a  körhagyó 

tengelyén elterjedjen. A  tisztogatást vezető kolléga meg a  

többi részt veszi elő. A  külső lemezt, a  belső részt, a  

klaviatúrarámákat, körhagyóemeltyűket stb. A  gumi- 

hengereket langyos szappanosvízben mossa meg. Azon-* 

bán nem szabad megfeledkeznünk a  szedógépen máskor 

nehezen hozzáférhető helyek és részek alapos megtisztí- 

tásáról sem, mert újra egy év telik m ajd el, amíg azok- 

hoz ismét hozzájuthatunk.

H a  a  tisztítással teljesen készen vagyunk, hozzáfog- 

hatunk a klaviatúra összeállításához/ még pedig fordított 

sorrendben, mint szétszedésekor. A  rövid kíváltórudak 

behelyezésekor a  klaviatúra vázát ismét feltámasztjuk, 

hogy a  rudacskák előre ne billenhessenek. A z  írásjeleket 

feljegyeztük és most a  bíllentyúemeltyúket gond nélkül 

helyezhetjük vissza helyeikre. Mindegyiknek a hozzávaló 

rövid kiváltórúd bevágásába kell beilleszkednie. A  már 

beillesztett bíllentyűemeltyút az oldalon bevezetett acél

rúddal biztosítjuk.

Am ikor a  klaviatúra ismét komplett, két kolléga vissza

á llítja  a  helyére, ami nagy óvatosságot igényel és most 

jobbróUbalra irányulva helyezzük az állványra. A z  alsó 

két nagy csavarral történt megerősítés utánakéziemeltyút 

szereljük fel és helyreállítjuk az összeköttetést a  gyüjtó- 

elevátorral, a  klaviatúra a latt lévő rúgó bekapcsolásáról 

sem feledkezünk meg. M ia la tt az egyik kolléga a  hosszú 

kíváltórudakat fűzi be számozás szerint, a  másik két 

kolléga a  leszerelt ékszekrényt, a  frontlemezt a  kerékzettel 

együtt,a gyűjtőt és agyüjtószánt tisztítja. Am ikor a  hosszú

kíváltórudak már elhelyezést nyertek, fetsó végeikbe 

fűzött huza lla l felemeljük azokat, hogy a  hátulsó rámára, 

a  hosszú kíváltórudak alsó bevágásaiba a  h  537- számú 

ütközósínt ismét beilleszthessük, aminek megtörténte után 

a  hosszú kíváltórudakba befúzött huzalt eltávolítjuk. 

Végül a  közben megtisztított többi alkatrészt is felszerel

jük és az egész megtisztított szerkezetet átvizsgáljuk, hogy 

minden a  helyén van-e és nem követtünk-e el valam i 

mulasztást, am i most még idejekorán helyrehozható.

M unkánka t befejezve, azt látjuk, hogy a  klaviatúra 

tisztítása, illetőleg szétszedése és összeállítása nem is olyan 

komplikált, m int azt sokan gondolják. Csak nyugalom 

és türelem és nem utolsó sorban némi érdeklődés szükséges

a  gép mechanizmusa iránt. H a  ezt a  munkát egyszer 

elvégeztük, szokásunkká válik és többé nem lesz kedvünk 

piszkos, rosszul működő klaviatúra előtt ülni, mert élve

zetet és örömet szerez a  tiszta klaviatúra, am i azonfelül 

még megkönnyíti a  munkánkat és ezzel kíméli az idegein* 

két, tehát szolgálja az egészségünket is. NEUMANN EDE.

r

Egy idő óta m inálunk is egyre népszerűbbé, olvas oltabbá 

válik a francia könyv. Azelőtt csak a kiváltságosoknak, 

talán csak az irodalom kényeskedőinek, a ófrancia kultúra 

barátainak« élvezete volt. M a az egyszerű polgár, a közép* 

osztály kispénzű könyvfogyasztója is egyre inkább reáfanya

lodik, mert régi barátaink, a német könyvkiadók szörnyen 

megdrágították a szép német könyveket. A  német könyv az 

infláció idején »Sachwert«=té lett, egy nemévé a beruházás

nak, mellyel a vagyont lehetett megmenteni. Azután pedig 

amerikai és angol exportcikké vált s az még máig is meg

látszik rajta. B ibliofil testességgel és a reprodukáló technikák
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tökéletességével hódol a német könyv a külföldi könyv* 

gyűjtők szenvedélyeinek és - dollárjainak. S  nekünk immár 

olyan becses és elérhetetlen, m int az ezüst-kódex egy upsalai 

könyvtarban.

Nem úgy a francia könyv. A  győztes országok fürge 

»érdeklődésével« egyszerre ott termett a háború végeztével 

s még inkább azután\, hogy a francia pénz rosszabb, a ma- 

gyár korona jobb lett. M a pedig a lyoni selyemmel a párizsi 

szépít&szerekkel együtt hatalmas erővel ostromolja a magyar 

fogyasztó pénzét s m int társai ez is többet jelent puszta 

külkereskedelmi számadatoknál. Testi és lelki hatásokat, 

esztétikai beszűrődéseket, erkölcstörténeti változásokat is je

lent egyben. Nem  érdektelen tehát a francia könyv mellett 

egy kissé megállani.

Hogy belsejében m it rejt, az inkább az irodalm i kritika 

lapjaira tartozik. Bennünket csak külső megjelenése, formai 

sajátságainak és nyomtató-ízlésének megnyilvánulása érde

kel. Ebben a tekintetben pedig a francia könyvek zöméről el 

lehet mondani, hogy tipográfiai sajátosságuk nagyon alacsony 

színvonalon mozog. M in t az egész francia nyomdaipar, sőt 

az egész mai francia iparművészet is: a kőnyvcsinálás ízlése 

is még abban a gyermekbetegségben szenved, melyet miná- 

lunk szecessziónak neveztek, a franciák pedig »art nouveau«, 

új művészet névvel illettek. Az ipOO év körüli díszítőkedv 

hagyott mély nyomot az egész francia műiparon s ennek 

furcsa betűvetése, hajlított szögletű keretdíszei, vízinövények 

kúszószárára emlékeztető virágornamentumai adják meg 

egy-egy könyv cím lapjának jellegét. A  francia könyvnyom

tatóiparban úgyszólván csak kétféle könyv jelenik megy az 

egyik, amely olcsó eszközökkel, silány papiroson a régiesség

látszatával, de a klasszikus arányszépségek teljes félre= 

ismerésével ad  valam i régies színezetű könyv művészetet;  a 

másik, mely negyedszázadelőtti lipcsei és turini kezdemé= 

nyezéseket utánozva olyan körülcifrázott és keretezett lapokat 

mutat, hogy ma már nálunk csak a legrosszabb vidéki

kisnyomdák báli meghívóin találkozunk hasonló cirádákkal. 

Pedig még nem is olyan régen, mintegy hetven*nyolcvan 

évvel ezelőtt a párizsi és lyoni könyvnyomtató műhelyek az 

úgynevezett second empire, (magyarul: biedermeier) ízlésé- 

ben igen tetszetős, kellemes és külföldön is utánzott köny

vekkel kedveskedtek az akkori idők műveltjeinek. Ennek az 

ízlésnek sokszor egy kis romantikus, sőt gótikus, csúcsos ívek- 

kal tarkított jellege volt, sokszor pedig a múzsák és angyalok 

sajátos klasszicizmusa népesítette be a címlapoknak kacska- 

ringós feliratait.A m i derékalmanachíróinkés könyvkiadóink 

egyenest követendő mintaképnek tekintették e rézmetszetű, 

vagy litografikus címlapokat. Pedig az már igazán nem a 

virágkora volt a francia nyomtatóművészetnek. H o l jártak 

már akkor attól a nagyszerű szellemességtől, mellyel egy 

Chochin, Boucher, Choffard, Eisen s mások dolgoztak az 

ezerhétszázas évek végén, hogy az akkori meseírók, költők és 

filozófusok műveit a rokokó vidámságával s a klasszikusok 

előkelőségével tálalják olvasóik elé. l-Igyszólván minden 

akkori könyvnyomdának van egy-egy ragyogó kiadványa, 

egy M anuel typographique-ja, nyomdai kézikönyve, mely 

a nyomtatás mesterségének összes tudnivalóit magában fog

lalja. Méreteket, s azok távolságát, betűk arányát is megem

lítik természetesen a helyes elosztássá szép folthatás kedvéért. 

M ár most a m ai francia könyvnyomtatók ezeket a számszerű 

adatokat pontosan utánuk csinálják, valóságos kánonnak 

tekintve ez elveket, de egyéb tekintetben azután igazán sem

m it sem adnak vissza a régi nyomtatványok életteljes és 

elegáns művészetéből. Mostanság tehát az a furcsa helyzet 

állott elő, hogy azok, akik a klasszikus könyvízlésnek leg

nagyobb mesterei, a németek, az angolok, a svájciak, a dánok 

egész tipográfiád ízlésüket az Etiennek, a Didot-k, a Jean de 

Tournes-ok, a Barbouk gyönyörű könyvhagyományaiból, 

klasszikus nyugalmú betűiből, nemesarányú tipográfiai 

építészetéből merítik, viszont maguk a franciák azokkal a 

rossz sárga borítékú, vagy fakón szecessziós könyvekkel 

árasztják el Európát, melyekből csak azt lehetne megtanulni, 

hogyan nem szabad könyvet csinálni.

Igaz, ott is vannak már elszórt és biztató jelenségek, me

lyek egy jobb idő eljövetelét sejtetik. Főleg a fametszetű 

illusztrációkkal ékesített költői és elbeszélő művek, melyek 

egy-egyigenkitünőgrafikusművész munkáihoz adnakkeretet, 

keresik a jobb technika és a szebb betűtípusok hatásait. Egy- 

egy jelesebb könyvművész, m int Pichon, Cochard, Emilé- 

Paul s egy-egy jó l vezetett műhely, m int a »fjart catholique« 

vagy a »Société littéraire de francé« erős törekvést mutatnak 

a jobb irányban. S  a francia költészet neokatolikusaiClaudel, 

Jammes,Péguy és mások m unkái valóban áhítatot keltő betűk 

tisztaságával, a gondos nyomtatás ragyogó példáiként je

lennek meg. A húsz év előtti Insel= Verlag vitte ezzel az elő

kelőséggel az ő akkori fiataljait: Hoffmannsthalt, Rilkét, 

Beer-Hoffmannt a közönség elé. És sajátságos módon a leg

jobb könyv nyomtatók most is, m int hajdanában, Lyonban 

dolgoznak a francia könyvpiac számára.
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M in d e z  A zo nban  csak szórványos s a lig  észrevehető erő

feszítése a fra n c ia  n y o m d a ip a r  le s jo b b ja in ak . A z  a  k ö n y v« 

kedve lő  s n y o m ta tó  szakem ber, a k i a jó  és öreg fra n c ia  k ö n y v  

m a  m a r  r itk a  p é ld á it keresi\ m a  is m ég  a m ú ze u m o k  s k ö n y v =

tá ra k  k incseire v a n  u ta lv a , vagy  a s za jn a p a rti kis könyves* 

lá d á k  ó d o n d ásza ira , a k ik n é l m ég  m eg lehet v á s á ro ln i 

p á r  fra nk é rt a z  egykori g a zdag ság  sárg u ló  m a ra d v án  

n y a it. nádai Pál

/^\ régi cégirato <, a%o
Minden könyvtárnak büszkeségét képezik a régi kéziratok 

és a könyvnyomdászat bölcsők órából (l5oo. évig) származó 

nyomtatványok. De nemcsak büszkesége ez a könyvtáraknak, 

hanem kincse is. Ilyen kincsekkel főképpen az állami, királyi, 

pápai könyvtárak rendelkeznek leginkább. A  berlini királyi 

könyvtárnak például ötezernél több régi kézirata és háromezernél 

több incunabele1 van; a vatikáni könyvtárnak Rómában, 

melynek már V. Miklós pápa (“f 1455) háromezer kéziratot 

gyűjtött, ma 5o.ooo=nét több régi kézirata van, melyek közül 

22.000 latin nyelvű. A  párizsi könyvtárban í 00.000=en felül 

emelkedik a ritka kéziratok száma, amelyek legtöbbje hadí- 

Zsákmányból ered.2
Legértékesebbek a papiruszra írt kéziratok, ezek között is az 

úgynevezett Ebers-féle,8 amely 1875 óta a lipcsei egyetemi 

könyvtárban őriztetik, továbbá az úgynevezett Sinaíticus-kódex 

a Kr. utáni IV. századból,4 amely most Moszkvában őriztetik, 

továbbá a londoni British Museumban őrzött V. századból 

eredő alexandriai biblia-kódex, a milánói Ambrozian=féle 

könyvtárban őrzött IV. századbeli kézirat Plautus római költő 

egy vígjátékszövegével és a Vatikánban őrzött IV. századbeli 

Vergil-kódex.

Az íráshamísítást nagyon nehéz felfedezni vagy megismerni, 

sokszor még a leggyakorlottabb és legélesebben látó szem sem 

képes különbséget tenni a valódi és a hamisított írás között, ez 

azért van, mert a hamisítók egy olyan ismeretlen vegyiszerrel 

dolgoznak, amely teljesen eltünteti a papirosról a tintával írott 

részt vagy részeket olyannyira, hogy a papíros teljesen tiszta 

marad és semmi foltot nem mutat, amit még nagyítóüveggel sem 

lehet felfedezni, mivel aztán az így eltüntetett írás vagy írás- 

részlet helyett mást írnak. William Wood,az amerikai Hopkins- 

egyetem tanára azonban, aki tanulmány tárgyává tette az 

íráshamisítás felfedezését, olyan találmánnyal állt elő 19 12-ben, 

amely kétséget kizáró módon megállapítja az íráshamisítást. 

Wood ugyanis rájött arra, hogy ultra violet-sugarakkal fény

képezve valamely hamisítást az eredeti írásban, a hamisítás 
azonnal kitűnik. Kísérletet tett, nagyobb érdeklődők jelenlétében 

egy darab papirossal, amelyre ezt írta: kettászáz dollár, aztán 

vegyiszerrel eltüntette e szókat: száz dollár és odaírta a meg

maradt kettő mellé: ezer dollár. A  hamisítás olyan kitünően 

sikerült, hogy senki nem volt képes a legcsekélyebb változást 

is észrevenni a papíroson. Wood aztán ultraviolet fényké-

11500. évig terjedő időszak nyomdászati termékeinek neve.

11797-ben 2ooo darabot a  vatikáni könyvtárból vittek el, szintúgy 18o9-ben

a bécsi könyvtárból megszámlálhatatlan példányt, továbbá a zürichi Ridiger-

Manesse-féle könyvtárba tartozott XIV. századbeli lantos költemény kézíratcsomója

(7000 strófa), melyet sok hányattatás után 1022-ben, mikor a  franciák Heidelberget

bevették, zsákmányoltak; a  Flórencben levő l*aurentiana-könyvtárból, mikor a fran

ciák 1494-ben a várost feldúlták, 8000 darabot vittek magukkal.

< értéke és hamisítása (1.)
pezés alá vette a kijavított írást és az így előállított fény

képen a kettő szó után egy folt volt látható, világos jeléül annak, 

hogy e helyen törlés történt és az eredeti szövegnek másnak 

kellett [ennie. Wood felfedezése igen nagyjelentőségű, mert általa 

bárminő okirathamisítást ki lehet deríteni.

Rendesen azt a kéziratot hamisítják, amely nagyon ritka 

és kőztudomás szerint teljesen nyoma veszett, vagy amelyikért 

igen rajongnak.

Minden kornak és országnak megvolt és megvan az ilyen 

hamisított kézirata, de még számtalanabb azok száma, amely

ről nem derült ki a hamisítás és mint valódiak hevernek drága ' 

kincsek árán megszerezve a könyvtárak poros polcain, mint 

féltve őrzött ritkaságok.

A  sok közül csak az újabb kornak egy ilyen kézirathamisí

tásáról emlékezünk meg, amely nagyobb port vert fel az ebből 

keletkezett büntetőügy kapcsán.

Ilyen érdekes eset a múlt század 5o=es éveiben a Schiller- 5 
láztól keletkezett kézirat- vagy autogram-hamisítás felvirág

zása is. Schiller kéziratai ritkák és ekkor igen keresettek voltak 

és ez oknál fogva a meglevők igen magas árakat értek el, illetve 
jól megfizették azokat.

Schiller legnagyobb imádói közé tartozott a weimari nagy

herceg is, de ennek könyvtárában is] igen kevés ilyen Schiller-

soo
EZER KORONA

névértékű é le tb iz tos ítás i köt
vénnyel Ö n t és családját öreg
ségére megmentjük a gondtól.
— Intézetünk jó hírneve és tőke
erőssége garancia arra, hogy az 

Ö n  befizetett pénze sokszorosan 
vísszatérül. - Részletes felvilágo
sítást nyújt a Holland-Magyar 
Biztosító-társaság központi iro

dája, Budapest V III, Baross u. 2

* 1872-ben Ebers tanár fedezte fel a felső-egyiptomi Theben városban végzett ásatás 

alkalmával és amely a Kr. előtti XVI. századból ered és gyógyításról, gyógyszerek

ről, hossz- és súlymértékről szól.

4Tischendorf német tanár 1844-ben és 1859-ben fedezte fel a Sinai hegy lábánál 

fekvő egyik kolostorban, amely 346 papirusz-lapból áll és a biblia szövege van rá 

írva görög nyelven.

5 Schiller Frigyes, a németek világhírű költője.
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relikvia volt. 1854-ben aztán egyszerre az autogrampiaeon 
igen sok Schíller-kézírat jelent meg, ami a Schiller ̂ k é z ira tért 

rajongók közt valóságos forradalmi lázt idézett elő. Gyanút 

csupán az keltett, hogy e kéziratok közt éppen azok voltak 

képviselve, melyek a költő leghírnevesebb költeményeiről szóltak 

és így természetesen a legmagasabb eladási árat is képviselték.

Künzel Vilmos heiíbronni papírkereskedő, aki Schiller kéz

iratait ismerte és aki Schiller levelezését, melyet Kőrner felieb- 

bezési bíróval folytatott, megvette, felszólította Dielitz berlini 
tanárt, hogy kutassák közösen ez állítólagos Schiller-kéziratok 

eredetét. Ketten aztán arra az eredményre jutottak, hogy a 

kéziratok piacrabocsátója Gerstenbergk weímari építész*

Künzel érintkezésbe lépett Gerstenbergk-kel és a megmutatott 

kéziratokban felismerte a hamisítást, bár Gerstenbergk határo

zottan azt állította, hogy a kéziratok valódiak, amit Künzel a 

leghatározottabban tagadott. A  tudós világ azonban az eladó 

pártjára állott, amikor elébük került a dolog döntésre.

De Künzel csak tovább vitatta a kéziratok hamis voltát, mire 

Gerstenbergk újra kijelentette, hogy ő azokat mint valódiakat 

vette és úgy is adja el. Erre Künzel és Dielitz kimutatták, hogy 

a? autogramok papirosa kávéval van hamisítva, hogy régi, 

avult színe legyen. Az írás is nagyban eltér Schiller írásától, 

amennyiben ezek szegletes vonalúak, míg Schiller írása gömbölyű 

volt. A  piacra bocsátott költemények legnagyobb része aztán 

olyan volt, melyről maga Schiller hangoztatta irataiban, hogy 
ezek azok a költemények, melyekről nem nyilatkozik, hogy ő

írta-e, avagy Goethe, bár a költemények mindegyike alatt 

Schiller neve állt, holott Schiller rendesen nem a teljes nevét, 

csakis az S. jelet írta mindenkoron költeményei alá.
Mikor Gerstenbergket kérdezték, hogy kitől vette a kéz

iratokat, egy ismeretlen embert nevezett meg, aki kérte őt, hogy 

ne nevezne meg soha az ő nevét, mivel nem akarja, hogy kide

rüljön azok neve, kiktől S — mivel azok pénzszűkében élnek — 

vette a kéziratokat és akik Jenában és Weimarban laknak.

Bár Antal frankfurti autogramkereskedő járt aztán a dolog 

végére, amennyiben egy Schiller-autogramot, melyet Gersten- 

bergktől vett, határozottan hamisnak találtak, feljelentette ez 

utóbbit a weimari törvényszéknél csalás miatt. E feljelentéshez 

Riemer udvari tanácsos felesége is csatlakozott.

A  tárgyalásnál aztán kiderült, hogy a Schiller-imádók ennek 

egy véltvalódi kéziratáért 20—30ezer márkát is fizettek.Riemerné 

89 költeményért óoezer márkát fizetett; a berlini állami könyvtár 

179 oldal Sehiller-autogramért 60 Frigyes-aranyat; a weimari 

udvari könyvtár ló i darabért 72 ezer márkát fizetett; magát 

Schiller leányát: Gleichen asszonyt szintén becsapták ilymódon, 

ki atyjának nehány költemény-kéziratáért 83ó tallért fizetett; 

sőt 415 olyan autogramot találtak, melynek szövegét eredetileg 

nem is Schiller írta. A  kéziratok szigorú bírálata aztán kimutatta, 

hogy egy és ugyanazon költeményt több kéz írta, az ortográfia 

hibás volt, ami Schillernél kizárt dolog volt; a kéziratok felis- 

merhetetlenül össze voltak ragasztva. A  papiros, ha nem volt 

kávélében hamisítva, régi könyvek tiszta lapjai voltak kisza

kítva, hogy avultnak tűnjenek fel a kéziratok. A  legtöbb költe

mény ilyen módon olyan papírosra volt írva, amelyet Schiller 

születése előtt már régen nem gyártottak. A  tinta, mellyel 

Schiller írásait leírták, modern tintának bizonyult.

A  terminológia, gramatikaí hibák sokasága, sőt mi több, a 

könyvekből, melyből leírták, a sajtóhibák vele írattak és így, 

mivel ezek ellen Gerstenbergk nem tudott semmit sem bizo

nyítani, 185ó=ban a február 27-én és 28=án megtartott tárgya

láson kétévi börtönre ítéltetett.

A  hamis kéziratok és műtárgyak száma ma már légió. Mi 

sem természetesebb tehát, mint hogy az élelmes amerikai lapok 

ebből is hasznot akarnak húzni és evégből a Newyork Herald 

kezdésére 1913-ban az amerikai kéziratok,festmények,régimű

tárgyak szakértői elhatározták, hogy ugyanez évben New 

y  orkban a hamisított régi kéziratokból és műtárgyakból kiállítást 

fognak rendezni, hogy módot nyújtsanak minden amatőrnek 

a hamisított műtárgyak felismerésére. Erre felkérték Robinsont, 

a Metropolitan-múzeum igazgatóját, hogy engedje át e célra 

a múzeum termeit, mire ez kijelentette, hogy erre a célra leg

alább még tíz ilyen épületet kellene építeni, hogy míndama 

hamis műkincs, ami Amerikában van, beleférjen. Az ismeretes 

amerikai műgyűjtők közül különösen a milliárdosok dőzsölnek 
hamisított kéziratok és műtárgyak tulajdonjogában, így Schwab 

acélkírály, Clark szenátor, John Brake és Canfíeld, a newyorki 

és szaratogai játékbankok milliárdos tulajdonosai milliókig úsz

nak a hamisított tárgyak vételével. Hamson Paine millíárdosnőt 

pedig meg éppen könnyű levenni a lábáról a legprimitívebb 

kézirattal vagy műtárggyal.
Ami a régi kéziratok hamisítását illeti, az nemcsak Európá

ban, hanem a világon mindenütt, még a vad népeknél is dívik, 

mert azok is tudják, hogy a régíségkedvelők és tudósok előtt 

milyen nagy értéke van egy ezer- vagy kétezeréves kéziratnak. 

Steín Aurél hazánkfia, kit a londoni British Museum bízott meg 
azzal, hogy a Góbi sivatagban a homok által eltemetett Khotan 

város romjain kutasson, szintén erről tesz tanúbizonyságot. 

Egy napon egy Izlam-Akhun nevű kirgiz-török jelent meg 

előtte és egy csomó fára és papirosra írt, legalább 2000 éves korú, 

szanszkrít-betűs okiratokat hozott eladásra. De Stein felismerte 

a csalást és Akhun keservesen megbűnhödőtt.

A  régiségek, tárgyak, kéziratok, kódexek stb. hamisításának 

melegágya Franciaország, azaz Párizs. Sehol a világon annyi 

antik tárgyat, kéziratot nem lehet kapni, mint itt. Megemlíthetjük 

még, midőn néhány év előtt a párizsi Louvre megvette 200.000 
frankért a Kr. e. III. században uralkodott görög Saítaphernes 

tiaráját (koronáját) az odesszai Rouchomosky műkereskedőtől
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mint eredeti régiséget, később a régiségkereskedő/ ki egyúttal 

utolérhetetlen hamisító is, egyik szolgája révén kipattant a titok és 

hogy a Louvre szaktudósait ne kompromittálják/ agyonhall

gatták a dolgot és hagyták a tiarát a Kr. e. III. századból szár- 

mazottnak.6 A  kéziratok, régi nyomott könyvek hamisítása 

mesterségesen megy és nincs nap, hogy a legritkább » eredeti* 

kéziratot vagy régi könyvet ne lehetne megszerezni Párizsban.

A  kéziratok értéke természetesen attól függ/ hogy milyen 

régiek azok/ avagy milyen korból származnak/ kitől erednek/ 

mit tárgyaznak/ ritkák»e avagy sem. Sok esetben ezt nehéz 

meghatározni/ mivel a leírók nagyon sokszor készakarva, vagy 

feledékenységből/ nem írták a kéziratra nevüket/ vagy a leírás 

évének számát7 és azt a helyet, ahol a kéziratot írták.

Ez okból végtelen sok csalást követnek el a hamisított ókori 

kéziratokkal. Ily hamisítások azonban nemcsak most fordulnak 

elő/ hanem már az ó- és középkorban is szokásosak voltak. 

Máskülönben pedig sokszor igen nehéz meghatározni/ hogy 

melyik kézzel írott mű hamisított/ mert az ókor sok kézirata 

nagyon sokszor nem egy író által Íratott/ ami miatt aztán a 

kézirat betűtípusa/ ortográfiája, rövidítései/ szó- és betűössze- 

tételei különbözők. Ilyen eltérést mutat a Vatikánban őrzött 

Vergil-kódex, amelyről megállapíttatott/ hogy hat személy írta 

és az egyes részeket is különböző időszakokban írhatták. Ilyen 

eltérést mutat a magyarok egyedüli irodalmi kincse: a »Halotti 

beszéd* is, mely máskülönben tudós körökben »Sacramentum 

Boldvense8 et Míssale Posoniense«9 név alatt ismeretes/ mert 

amint első tekintetre észre lehet venni/ hogy nem egy időben és 

nem egy kéz által íratott/ mert több rész nincs egymással össze

függésben; a kézvonások eltérők/ a pergamenlapok különbözők.

A  kézirat (manuserípti/ latin szó) minden olyan kézirásítag 

leírt és papirosra vagy papirusz egyiptomi nővényháncsra téntá- 

val/ festékkel/ ezüst- vagy aranyporral kézzel/ patronnal/ vagy 

bélyegzővel rá vitt írás, amely a nagyközönség kizárásával csak 

egyesek használatára van szánva.

Ez a meghatározás azonban csak a nyomdászat feltalálása 

óta bír érvénnyel/ amely időtől fogva az általánosságnak szánt 

irodalmi munkák nyomás által jutnak a nagyközönség birto

kába/ míg a kézirat csak a szedő/ illetve nyomdász részére bír 

kizárólagossági j'oggal. Van azonban nyomott dolog is, amely 

kéziratul szolgál: ilyen a nyilvános előadásra szánt színdarabok/ 

prédikációk/ amelyeknek nyilvánosan való előadásáért a szerző 

utólagosan számít honoráriumra a prédikációk kizárásával, 

amelyek előadási jogát az illető lelkész már az ezen nyomtat

ványokra való előfizetéssel szerzi meg.

6 A  fenti eset előtt tizenöt évvel történt, hogy a moszkvai történelmi múzeum 

igazgatóságánál egy parasztasszony jelentkezett különböző régi ezüsttárgyak eladását 

kínálva. A  tárgyak, melyek a parasztasszony előadása szerint Jekaterinoszlavban, 

mezei munka közben kerültek felszínre, nagy értéküeknek látszottak és miután a 

szakértők megállapították azokon a sz/ííya-motívumokat és azt, hogy a tárgyak 

rendkívül finom munkák, kivitelük és formájuk pedig oly nemes stílusú, hogy 

valódiságuk szinte kétségtelen, a múzeum megvette azokat egy félmillió rubelért. 

Néhány szakértő a vétel után kételkedett a tárgyeik valódiságában és ezért az 

ezüstöt vegyi vizsgálat alá vették, amikor kiderült, hogy az összes tárgyak hamisít* 

ványok. A  megindított vizsgálat Rouchomosky odesszai műkereskedő és ezüstműveshez 

vezettek, ki úgyszólván iparilag foglalkozott a régi tárgyak hamisításával. Feljelen® 

tést azért nem tettek ellene, mert nem akarták, hogy a múzeum igazgatójának 

hírneve és »szakértelme« tőnkre legyen téve.

7 ír. Nyomd. Evk. és Útik. 19X5. évf.

8 Azért Boldvense, mert mikor gróf Batthyány Ignác erdélyi püspök 1785-ben

a kódex első kötetét kiadta, a benne levő Missalét a boldvai apátság tulajdonának 

állította.

8 Posoniense azért, mert az egész kódex Pozsonyban fedeztetett feL

10 Latinul eredetileg: caudex, azaz a törzs. A  régi rómaiaknál fordul elő, több fa

vagy elefántcsontlapból összefűzve, megírt állapotban levő könyv. E könyvekre vagy, 

hegyes vesszővel be lett karcolva a szöveg, vagy pedig be lett az festve és egy más 

színű festékkel lett a szöveg ráírva, avagy viasszal bevonva és a vékony viaszrétegbe 

lett a szöveg belekarcolva. Később e fa- vagy elefántcsontlapú kódexeket felváltotta 

a pergament vagy papírkódex. A z újabb korban a  kódex szó a törvények gyűjte

ményére vagy egyes kiválóbb államférfiak által alkotott törvényekre használják, 

mint: Code Napoleon (Napoleon törvényei), Code Werbőczy stb. Vannak a régi 

kódexek közt olyan kódexek is, amelyek codíces reseriptinek (vagy palimpsestenek) 

neveztetnek, azaz újra átirt okmányok (törvények). Nevezetesen a régi rómaiak, hogy 

a papirusz- vagy pergamentszükségen segítsenek, a már egyszer beírt pergamentet, 

amelynek szövege nem volt fontos és már általánosan elterjedt az, vagy lesúrolás 

vagy lekaparás által ismét használhatóvá tették, új szöveggel lehetőleg olvashatóan 

beírták. Nagyon sok esetben a régi írást nem karcolták le a régi kódexekről, hanem 

a  régi szövegre keresztben ráírták az új szöveget, amelyet aztán természetesen, úgy 

a régi, mint az új írást igen nehéz elolvasni. Ez oknál fogva az ilyen' palímpseste 

elolvasására a középkori vasténtát használják,, mint egyedüli szert, amellyel a szöveget 

bekenik, ez olyan élesen kidomborítja a  betűket, hogy a szöveg elolvasása lehetővé
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A  könyvnyomdászat feltalálása előtt a papiruszra vagy 

papírosra írt szöveget fekete, barna. Zöld, sárga stb. színű tin

tával írták, festették vagy patronírozták. Az írást papiruszra 
már a IX. században, amikor a papiros használata kezdett 

elterjedni, lassankínt abbahagyták. Az írásra először az ecsetet 

(latinul: penícilus) és az írónádat (calmus, canna) használták. 

Nagyon sok kézirat a nyomáshoz hasonló nyomott betűkkel 

van előállítva, amit a papirusz vagy papírosra patronokkal 

vittek rá. Sőt már a nyomdászat feltalálása előtt is használták 

az egyes bélyegzőbetűk kézzel való benyomását, vagy ugyan

ilyen bélyegző eljárással a szövegnek vagy egyes betűknek 

(iniciáléknak) való lenyomását.
Ilyen munkát csak egyet ismer a könyvészeti irodalom az 

ókorból és ez az Upsalában őrzött góthíkus betűkkel nyomott 

kódex, amely ezüstbetűkkel van a papiruszlapokra égetve.

Az írásra használt festéket a VII. században használják 

először. Azelőtt a tintát használták. Az arany- és ezüsttíntát, 

drágaságuk miatt, nem igen használták és az ilyen munkák ma 

már a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak.

A  régi kéziratok vagy egyes lapok, összegöngyöltállapotban 

(volumina), amely a kéziratok legrégibb módja, avagy fűzött 

állapotban jönnek elő (codices =  kódex).10
Ha fel akarjuk ismerni a kézirat korát, akkor figyelembe kell 

venni a kézirat, illetve a betűk vonásait, az ortográfiát, a kéz

iratban előforduló rövidítéseket, valamint azt, hogy a szavak 

folytonosan egymásba vannak-e írva vagy nem, mert tudnunk



kell, hogy a dolgok évszázadról évszázadra változtak, illetve 

tökéletesedtek. így a VIII. szájadig a szavakat nem válasz* 

tották el egymástól és csak azután kezdték írni a szavakat 

külön-=külön; a pontok vagy hiányoztak, vagy pedig a végszó 

fölött állottak. A  vessző (kommá) a X. szabad végén jön csak 

használatba. A  XIII. században a szavakat vonásokkal kezdik 

egymástól elválasztani és csak a XV. században jönnek divatba 
lassan a többi írásjegyek.

A  XI. század előtt írott kéziratokban csak igen ritkán találni 

rövidítéseket; míg a következő három évszázadban már díva- 

tossá kezd ez is válni. A  X. századig találunk a kéziratokon

aranyozott és ezüstözőtt iniciálékat vöröses vagy ibolyaszínű 

pergamenen. Ez időtől fogva a pergamen természetes színben 

jelenik meg. A  XII. században kezdik a míníature-képekkel 

és széldíszítésekkel cifrázni a kéziratokat, mely szokást az első 

nyomott könyvekben is feltaláljuk. 11
A  régi kéziratok majdnem rendesen négyszögletes alakúak, a 

hosszúkás alak a XIII. századig volt divatos. A  kéziratok kelet- 

kézésének idejét az arab számokról is meg lehet határozni.13 
Ennek használata a XII. században kezdődik. Azokat a régi 

kéziratokat, melyeken rajta van az író neve, a leírás évszáma 

és helye: kódexeknek nevezi a bibliográfiái tudomány. Ennek 

sem szabad azonban sokszor hitelt adni, mert, mint már említet* 

tűk, a kéziratot sokszor többen, több időszakban írták 13 és így 

nem lehet biztosan tudni, hogy a kéziratnak melyik részére 

vonatkozik az év, hely vagy az író nevének jelzése. Nagyon 

sokszor megesik, hogy másolással van csak dolgunk és a másoló 

egész hűségesen az évszámot, helyet és az író nevét is rámásolta 

a kéziratra, a legkisebb tudása nélkül annak, hogy a jövő kort 

milyen dilemma elé fogja ezzel állítani.14
A  görög kéziratok felismerése a betűk karakteréből és akcentos 

betűiből könnyű. Minél régibb a görög kézirat, annál folyéko- 

nyabb, dőltebb az írás, amely az évszázadok folyásával mindig 

állóbb helyzetbe került. A  görög írás rendesen az unciái-,kurzív* 

és minuskeUbetűket használta. A  latin kéziratok idős volta 

felismerhető a betűk kisebb vagy nagyobb voltáról, vagy pedig 

azok jellegéről, melyek egyes nemzeteknél és tájakon divatoztak. 

A  betűk kisebb vagy nagyobb alakját tekintve, négyféle jelleg 

különböztethető meg: kapitális, unciális(maiuskelnek is nevezve), 

mínuskel és kurzív. Cím* és elválasztó-szakasz nélküli kéz* 
iratok a legrégiebbek közé tartoznak. HARASZTI JÓ ZSE F

E téren gyakorlati tapasztalataim vannak. Igaz, huszonöt 

évet töltöttem már a szakmában, és körülbelül a huszonötödik 

kondícióban voltam, amikor az első oxidált betűt megláttam. 

A  bécsi Poppelbaum=öntöde hajszálfínom »Jonisch« és szép* 

vágású »Mőnch« betűivel történt meg a baj, amely főnöknek, 

szedőnek és gépmesternek egyaránt nagy bosszúságot okozott. 

A  betűk új regálisba és új szekrényekbe voltak berakva és az 

oxidálás jelei a berakás első évében mutatkoztak. Az oxidálás 

rohamosan terjedt, a rekeszek aljára szürkés=kék por rakó* 

dott le. A  betűkön az oxidréteg csakhamar oly vastag volt már, 

hogy rézléniával lehetett levakarni. Az alig kétesztendős betűk* 

ről a gépmester már sehogy sem tudott elfogadható nyomást pro* 

dukálni. Miután a szedőhelyíség abszolút száraz volt, kizáróan

válik. Az írásnak ilyen megnyomorítása a VII. századtól kezdve a XIII. századig 

volt divatos, sőt még a XV. században is találunk ilyenforma okmányokat. Az ilyen 

módon előállított okmányok főleg Ó12»ben szent Columban által Bobbióban (Olasz® 

ország) alapított Benedekrendi kolostorban volt divatos. Eddig azonban csak egy 

ilyen okmányt fedeztek fel a vatikáni könyvtárban, mely Cicerónak »De republicae« 

című beszéde. A Ó92»ben Konstantinápolyban megtartott zsinat szigorúan meg* 

hagyja, hogy csak olyan pergament- vagy papiruszra szabad ilyen palimpoeste= 

módon írni, amely eretnek-iratot tartalmaz, a kereszténységről szóló szöveget így 

megbecsteleníteni nem szabad. Megesett, hogy e kódexeket kétszer is átírták, amelyek 

igen nehezen voltak olvashatók. Ilyen codices rescriptiket a  londoni British Museum- 

bán őriznek a VII. és IX. századból és elolvasásuk valósággal művészi élvezet.

az új regálísnak és az új szekrényeknek tulajdonítottuk az 

egyébként nagyon alkalmas betűk elpusztulását, annál is in

kább, mert azok a fokozatok, amelyek történetesen régi szekré

nyekbe kerültek, épségben maradtak. Megkíséreltük a betűk 

megmentését, de ez a legjobb akarat mellett sem sikerült. Na

pokig feküdtek a betűk petróleumban, de az oxid nem vált le 

róluk. Egyetlenegy módszer kecsegtetett némi eredménnyel, de 

ez túlságosan fáradságosnak és költségesnek mutatkozott, úgy 

hogy emiatt jobbnak láttuk a mentési akciót abbahagyni. 

Ugyanis nem túlságosan érdes, már használt smírglípapiroson a 

betűk oxidált részeit végighúzva, az oxid teljesen levált. Utána 

a smírglípapiroson megcsíszolt betűket felszedtük és petróleumba 

mártott kefével lekeféltük. Az így kefélt betűk ismét használ-

11 A  legelső illusztrált és nyomott könyv, mely nem a vallást tárgyalta, Edelstein 

Bonero lllrík, 15o mesét és elbeszélést tartalmazó 88 oldalas könyve 14ól-ből. 

14ó2«=ben jelent meg az első ^Tudatlan népnek való biblia* 4o képpel illusztrálva. 

Idők folytán az illusztrált müvek iránti szeretet mind nagyobb lett és ezt a könyv

kereskedelem igyekezett kihasználni. Például Froschauer János zürichi könyvkereskedő 

1545-ben ilyen módon hirdeti kiadandó illusztrált bibliáját: »Ich habé den besten 

Maler, er ist jetzt bei mir ím Hause und gebe ihm jede Wochen zwei Groschen, 

Essen und Trínken; er macht nichts anderes als Figuren reissen in Chronika.* 

ia L. Ny. Évk. és Útik. 1913. évi.

18 If. Ny. Evk. és lltik. 1915. évt.

14 Ebért: Handschriftenkunde. l^eipzig. 1825-27-
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Hatókká váltak. Igen ám, a nagyobb fokosatoknál ez a munka, 

noha nagyon ártalmas az egészségre, még hagyján, de tercíától 

lefelé alig tisztit meg egy személy ilyen eljárással két kílogram 

betűt egy munkanapon, úgyhogy az oxidált betűk tisztítására 

fordított munkabér árából egészen biztosan kétszerannyi betűt 

lehet megvásárolni.

Ebből a tanulságot leszűrve, a leggazdaságosabbnak az mu= 

tatkozik, ha megismerkedünk azokkal a körülményekkel, ame= 

lyek a betűk oxídálásának kedveznek és kellő elővigyázattal 

és rendszabályokkal megelőzzük a betűknek ezt a csúnya 
betegségét.

A  betűfém oxídálásának a kérdésével a bel= és külföldi 

szakirodalom már gyakran foglalkozott és e tekintetben szak- 

körökben sokszor a legcsodálatosabb nézetek tapasztalhatók. 
Pusztai Ferenc N y o m d ásza t! E nc ik lo péd iá ja , amely 1902-ben, 

tehát huszonnégy esztendő előtt került piacra, az ólom oxidálá- 

sát ó lo m ro zsd án a í nevezi, ami nem egyéb, mint a betűfémnek 

kémiai szétesése és a továbbiakban az ólomrozsdáról többek 

között ezeket írja: » A  könyvnyomtatónak néha nagy kárt 

okoz. Okát egészen biztosan még nem tudjuk. Feltűnő, Hogy 

egyik»másik betűt csak az úgynevezett fehér rozsda támadja 

meg, de ez nem veszedelmes, mert csupán leheletszerű ólom- 

karbonát=s?álladékból áll és letörölhető. Régebben az antimon- 

nak öntés közben való elpárolgását okozták az ólomrozsdáért. 

A  betűöntők azt állítják, hogyha a folyékony betűfémet a ren

des hőfokon túl hevítik, a belőle készült betűk könnyebben 

oxidálódnak. Mások a formák mosásához használt lúgban 

keresik az oxidálás okát.«

Szó sincs róla, ha a betűfém oxidálása valahol fellép, több

nyire a betűöntődét okolják emiatt. Szemére vetik, hogy bízo= 

nyára silány anyagot használt az öntéshez. A  szakirodalom

ban e tárggyal kapcsolatosan felmerült vádak és viták arra 

késztették a Schelter Se Gíesecke jóhírű lipcsei betűöntődét, hogy 

a felvetett kérdést különös vizsgálat tárgyává tegye. Véleménye 

szerint a betűfém oxidálása kizáróan kémiai folyamatokkal 

magyarázható. Olyan okokban keresendő, amilyenek minden 

más fém oxídálásakor megfigyelhetők.

Általában meg lehet állapítani, hogy száraz állapotban és 

száraz levegőben a fém nagyon ritkán, úgyszólván sohasem 

oxidálódik. Az oxidálás processzusa rendszerint csak akkor 

kezdődik, ha a fém vízzel vagy nedves levegővel érintkezik, és 

ezek bizonyos mértékben a levegő oxigénje és a fém között köz

vetítőként lépnek fel. De nemcsak egyedül az oxigénnek, hanem 

a levegőben lévő szénsavnak is nagy szerepe van itt, mert éppen 

ez nagyon hajlamos arra, hogy az ólommal magát összekösse. 

A  betűfém összetételének különösen száraz levegőben semilyen 
vagy csak nagyon csekély jelentősége van a betűfém oxidálá- 

sára. Azonban más a helyzet, mihelyt nedvesség jut a betűhöz. 

Ha az oxidálás már fellépett, akkor az elterjedés gyorsaságára 

nézve már szerepe van a betűfém összetételének. Olyan fém, 

amelynek sok cintartalma van, kedvező viszonyok mellett 

sokkal jobban tud ellenállni az oxidációnak, mint a cin- 

szegény fém, mert magában a cinnek nagy ellenállóképessége 

van az oxiddal szemben. De miután a cin a betűfém vegyü- 

lékének legdrágább anyagát képezi, ezt többnyire kis mennyi

ségben használják, vagy általában mellőzik.

Ha a betűfém összetétele arzénes,vagy kénes ólmot tartalmaz

- amely olcsóbb minőségű - akkor nedvesség behatása mellett

az ilyen anyaggal kevert betűfém kevésbé tud ellenállni az 

oxidálásnak, mert kén és arzén oxid képződését különösen elő® 

mozdítja. Igazán jó betűfém csak a legtisztább anyagokból 

állítható elő, mint például kétszer raffínált lágy ólom, legjobb 

antimon és legjobb cinmárkák.

Az oxidálás oka legtöbb esetben a helyi viszonyokban, ille
tőleg a betű nem szakszerű kezelésében keresendő. És nagyban 

hozzájárulhat ehhez a formamosás mikéntje is. Minden nyom

dában, ahol az oxidálás okai jelentkeznek, legelőször vizsgálat 

tárgyává teendő, hogy a helyiség nem nedves-e. Gyakran 

megtörténik, hogy a regálisokat nedves falakhoz támasztják, 

vagy pedig a padlón keresztül jut a nedvesség a szekrények

ben lévő betűkhöz. Oxidálás így előfordulhat új épületekben is, 

amelyek még nem száradtak ki teljesen. Ilyenkor az egyedüli 

segítség a helyiségek alapos kiszárítása és a padlónak cementtel 

való bevonása lehet.

Friss fából készített regálísok és szekrények is tartalmaznak 

nedvességet, amelyek közvetlen okozói lehetnek a betű oxidá- 

lásának. Hosszú évek bő tapasztalatai után csodálatosképpen 

még mindig előfordul, hogy tölgyfából készítenek regálisokat és 

szekrényeket. Az ilyen fából készített szekrényekbe elhelyezett 

betűk oxidálása úgyszólván el sem kerülhető, mert a tölgyfában 

lévő ecetsav egészen száraz tölgyfában is még évek múltán 

oxidálóan hat a betűkre.

Hogy a betűket nyomás után is csak a legszükségesebb mér

tékben kellene megáztatní, vagy osztás után a szekrényekben 

gondosan meg kellene szárítani, fentiek után nem kell különösen 

hangoztatni. Betűket, amelyek osztás előtt erősen meg lettek áz

tatva, a szekrények nyitvatartásával kell jól megszárítani, mert 

ha a szekrények a nedvességet magukba szívják, úgy a víznek 

az elpárolgása oxidálóan hat a betűkre.

A  betűfém egyik legnagyobb ellensége a formamosáshoz 

általában használatos lúg. Ez nagyrészt marósziksót tartalmaz és 

ez nagyon alkalmas anyag ólom, antimon és cin szétbontá

sára. Betűk, amelyek marósziksóban hosszabb ideig feküdtek, 

kásává bomlanak szét. Ahol tehát lúgot használnak a formák 

mosására, azokat tiszta vízzel alaposan le kell öblíteni, mert ha 

a marósziksó egyrésze visszamarad, ami nagyon könnyen lehet

séges, mivel a víz a betűk közé rendszerint nehezen tud beha
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tolni, akkor a betűn a? oxidáció jelei hamarosan mutatkoznak. 

Ehhez járul még as is. Hogy a mosósziksó folyton arra törek= 

szik, hogy a környező levegőt magához szívja és így nem sokáig 

tart, míg romboló munkája feltartó ̂ hatatlanul előrehalad. Ha 

a? oxidálás már megkezdődött, akkor a romboló processzus 

egyre tovább fejlődik, mivel az oxid a levegő élenytartalmát 

felszívni törekszik és ezáltal elterjedése és a betű pórusaiba való 

behatolása megtörténik.

Mindezekből annak a szükségessége mutatkozik, hogy a 

betűktől minden nedvességet lehetőleg távol tartsunk, nevezete

sen lúgozás után a kellő öblítésre és a forma megszárítására 

gondot fordítsunk. Különösen új betűket kell ebben az értelem- 

ben kezelni, mert a többször használt betűk, amelyek nyomda- 

festékkel gyakrabban kerülnek érintkezésbe, bizonyos zsírréteget 

nyernek és ezáltal az oxidálásnak kevésbé vannak kitéve.

Betűket, amelyeket az oxid már megtámadott, leghelyesebb 

felszedni és petróleumos kefével kikefélni. A  petróleumnak 

ugyanis megvan az a jó  tulajdonsága, hogy zsíranyagot tar

talmaz és bizonyos mértékben védelmet nyújt az oxidálással 

szemben. N -N .

K ü lfö ld i v á lla la to k n a k  régen bevett szokása,  hogy leveleikhez 

rek lám ny om ta tv ány oka t csato lnak ,  am elyeknek egyébként sem- 

m iféle  kapcso latuk  n incs a tu la jd o nk ép p e n i levélle l. Ezek a 

rek lám nyom ta tványok  eleinte tú[nyom órészben k v a rta la k ú  nagy  

egyoldalas, re n d k ív ü l vékony pap írra  nyom o tt sajtóterm ékek 

vo ltak ,  am elyek az egyes cégek va lam e ly  ú ja b b  g y ártm án y án ak  

a le írását a d tá k . Ú ja b b a n  ezek a n agy a lakú :, terjengős szövegű 

reklám m ellékle tek m in d  r itk áb b á  v á lta k  és fe lv á lto tták  őket az 

egész kis a la k ú , a rendes ü z le ti borítékok nagy ság át meg nem  

h a la d ó  k is  levélm ellék le t- rek lám ok, am elyek szűkszavúszövegük 

k e l rek lám  szem pon tbó l célszerűbbeknek és jo bb ta rtású  pap irosuk  

révén megőrzésre is a lk a lm asab b ak n ak  b izo ny u ltak  az előbb  

v ázo lt rek lám m ellék le teknél. A m in t m egfigye ltük , nem csak egyes 

v á lla la to k  h a s zn á ljá k  az ilyen rek lám oka t s a já t  g y ártm án y a ik , 

vagy szo lg á lta tása ik  rek lám ozására , e lő fo rd u lt m ár, hogy egy  

m á s ik  cégnek a re k lám já t csato lták  a levelekhez, sőt igen sok 

k ü lfö ld i fü rd ő v á lla la t a területén lévő  s z á llo d á k , szórakozó- 

helyek re k lám ja it szokta leveleihez m elléke ln i. Ez u tób b iak  tehát 

tu la jdonképpen  m ásoknak  rekl& m osztogatőivá szegődnek.

N em  lesz érdektelen k ö zö ln i m egfigyeléseinket, hogy m ilyen  

rendszer és m ilyen  szem pontok figyelem bevételével h a s zn á lják  

k ü lfö ld ö n  az ilyen levélm ellék let-reklám ot.

A  legtöbb v á lla la t egész sorozatokat bocsát fo rga lom ba ezek

b ő l a  k is  rek lám hero ldokbó l. M in d e n  egyes rek lám  m ás-m ás 

c ikket rek lám oz, legtöbbnyire úgy, hogy az á iu  elm én k ív ü l 

néh án y  r ö v id  m o n d a tb a n  felsorolja cé ljá t és előnyeit. A  k ibocsátó  

cég  n e v e  s o h a s e m  d o m in á l ja  a nyo m ta tv ány t, m in d e n  

esetben egy-egy ötletes vezérszó, vagy az á ru  elnevezése a z , a m i 

a szem ünkbe szökken , a m it nyom atékosan  k e ll hangsú lyoznunk  

azért, m ert n á lu n k  v iszon t ennek ellenkezőjét k e ll tap aszta ln unk  

m ajdnem  m inde n  egyes rek lám nyom ta tványon . K iv é te lt képeznek 

azok  a kevésszám ú és r itk á n  e lő fo rdu ló  levélm elléklet-reklám ok, 

am elyeknek m indössze  5-6 s zó b ó l á lló  szövegében m ár benn- 

fo g la lta tik  a cég elme is.

A  sorozatos rek lám oka t b izonyos rendszer szerint csato lják  

a levelekhez. Es ped ig  n a p o n k in t, vagy he tenk in t m ás-m ás rek

lám o t csato lnak  az ezen id ő  a la tt k im e nő  levelekhez, vagy egy- 

egy so ro zatbó l a rendes üzletfe lek dossziéjébe helyeznek egy-egy 

teljes sorozatot és ily m ód o n  b iz to s ítják , hogy az á lla n d ó  ü z le tfé l 

id ő v e l a sorozat m in de n  egyes p é ld á n y áb ó l kap jon  egyet-egyet.

N em  ritk a  eset az sem , hogy egym ással b izonyos nexusban  

á lló  v á lla la to k  kölcsönösen k ü ld özg e tik  szét egym ás rek lám ja it 

és igen gyako ri eset, hogy egy-egy levélben több ilyen idegen 

levélm elléklet-reklám ot is ta lá lu n k .

K ü lön ösen  e lő fo rd u l ez a fü rd ő k  és nyaralóhelyek K urkom m is-  

s io n ja in ak  leveleinél, m e lyekből 2-3 s z á lló  és étterem rek lám ja  

h u ll ö lünkbe . Ilyenképpen tehát egyik v á lla lk o zás  a m ásik  v á l

la lk o zás  reklám terjesztőjének á l l  be, a m i nem  m in d ig  önzetlen  

szo lg á la t. K iv á ltk ép pe n  nem  akko r, ha a szé tk ü ld ő  egy-egy 

egyesület, am e ly  ezt a rek lám osztogató szerepet bizonyos anyag i 

e llenszo lgálta tásért végzi és ilyenképpen fedezi a  posta költségeit, 

a m i igen élelmes és ötletes g o nd o lk o d ásra  v a ll, m ert h iszen a 

m aga a n y ag i e lőnyei m e lle tt eszm ényi cé lja it is szo lg álja . Ilyen  

ötletes levélm elléklet-reklám  a 128. o ld a lo n  bem uta to tt p é ld a  is, 

am elyhez h aso n ló  egy sv á jc i turistaegyesület leveléből ke rü lt k i.

A  reklám terjesztésnek ez a  m ó d ja  és rendszere igen ötletes, 

fin o m , d iszk ré t és ta g a d h a ta tla n u l hatásos fők én t azért, m ert e 

le k lám céd u lák  n y o m d a te chn ik a i k iv ite le  m inde nko r a legkifo- 

g ásta lan ab b . A z  edd ig  lá to tta k  k ö zö tt a k a d t m ár sokszínű  

offsetnyom at csak úgy, m in t egyszerű, ízléses tipogréífia i m unka . 

A la k ju k  v a lam ive l röv idebb , m in t a rendes levelezőlapé, de igen 

gyako ri a z  ü z le ti levélboríték nagy ság ának  m egfelelő a la k  is, 

te h át m indenképpen  o ly an , hogy a  levéln ie llék lct- reklám  h a jto 

g a tás  n é lk ü l legyen belehelyezhető a levélborítékba. A  papiros  

m inősége is j ő  és vékonysága d acára  is jó  tartású .
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A  levélm elléklet*reklám  szövegének természetszerűleg igen kevés 

szavának  k e ll lennie, m ert a leghatásosabbak azok , amelyek 

egy vezérszón k ív ü l csak 5-8 sornyi kísérő szöveggel b írn ak , de  

ezzel a kevés szöveggel is m egm ondják a z t, a m it a reklám ozó  

szem pontjából a cím zettnek tu dn ia  elegendő. S zóv a l tip ikusan  

reklám szövegnek k e ll lennie. Fokozható  a hatás a szövegnek 

szim bolikus vagy áb rázo ló  ra jz z a l va ló  kiegészítés á lta l, de  ez 

esetben a ra jznak  m űvésziesnek k e ll lennie, köztudom ású  dolog  

lévén, hogy a m űvészi termék m indenko r m élyebb nyom okat 

hágy a szem lélőben.

M in ke t, nyom dászokat, azonban  egyelőre nem  ezek a ra jz za l 

kom b iná lt, vagy teljes egészükben m egrajzo lt rek lám cédulák  

érdekelnek, hanem  k izáró lag  a tipo g ráfia i ú ton  e lőállíto ttak . 

A tipográfia i ú ton  e lőá llíto tt ilyen rek lám cédu láknak  kétség

te lenü l hirdetésjellege van , de bizonyos az is, hogy ilyen úton  is 

lehetséges ötletes és hatásos rek lám ot e lő á llíta n i. M agyar szem

p o n tb ó l ilyen tipográfia ilag  készült levélm elléklet-rektárnoknak 

nagyobb a fontosságuk:, m ert a m i kereskedőink és v á lla la ta in k  

csak a legritkább esetben á ld o zn ak  m űvészi k iv ite lű  reklám ra  

és ha á ld o zn ak , akko r sem ilyen kis a la k ú  rek lám okat ra jzo l

ta tnak , hanem  nagy  rek lám szám ba m enő v illam os p lak áto t,b e lső  

rek lám ot, vagy uccai reklám ozásra va ló  nagy p lakáto t.

M iu tá n  azonban  a k ü lfö ld i p é ld ákn ak  id ő v e l n á lu n k  is a k a d

m a jd  követője, szám o lnunk  k e ll a levélm ellék let-reklám oknak 

itth o n i elterjedésének lehetőségével, m ely esetben a fentem lített 

o kokbó l a ny o m d a i k iv ite l fog legtöbbnyire szóbajönn i.

A  levélm elléklet-reklám ok szövegét - ha m ár a k iv ite lt ránk  

b ízzák  - ne szaggassuk sokfelé többféle fo koza tbó l szedett főso

rokka l, igyekezzünk lehetőleg csak egy vezérsort k iem eln i és 

m inden  egyéb m ás szövegből egy egységes fo lto t a lak ítan i. Ennek 

a m ódszernek m indenesetre megvan az az előnye, hogy szedé

sünket fo lthatás és térbeállítás szem pontjából so kk a l nagyobb  

szabadságga l lehet k ia la k íta n i, m in tha  2-3 fősorra l operálnánk. 

A  szedés megtervezésére nézve irányelveket nem  lehet m egálla

p íta n im e r t e tekintetben a szöveg m aga is in sp irá lh a t m inket, 

a szöveg vezérsora m aga is a d h a t im pu lzu st egy-egy k itű n ő  

szedésötlet m egvalósítására.

L ap un k  e szám ában  tizenkét ilyen levélm elléklet-reklám ot 

m u ta tunk  be tisztán  be tűön töde i an yag bó l tervezve. V alam enny i. i minin •m,
egyszerű m egoldású p é ld a , am ely egyszínű nyom ás m ellett, szöveg 

közé ékelve teljességgel a hirdetés h a tásá t gyakoro lja , de ugyan

ezen szedések színes pap írra - egy vagy két színben - nyom tatva, 

m ár az akcidenciák csoportjába sorolhatók. P é ld á in k  megterve

zésénél csak o lyan anyagot vettünk figyelembe, am ely m inden  

valam ire va ló  nyom dában  rendelkezésre á l l  s így ezek a lehető 

leggyakorlatiasabb szedéspéldákhoz sorolhatók. W.

A  Budapesti Korrektorok és Revizorok Körének kezdemé

nyezésére néhány évvel ezelőtt szakmai körökben mozsalom 

indult meg a magyar helyesírás egységesítése érdekében. E cél 

előmozdítása végett Balassa Jó z s e f d r., a Magyar Nyelvőr 

nagytudású szerkesztője számos előadást is tartott és szívesen 

vállalta a feladatot, hogy a Korrektorkőrnek ezt a törekvését 

munkásságával és útmutatásaival támogassa.
A  Korrektorkőrnek ezéví közgyűlése óta az egységes helyes

írás érdekében megindult mozgalom nagyobb lendületet vett. 

Schw artz , rm in  korrektor indítványára ugyanis kimondta a 

közgyűlés, hogy a Korrektorkor érintkezésbe lép a Hírlapszedők 

Körével és együttesen fölkéri a Könyvnyomdászok Segélyző 

Egyesületének, valamint a Főnökegyesület választmányát, hogy 

a magyar helyesírás egységesítése érdekében megindult moz

galmat támogassák. Nem anyagi támogatásról van szó, csupán 

erkölcsi biztosítékra van szükség, hogy a megállapítandó helyes

írást mindkét részen megértéssel fogadják.

Aki figyelemmel kíséri a nyomdában állandóan fölmerülő 

azokat a technikai nehézségeket, amelyeket a sokféle helyesírás 

és írásmód fokoz, megelégedéssel kell hogy fogadja a Korrektor

kor kezdeményezését és azt minden tekintetben támogatni fogja. 

Némely nyomdában annyiféle heíyesírású munka készül, hogy 

ember legyen a talpán, aki össze nem zavarja azokat. Ennek 

azután a rossz korrektúra a következménye, aminek viszont 

csak a nyomdaüzem látja a kárát. Semmi értelme nincs annak, 

hogy az egyik napilapot ilyen helyesírással, a másikat amolyan

nal kelljen szedni; az egyik könyvet akadémiai, a másikat az 

illető nyomda »házi« ortográfiájával. Az a törekvés,hogy miként 

más nyelvű nyomtatványoknál, a magyar sajtótermékek is egy

ségesen elfogadott helyesírási szabályok szerint készüljenek. 

Ez nagyon jó volna a nyomdaüzemek szempontjából, de kívá

natos a szedőszemélyzet részére is, mert akárhányszor megtör

ténik, hogy valamelyik szedő egyik nyomdában kitűnő munkás, 

a másikban hirtelen »rossz« szedővé válik, mert minden nyom

dában újra kell tanulnia az ortográfiát, amely ahány nyomda, 

annyiféle. Ezt a visszás állapotot akarja a Korrektorkor vezető

sége megszüntetni az üzem és a szedő közös érdekében. Külö

nösen a gépszedésnél szembetűnő az a kár, amely a helyesírási 

zűrzavar miatt a nyomdaüzemeket éri.
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Az egységes helyesírás szabályait és a részletes szójegyzéket 

tartalmazó könyv kínyomattatását és kiadását, tehát a munka 

adminisztrációs és anyagi részét a Korrektorkor vállalná, míg 

a szellemi részt, a könyv szerkesztését és sajtó alá rendezését az 

egységes helyesírásban érdekelt valamennyi foglalkozási csoport 

képviselőinek közreműködésével nyelvészeti szakférfiú végezné.

Az anyagot nyelvészekből, főnökökből, hírlapírókból, írókból, 

korrektorokból és kiadókból álló szakbizottság vitatná meg, 

tehát minden érdekelt fél észrevételei figyelemben részesülnének.

Ez biztosítaná, hogy az egységes helyesírást a gyakorlatban is 

minden nyomtatványnál alkalmaznák. Erre nézve különben 

Scfiw artz Á rm in  kolléga alaposan kidolgozott tervet készített,

/ \ z  o lsetnyomás io z  s^ű<séges papíros tu

melyszerint a helyesírási szótár kinyomattatásának és kiadá- 

sának anyagi része is megoldást nyerne.

Minthogy a könyv kiadásának költségei az egyes példányok 

eladása révén teljesen megtérülnének, semilyen anyagi meg= 

terhelés nem hárul sem a főnöki, sem a munkás érdekeltségre. 

Most már csak arra van szükség, hogy mindnyájunkban meg

legyen a szilárd akarat, hogy végre rendet teremtsünk a magyar 

nyelv annyira összekuszált hálózatában. Ez írónak, kiadónak, 

nyomdatulajdonosnak, szedőnek és korrektornak egyformán 

fontos érdeke, és ehhez képest úgy a Főnökegyesület, mint a 

Segétyző Egyesület részéről az ebben az ügyben eljárt kollégák 

a legmelegebb biztatást kapták. H E RZO G  S.

Mióta az offsetnyomást űzik, igen sokat 

vitatkoznak a papíroknak az offsetnyo- 

másra való alkalmasságáról. Amint a 

nyomó az új eljárással még küzdelmet 

folytat, úgy küszködik a papírgyártó is 

az elébe tornyosuló nehézségekkel, ame- 

lyek a símánfekvés, a méretállandóság és 

a porzás tekintetében jelentkeznek. A  

símánfekvést a papír nedvességi foka be- 

foly ásolja. A  víz a legnélkülőzhetetlenebb 

eszköze a papírkészítőnek és fontos szere

pet játszik a papírgyártásnál. A  nyers

anyag megőrléséhez a víz szükséglete 

p Z : 8 százalékban aránylik a száraz 

anyaghoz. A  papír nedvességi foka kü

lönböző, mert a levegő nedvességtartal

mához igazodik és befolyásolja a papi

rosban levő rostok szilárdságát és ki

terjedését. Változó temperatúrahatások 

megváltoztatják a papíros mineműségét.

Fontos, hogy a papírost nyomás előtt 

hosszabb időn át kicsomagolva és kis 

rakásokban száraz nyomdahelyiségben

tartsák, nem pedig a szállítás vagy nedves 

raktárból való behozás után nyomás cél

jára a gépre tenni. Ez a gondatlanság 

az érzékeny papíros hullámképződésével 

bosszulja meg magát. Bár a papírgyártó 

igyekszik e kellemetlen jelenségnek elejét 

venni, de nem minden múlik ezen.

Nagy, kerek dobok, amelyek a papírt 

a nyomás előtt szárítás céljából fölveszik, 

és a mázolt papiroshoz hasonlóan körül- 

járatják önmagukban, nagyon célsze

rűek. Ezáltal a papír símánfekvését érik 

el és méretállandóságát is kedvezően be

folyásolja. Belövés, kőzétét ívek, a papír 

felakasztása, amit nálunk alkalmaznak, 

ugyanezt a célt szolgálják, csak kérdés, 

vájjon olcsóbb és eredményesebb-e ez az 

eljárás. Ha a hullámos papírt símánfek

vés céljából nedvesítik, akkor azt meg 

kell forgatni a levegőben, hogy a tempe

ratúrát és a nedvességet egyenletesen ve

hesse fel. Ez vonatkozik a méret állandó

ságára is. A  papiros kínyúlása és össze

zsugorodása nem a 

papírgyártón múlik. 

Bizonyos kinyúlási 

képesség épúgy sa

játsága a papírnak, 

mint minden rostos 

anyagnak. Abban 

az irányban, mely

ben a papír a papír

gyártó gépben sza

lad, kevésbé jelent

kezik a nyúlás, mint 

keresztirányban. A  

két oldal egymás** 

hoz való kinyúlási 

aránya 1:3. Simított 

anyagnál a henger 

magas nyomása 

kiegyenlíti ezt az

ajdonsagairo
arányt. A  papírgyártó különös figyelmet 

fordít a papírnak arra a részére, amely 

leginkább hajlandó a nyúlásra. Azonban 

e tekintetben gépsíma papíroknál nem 

nagyon sokat tehet. Ha a papírt a teljes 

pályaszélességben készítette, akkor a pa- 

pírrizsmákat a rostok menetirányát meg

jelölő nyíllal látja el. Ha azonban a jel 

hiányzik és a kevéssé gyakorlott szem az 

irányt az ívnek a világosság felé való tar

tása mellett sem ismeri fel, akkor a kérdé

ses papírból kivágnak egy köralakú da

rabot és egyideig vizen hagyják úszkálni. 

Ha kiveszik, a szélei fölfelé fognak kun- 

korodní. A  nem kunkorodó átmérő fekszik 

a papírgép menetirányában. A  többnyire 

a gép menetirányában levő szitán fekvő 

rostoknak van a legnagyobb vízfelvevő- 

képességűk. A  berakás a helyes papír

pályaszélesség szerint történjék és így a 

nyomógép ugyanazt a hivatást teljesítené, 

mint a papírgyár kalandere. Ennek a 

gépnek a nyomása, sajnos, nem olyan 

hatásos, mint a gyár simítógépének. Ha 

a papírt kétoldali többszínnyomással lát

ják el, tanácsos annak minden oldalról 

való körülvágása, hogy pontos regisztert 

kapjunk.

Már a papíros porzását a gyár inkább 

ellensúlyozhatja. A z offsetpapiros legyen 

mentes a meg nem kötött anyagoktól, 

hogy megkímélje a lemezt és a gumiken

dőt az idő előtt való píszkolódástól és 

elhasználódástól. A  nyersanyagok alkal

mas megválasztásával és az enyvezéssel 

sokat segíthetünk. A  jó papiros arra is 

alkalmas, hogy rendes festéket kitünően 

vegyen fel anélkül, hogy a festék átüssön. 

Kölcsönös megértéssel a gyártásnál fönn

álló nehézségeket az érdekeltek bizonyos 

határig jobban le tudják küzdeni célszerű 

önsegítéssel, mint hogyha olyan egyoldalú
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követeléseket támasztunk, amelyek alehe= 

tőség határán kívül esnek.
Az offsetnyomtatásho? használandó 

papiros megválasztásánál tehát nagy kő= 
riiít'f’L'inftíícc’í líplf r líÁ rn 11nL-. N a a v  hiba,

ha papiros dolgában nem mindig járunk 

el a technika követelte gondossággal, ami 

azután természetesen megbosszulja magát. 

Pedig e tekintetben a papírgyárak külön 

papírmintákkal segítségünkre vannak, hg.

Sohasem vágyódott annyira a gondol- 

kozó emberiség tudományos összefogla

lásokra, mint manapság. A  szörnyű káosz 

közepette, melyben élünk, a nagy világ- 

háború s a nagy történelmi rázkódtatá- 

sok időpontjában, még a legprimitívebb 

emberben is felötlik a kérdés: mi van? Az, 

ami van, miért van? Es abból, ami van, 

mifelé tartunk? A  nyugtalanul hányódó 

lélek rendszereket keres és a fejlődés vágá= 

nyain szeretné a bizonytalan létet állomá- 

sokra tolni. Ezért van az, hogy a rend- 

szerező és összefoglaló történeti munkák 

légiója jelenik meg ugyanakkor, mikor 

a forradalmi tények vihara száguld az 

emberíségkülső életében egy percnyi pihe= 

nést sem engedve. S ezért van, hogy a 

művészettörténetben is egész sereg könyv 

jelenik meg, amelyik a jelenségek perio= 

dikus szabályosságát állapítja meg ugyan

akkor, mikor a művészet úgyszólván na

ponta egy-egy új »izmust«, vagy új teóriát 

szül s hullám hullámra tornyosul az al

kotások világában.

Most is rövid időközben két ma
gyar művészettörténeti könyv jelent meg, 

amelyik mind a kettő a múlt s jelen össze

függéseit, szabályos ütemét keresi.

Építész műve az egyik. Ligeti Pálmm^ 

csak építész, aki a gyakorlatban gyár

épületeket emel és tisztvíselőházakat kon

struál, hanem építészeti elme is, aki kon

struáló logikájának vaskővetkezetességé= 

vei halad, mikor korok, stílusok és ember

társadalmak történéseit gyúrja rendszerré. 

Az » ÚjPantheon felé« az építészeti szem

léletnek szinte normál-tankönyve lehetne. 

A  jelenségeket, miket a művészettőrté- 

nelem kelléktárában talál: keletázsiai

bronzok közt, egyiptomi sírkamrákban, 

pompeji uccák alagsorában, Baalbek 

templomában, a Campagnán és a Euxem= 

bourg múzeumban, rendező, biztos kézzel 

veti egymásra, míg kialakul: az épület. 

Ez pedig a művészetnek, sőt az egész 

emberi kultúrtörténetnek rendszeres, biz

tosérvényű összefoglalását teszi lehetővé.

Az első az, amit építészeti kornak lehet 

nevezni, melyben a rend, a szintézis, a 

közösségérzés, a vallásos eszmény ural

kodik s amelyben az egyéni akarat a 

közösség eszményeinek rendeli magát alá. 

Ennek a kultúrának képét a régi egyiptomi 

és a középkori alkotások tükrözik leg

inkább, mert hiszen egy kor művészete 

csak az emberi akaratnak s belső vágyak

nak kifejezője. Utána a fejlődésnek egy 

új íve következik, mikor az emberi ön

tudat a harmonikus világ szépségeit bol

dogan élvezi, minden plaszticításával, 
testiségével, természet-éreztetésével s ez 

a görög-római kultúra kora s ilyen a 

renesszánsz kora. Hovatovább ebből az 

ívből előbbrelendül a fejlődés: a szabad

ság, sőt szabadosság felé, amikor már a 

közösség eszményei, a rend tisztelete, a 

vallás parancsolatai elhomályosulnak s 

el is vesznek,a társadalmi fejlődés szerte- 

kalandozóvá, az akciókészség egyénivé 

lesZ/ a pillérek hiányoznak, de sok a cifra

ság, az elfinomkodás s ez az, amit a kul

túra festői korszakának lehetne nevezni, 

ilyen a bárok kultúra s ilyen az egész új

kor. Nagyjából ez a szisztéma Ligeti köny

vének a gerince. Egy kissé merev, önké

nyes és parancsoló 

osztályozás, ahogy 

mindenik osztályo

zás, aminek ellent

mondásait virtuóz- 
ügyességgel ugorja 

átázzál,hogy min

den ívet új kisebb 

ívekre osztja fel s 

az építészeti koron 

felül is megkülön

böztetett egy tiszta 

tektónikus, továbbá 

egy szabad s újra 

törekvő (szobrászi) 
és egy szabadosra 

hajló (festői) kor

szakot. Az olvasó 

mingyárt látja,hogy

itt korunk két nagy gondolkozójának 

Wölfílin esztétikai alapvetése és Spengler 

a kultúrák fiatalkorát, fejlődését, hanyat

lását tárgyaló tőrténetbölcseletí munkájá

nak elvei kerülnek közős őrlőgépbe. Ligeti 

szellemesen, aforísztikus őtletességgel és 

ellentmondást nem tűrő bíztosságérséssel 

építi fel az ő csillogó gondolattornyát. Egy 

példát említsünk csak erre nézve. Egy 

budai parkbejárat két régi kapupillérén 

az a felírás olvasható: »0  beata solitudo

— o sola beatítudo.« O  boldog egyedüllét, 

ó egyedüli boldogság.* Evszám: 1793. Ez 

a kor, ez a gondolatvilág - mondja Ligeti

— az évszám nélkül is felismerhető volna 

a puszta szövegből. Mert van egy idő, 

melyben csak az egyedüllétben érzi magát 

boldognak az ember, vagy legalább is az 

emberek nagy többsége. De — úgymond

— van más emberfajta is, mely más érzés

formában él, tömegben, futballmeccsek 

alacsony ösztöneiért, s volt idő, mikor 

ugyancsak tömegben, de magas életesz

mények közt érezte jól magát az ember, 
például a gótika hitvilágában. Észre

veszik ugyebár, a gondolat megejtő csillo

gása mellett a trapézművészet e nagy

szerű bravurj'át, mikor az egyes jelenség

ből (kapufelírat) előbb többségi akarat, 

majd korszerű törvény lesz és az ellenke

zőjéből egy másik korhangulat és egy 

másik érv a szofísztikus gondolat számára. 

De végre is: egy nagy olvasottságnak, 

erősen gondolkozásra haj'ló elmének tanu- 

ságtétele e könyv, mely egy határozottan 

ragyogó világítótorony felé tereli a mások 

fejlődését: a hitnek, az alkotásnak, a mo

numentális gondolatvilágnak új Pan- 

theonj'a felé.
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Ligeti könyve egy építész szemléletvilá

gából fakad, viszont Rabinovszky Máriusé: 

»Az üjfestészet története« egy társa- 

dalomérzületí alapozottságá festői látás

nak a terméke.

Nem kiáltoz se betónpíllérek, se árkád- 

sorok, vagy acéltornyok után, hanem idő

rendben tekintve át másfélszáz év festői 

jelenségeit esyszerűen, szerényen, inkább 

csak irányvonalát adva a fejlődésnek e 

sokféle változatú piktura formavilágát és 

belső, mozgató korhangulatait kutatja. A  

tizennyolcadik század bárok abszolutiz

musával és a klasszicizmust nem megértő, 

csak utánzó kartónművészettel indul meg 

ez a fejlődés, míg állomásról-állomásra, 

romantikán, természetápoláson, — a forma

— színfelbontáson, majd végül a Cézanne, 

Van Gogh és Gauguin újraértékelő szin

tézisén át eljut a mának sokféle festői, 

aktivista, konstruktivista, surrealista és 

neo-ingres-ísta kapkodásáig, amelyek 

mindegyikét legjellegzetesebb alkotásain át 

érteti meg Rabinovszky. Igen szerencsés 

vonása a könyvnek a szerkesztés pompás 

nyugalma (merő ellentéte Ligeti könyve 

rendszertelenségének), az az ötlete, hogy 

könyvét két részre bontva: az elsőben a 

jelenségek általános összefüggéseit magya

rázza, az egyes korok fotográfiáját adja, 

a másodikban pedig az adatok, festők és 

alkotásaik lexikális tudnivalóit. Viszont 

hiánya az egésznek az, ami viszontLigeti- 

nél túlteng, a jelenségek stílustőrténeti és 

építészet-tektonikus kezekbe való beállí

tása. A  festészet mégis csak járulékos 

valami a művészettörténeti korszakok 

horizontján s gyökereit nem közvetlenül

a társadalom érzületébe ereszti, hanem 

az építészetbe, mely mint látható, vagy 

láthatatlan keret mindig ott van körülte. 

Látszik, hogy Rabinovszky szigorúan a tár* 

gyához akarta magát tartani, festészet

történetet ígérve, de talán túlontúl is objek

tív maradt. Ez persze nem jelenti azt, hogy 

a könyvnek ne volnának meg az ő szép

ségei, világos és mégis pompás hasonlatai, 

tiszta vedutái, melyek a jövőbe tekintve 

nagy igazságokat és ígéreteket tesznek 

érzékelhetővé.

»Festőiség, festőt szemlélet* mondaná 

kicsinyléssel az ellenkező póluson álló 

ember. Ami hova-tovább éppen olyan 

fitymáló és üres jelszóvá fog válni, mint 

hogyha »dekadenciá«-val akartak még 

nemrég megbélyegezni irányokat,embere

ket és magasrendű törekvéseket. N . P.

A Bulletin Officiel des Maitres-Imprimeurs, 
a francia nyomdatulajdonosok hatalmas mé
retű szakfolyóiratának decemberi száma fek
szik előttünk. A vaskos füzet a Lorilleux & 
Cie. híres festékgyára jóvoltából került né
hány példányban Magyarországba, abból a 
célból, hogy azokat a? érdeklődő szakembe
rek lapozgassák és így fogalmat nyerjenek a 
francia nyomdászati viszonyokról. Bennünket, 
magyarokat különösen két körülmény lep meg 
a Bulletin lapozása közben: a francia szedés
technika elmaradottsága és a különböző nyom
tatási eljárások rendkívül magas színvonala. 
Hiszen külön-külőn e kettő nem lepett volna 
meg, mert tudtuk, hogy a franciák szedés 
dolgában nem nagyon leleményesek és tuda
tában voltunk annak is, hogy nyomtatás
technikájuk elsőrangú, csupán e két szöges 
ellentét együttes jelentkezése ragadott meg egy 
pillanatra. A francia főnökök szindikátusá
nak Bulletinje havonkint jelenik meg gyönyörű 
illusztrációkkal és műmellékletekkel díszítve, 
de a karácsonyi számok mindig bizonyos ön
álló témákat dolgoznak föl monográfiasze- 
rüen. így a legutóbb megjelent 192.5. évi kará
csonyi füzet a Franciaországban alapított 
könyvnyomdái, újságok, naptárak és alma

nachok történeti fejlődését mutatja be. Az 
adatok, bár csak Franciaországra vonatkoz
nak, nálunk is számot tarthatnak az érdek
lődésre, mert a nyomdák, újságok és nap
tárak fejlődéstörténete meglehetősen hasonló 
Európában mindenütt.

A szövegrészt a szöveg között és külön 
oldalakon az egyes ősnyomtatványokat be
mutató sikerült reprodukciók élénkítik. A hir

detések és a szedésmellékletek nálunk régen 
túlhaladott álláspont szerint oldattak meg. 
A legkülönbözőbb stílusú díszek és betűk ke
rültek itt egymás mellé egyetlen szedésben. 
Antikmetszésű betűk modern kerettel, modern 
betűk évszázados díszekkel váltakoznak egy- 
egy hirdetésben vagy cirkulárisban, úgyhogy 
európai mértékkel nézve, a francia akcidencia 
stílustalannak és a mi fejlettebb ízlésünkkel 
ellentétben állónak mondható.

Ami a nyomtatást, de különösen az illusz
trációk többszínnyomását illeti, a legnagyobb 
elismeréssel kell adóznunk a francia meste
reknek. Könyvnyomdái, litográfiái, mély- és 
offsetnyomtatásaik elragadóak. Ebben a tekin
tetben elsők az elsők között. Ezt a kiváló
ságukat nem tudjuk eléggé jellemezni, mert a 
vaskos Bulletin majdnem felét kitevő több
színnyomású műlapjait látni kell, hogy meg
mérhessük a francia nyomtatástechnika szín
vonalának impozáns magasságát. Természe
tes, hogy a mesteri tudás mellett még két 
tényezőnek a kifogástalan közreműködésére 
volt szükség e szép eredmény eléréséhez és ez: 
a papiros és a festék. A kiváló francia papír
gyárak és a világhírű Lorilleux-festékgyár 
jó gyártmányai nagyban előmozdították a 
sikert és itt különösen a Lorilleux cég festékei 
vitték el a pálmát, mely cég különben is nagy 
szerepet vállalt a füzetnek ily nagy méretben 
történt kiadásából.

A Bulletin külsejének rövid ismertetése után 
térjünk át tartalmának vázlatos ismertetésére. 
A füzet első része időrendben sorolja föl azo
kat a francia városokat, amelyekben az első 
nyomda nyilt bennük. Az első francia nyom

dát Párizsban a Sorbonne pincéjében Jean 
Heynlin állította föl, amelyben Ulrík Géring, 
Míchel Friburger és Martin Crantz nevű 
Németországból való társaival 1470-ben elké
szítették első munkájukat: »Gasparíni pergâ  
mensis clarissimi oratoris epistolarum liberó 
címen. Lyonban állítólag már 14ó7=ben nyilt 
nyomda, de erre nézve semilyen nyomtatott 
bizonyíték nem maradt fönn. Barthélemy 
Buyer, egy gazdag polgár 1472-ben alapított 
nyomdát. Németországból hozatott egy GuII- 
laume Le Roy (Gulliemus Regius) nevű mű» 
vészt, aki eredetileg belga (liégei) származású 
volt és Kölnben tanulta meg a nyomdászatot. 
1473-ban már az első könyvet adta ki. Tou- 
louse-ban 1475-ben nyílt nyomda. Tulajdo
nosa Jean Parix de Alemania volt és később 
(1488) egy német, Henry Mayer nyitott nyom
dát. Angersben 1477-ben Cicero »Rhétoriquc«. 
című művét nyomták ki. Metzben (Lotha- 
ringia) Jean Colini 1482-ben adta ki első 
könyvét: »lmitation de Jésus-Christ« Besan- 
conba Pierre Metlínger augsburgi születésű 
német könyvnyomtató vitte be a nyomdá
szatot és első munkája egy orvos egészségügyi 
munkája volt (1487). Rouen-ban (1487) »Les 
Chroniques de Normandie* című munka volt 
az első nyomtatvány. Meg kell említeni 
Christophe Plantin híres francia könyvnyom
tatót, aki 1514-ben született és í 589-ben halt 
meg. Nemcsak Párizsban, hanem Antwerpen
ben is volt nyomdája, ahol megbecsülhetetlen 
hagyatékát megőrzendő, Antwerpen városa 
megvette késői utódaitól a nyomdát és mint 
»Musée Plantín-Moretus« tartjafönn. Ahíres 
francia nyomdászdinasztiákról sokat olvas
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hattunk már a mi szakirodalmunkban is. 

A  töméntelen sok adat fölsorolásával nem 

akarjuk untatni olvasóinkat, csak még meg

említjük, hogy Franciaországban 1790. évben 

3Í0 nyomda működött, egy évszázaddal 

később 3ooo-en fölül, íp l 3-ban 5000 kőnyv- 

és kónyomda volt Franciaországban, amiből 

Párizsra és környékére íooo üzem jut. 1925- 

ben ez a szám 5500-ra emelkedett. Ebből 

llo o  Párizsban és 4400 sokszorosító üzem a 

vidéken van.

A  Bulletin második része a  francia hírlapok 

történeti adatait ismerteti. Bevezetőben á lta

lános történeti visszapillantást vet a hírlapok, 

az újságok keletkezésére. A  kínaiaknak már 

több mint egy évezreddel ezelőtt volt hiva

talos lapjuk, a »King-Pao« és 122Ó éven át 

szakadatlanul jelent meg. Európában (Ant

werpenben) lóo5-ben jelent meg az első lap 

»AIIe de nieuwe Tydingen« címen. Német

országban 1012-ben, Angliában ló22-ben, 

Hollandiában ló2ó-ban és Franciaország

ban 1631 május 3o-án jelent meg »Gazette« 

címen az első újság 4-rétű négy, néha nyolc 

oldalnyi terjedelemben, kéthasábosan. A z  első 

francia lap megalapítójának, Renaudot or

vosnak (158Ó-1Ó55) Párizsban a Palais de 

Justice előtt gyönyörű szobrot állítottak, 

amelyet a  Bulletin sikerült reprodukcióban 

mutat be.

A  gazette szó az olasz gazzettából fejlő

dött. Gazetta régi, olasz váltópénz, amelyet 

Velencében az 1500 körüli szokások szerint a  

nyilvános tereken kifüggesztett hírek olvasá

sáért fizetni kellett. A  Journal szó viszont a 

diurna-ból eredt. Julius Cézár konzul korá

ban összegyűjtötte és leiratta a  fontosabb 

eseményeket és diurna urbis acta címen a köz

tereken kifüggesztette. A z  első hírlap kinyo- 

matásáig, majd mindenütt, ily módon, vagy 

szóbelileg közölték a  lakossággal a  fontos 

eseményeket.

A  Bulletin hosszú sorban és betűrendben 

sorolja fel az összes francia helységeket, ame

lyekben újságokat nyomtak, a keletkezés évét 

és a kiadót is megemlítve.

A  naptárakról és almanachokról szóló 

résszel bővebben kell foglalkoznunk, mert amit 

erről olvastunk, általános érdekű. A  kalen

dáriumok szerkesztői mindenütt egyformán 

terjesztették a babonát. Ennek nem egyszer 

vallották kárát vándor kőnyomtatólegények 

is. A  földművesnépnek nálunk a nyomdász

legény hiába mondotta még a múlt század 

elején, hogy könyvnyomtató, nem értették 

meg, mert csak egy könyvet ismertek a falun 

és ez is a kalendárium volt. Tehát kalen- 

dáriumcsinálónak nevezték a  nyomdászt. A  

paraszt bizony nem szívesen látta, mert azt 

hitte, hogy a  jégeső és fagykár csak azé rt van, 

mert azt a kalendárium megjósolja. Ha meg 

jó időt jósol és a vetésnek nem kedvező az 

időjárás, akkor megint csak a kalendárium- 

csináló a bűnbak, amiért nem találta el az

igazat. A z  idősebbek már bizonyára hallot

ták, de az ifjabbak kedvéért megismétlem, 

hogy az egyik faluban megszállt nyomdász

vándorokat akkoriban vasvillával kergették 

ki a  faluból, garabonciás diákoknak tartva 

őket, mert történetesen éppen akkor jégverés 

pusztított a  határban.

A  francia szakfolyóirat a  szóbanforgó részt 

az almanach szó etimológiájával kezdi. Ez a 

szó valószínűen az arab al-manach (szá

molni, it t : időszámítás) származik. Némelyek 

szerint az ószász a/mo/7-ac-ból ered. A  calen- 

drier a latin calendae-ből fejlődött. Ezzel a 

rómaiak minden hónap első napját jelölték. 

ISlonus volt a  hónap ötödiké, illetve hetedike 

és a napokat a  hónap közepétől ic?us«tól 

számították visszafelé. (A  naptár részletes 

történetét nem magyarázhatjuk, ezt régi 

évkönyveink bőven megtették már.)

A z  első nyomtatott naptárt 1457-ben 

Mainzban nyomtatták Gutenberg présén. 

1804-ben fedeztek föl belőle egy példányt, 

amelyet a  francia nemzeti könyvtárban, a 

Bibliothéque nationale-ban őriznek. A  címe 

»Conjunctiones et oppositiones solis et Iunae«. 

Egy másik naptár, amely 1455. évszámot 

visel és egy a  törökök elleni harcra buzdító 

német verseskönyvhöz van függelékül kap

csolva. Gutenberg nyomtatta és a müncheni 

könyvtárban őrzik. Dátuma azonban nem 

egészen megbízható. Müller János »Calen- 

darium* címen tudományos és történeti arany- 

könyvet szerkesztett és adott ki Nürnbergben, 

amelyet 1475-150Ó-ig számított ki. Még né

hány példányt őriznek belőle. A z  első fran

cia könyvnaptárt 1488-ban Guy Marchant 

könyvnyomtató készítette és adta ki. Juhá

szoknak csinálták.

A  régi naptárak ábrákkal mutatták be az 

emberi test egyes részeit, csontvázakat kö

zöltek, amelyeken megjelölték, melyik testrész 

melyik planéta befolyása alatt van. A z  em

berek sorsát is az egyes csillagzatok járá

sától tették függővé, aszerint, hogy ki milyen 

csillagzat alatt született. A  naptárak leg

nagyobb részét jóslásokkal töltötték meg. 

(Hiszen még ma is olvashatjuk a  százéves 

jövendőmondó jóslásait naptáraink nagy ré

szében.) Ezzel akkoriban annyira visszaéltek, 

hogy 15óo-ban Franciaországban már rende

letet adtak ki, amelynek értelmében a nap

tárak jóslásait testi fenyítés terhe mellett 

előbb be kellett mutatni a püspököknek, vagy 

érsekeknek. Azokat a naptárakat, amelyek 

tanácsokat adtak, oktattak és az ünnep

napokat jelezték, engedélyezték. 1579-ben III. 

Henrik megtiltotta a polgári és állami ügyek

ben való jóslást, akár nyílt, akár burkolt 

formában (»soit en termes expres, sóit en ter

mes couvert«).

A z  asztrológusok jóslásaik révén nagy tisz

teletnek örvendtek, de mert jóslásaikat kész

pénznek vették, sok zavart idéztek elő. A  sok 

büntetés miatt azután a  kevésbé veszélyes

időjárási jóslásokra szorítkoztak csupán. Eze
ken kívül voltak a  naptárakban az anató

miáról, az emberi testről, az egészség meg

óvásáról, a  betegségek gyógyításáról, a juhá

szati szabályokról, a  nyáj gyógyításáról szóló 

közlemények és a  varázslók ellen a nyájat 

megőrző tanácsok.

A z  egyik leghíresebb asztrológus Michel 

Nostradamus apó volt, aki 1503-ban Saint- 

Rémiben zsidó szülőktől született. Orvosi pá

lyára lépett Montpellierben, megnősült és né

hány év múlva meghalt felesége és két gyer

meke. Efölötti bánatában útra kelt és csak 

tizenkétévi távoliét után tért vissza hazájába. 

Lyonban telepedett le, ahol egy titkos szerrel 

ragályos betegséget győzött le. Emiatt orvos- 

társai irigyelték és üldözték. Végre is vissza

vonult az orvosi pályáról és naptárakat kez

dett szerkeszteni, amit 1550-15ó7-ig folyta

tott. Közben 1555-ben »Centuríes« címen 

jóslásokat adott ki. Három kiadást ért ez el 

egymásután. A  királynak is ajánlotta köny

vét, amiért udvari horoszkópusnak nevezte ki. 

15óó-ban halt meg.

D. y. Morhof német tudós és filozófus nagy 

tisztelettel emlékezett meg Nostradamusról. 

Hogy bizonyítsa, mennyire valódi próféta 

volt, a  következő tréfás adomát írta meg 

róla: Nostradamus egyszer egy Florinville nevű 

nemessel sétált. Két kis malacot láttak meg. 

A z egyik fehér, a  másik fekete volt. »M i lesz 

a sorsuk?« kérdezte Florínvville a jóstól. Nostra

damus habozás nélkül felelte: »A  feketét meg

esszük, a  fehéret farkas falja majd föt« Flo- 

rinwílle, hogy a  jóslás teljesülését megakadá

lyozza, titokban megparancsolta, hogy a  

fehér malacot öljék le és készítsék cl vacsorára. 

A  szakács engedelmeskedett, de másutt lévén 

dolga, a  sült malacot addig az asztalon 

hagyta. Egy kis házifarkas fölhasználta a  

kedvező alkalmat és megette a  malacot. A  

szakács kénytelen volt tehát a  feketét elké

szíteni vacsorára. így teljesedett be a jóslat.

Nostradamus jóslásait fia és egyik tanít

ványa, Jean-Aimé Chavigny folytatták.

A z  idők folyamán voltak technikai, föld

rajzi, katonai és mezőgazdasági naptárak. 

(Szaknaptárak, évkönyvek napjainkig fönn

maradtak és fejlődnek.) A  Bulletin fölsorolja 

az évszázadok folyamán megjelent naptárak 

címeit, évszámaít és kiadási helyeit.
Anyomdászati vonatkozású naptárak kö

zül 1809-ben jelent meg az első »Almanach 

des hommes de Iettres, biblíographes et typo- 

graphcs« címen. M . Vincard tipográfus szer

kesztette Párizsban. A  második 1813-ban 

jelent meg. »Annuaire de Pimprimerie et de 

la libraire de FEmpire franfais pour l’année 

1813«. (Párizs, Pillot de Pommeron báró, 

rendőrminisztériumi nyomda és könyvkeres

kedés.) Tartalmazta a párizsi és vidéki nyom

dák és könyvkereskedők jegyzékét, a cenzorok 

és lapok címeit és a  szakmára vonatkozó 

törvényeket.
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Otven évvel később, 1853-ban V.=Eugene 

Gauthier kiadta az »Annuaire de l’Impri- 

merie, ou Guide des typographes en province 

et dans París« című évkönyvet. 187o-72-ben 

J.-B. Munier (Párizs) is szerkesztett nyom- 

dászévkőnyvet, amely a  könyvkötőkre vonat

kozó ismereteket is közölte. Arnold Mutter 

1891-ben alapította meg az »Annuaire de 

l'Imprimerie«-t, amely 35. évfolyamát érte el 

az idén. A z  »A lmanach des Typographes « 

1895-ben indult meg. J. Comet szerkesztésé

ben és 1914-ig jelent meg. Muller és Comet 

már halottak, de Muller Annuair-je túlélte 

megalapítóját.

Muller (Müller) Budapestről került Párizsba 

és ott néhány évi kondicionálás után nyom

dát nyitott. A  Párizsba vetődött magyar 

nyomdászokat szeretettel karolta föl, támo

gatta és hacsak lehetett, alkalmazta. így dol

gozott nála majd két évtizeden á t az 1922- 

ben elhunyt tudós Kun Sámuel korrektor és az 

utóbbi aján la tára több magyar szedő.

Végül a  Bulletin rámutat a  különböző jósok 

ellentmondásaira, bizonyára azért, nehogy 

egy pillanatra is az legyen a látszat, mintha 

indokolt lenne a  jóslásokban való megbízás. 

Például Joseph M oult ugyanarra az időre 

meleget és szárazságot jósol, amikorra Mat-  

hieu Laensberg meleget és sok esőt. A  horosz

kópiájuk is ennyit ér. A z  egyik szerint, aki 

januárban születik, nagyon gyengéd, néha 

indulatos egészen a  haragosságig, minda

mellett, titoktcírtó. A  másik szerint pedig az 

e csillagzat szerint született ember heves, 

könnyelmű és fecsegő. Ilyen példa több is van 

a szakfolyóiratban, melynek szerkesztője min

denkit óva int attól, hogy hitelt adjon a  jós

lásoknak. Vegyük meg a naptárakat - mondja 

- olvassuk élvezettel, nézzük meg benne az 

ünnepeket és a névnapokat, de a  meteoro

lógiai és csillagászati jóslásaikra ne legyünk 

kíváncsiak.

Nostradamusnak a naptárban megjelent 

egyik jellemző és érdekes kijelentésével végzi a  

szerkesztő: »Az emberi nem egyik fele mindig 

azon mesterkedik, hogy a  másik felét becsapja. 

Ez az idén is éppoly exakt valóság lesz,mint az 

előző években. Ez talán az egyetlen igazság, 

amit a  jós mondott*, teszi hozzá a  Bulletin 

szerkesztője. H E R Z O G  S.

A Jól ôLcŝítcsrő
Legutóbb a Schelter Se Giesecke cég házi 

nyomdájából katalógus került k imely  

összerakható stancolóformákat mutat be. 

Ez a cég egy külön osztályban már év- 

tizedek óta gyártja a stancolókat, amelyek 

mind nagyobb elterjedtségnek örvendenek. 

A stancolóformákat tipográfiai szisztémára 

készítik, vagyis minden részt Didot-ponU 

rendszer szerinti méretben gyártanak úgy

magasságban és hosszban, mint széles

ségben, úgyhogy újabb alakzatokra köny- 

nyen összeállíthatók. A kitöltő- és kizáró= 

anyagot is tipográfiai méretekben állítják, 

elő. Ez ólomstégekből és reglettákból áll, 

amelyeket a Schelter cég említett osztálya 

készít, míg a hajlított formákhoz való 

kapcsoló-darabokat külön szisztematikus 

öntőformákban úgy öntik, hogy a kitöltő

anyaggal kapcsolatban is használhatók. 

Tehát Gutenberg eszméje érvényesült itt 

is, amikor a szétszedhető és összeállítható 

stancolóformákkala megrendelő ahhoz az 

előnyhöz jut, hogy tetszésszerinti méretű 

dobozokat készíthessen el ugyanazzal a 

stancoló&nyaggal Fölösleges hangoztatni, 

hogy ez jóval előnyösebb, mint más gyárak 

olcsóbb és talán egyszerűbb anyaga, amely 

azonban csak egy alakhoz használható. 

Mellékesen megjegyezzük, hogy a Schelter 

8c Giesecke cég mindennemű más stan- 

colóformát is bármely rajz után készít.

A föntemlített katalógus számos ábrá

ban mutat különféle alakú stancolókat, 

egyenesvonalú és hajlított, gömbölyű és

szögletes sarkú, ovális, vagy hasított stan

colókat, lyukstancoló- formákat minta

dobozok részére, hajlított stancolókat és 

rekesz formákat kai tót ék=rendezés céljára. 

Az ábrákat magyarázatokkal is kíséri a 

katalógus, amely az egyes dobozok rajzait 

tartalmazza és megjelölve az eljárást, 

amellyel azok készültek, amelyek alapján 

a stancolóformák ősszeállítandók, hogy 

miképpen kell beigazítani és a formát a 

prés keretében elrendezni. Van a kataló

gusban útmutatás arra nézve is, hogyan 

lehet a tégelynyomósajtót és a kéttúrás 

gyorssajtót dobozok készítésére teljes siker

rel felhasználni.

A Schelter 8c Giesecke cég rajz alapján 

szállít ricelő-, hasító-és vágóléniákból álló 

formát a kizáróanyaggal együtt készen 

összerakva, úgyhogy a dobozkészítőnek a 

formát csak be kell emelnie a présbe és az 

összeállítással törődnie nem kell.

Természetesen bizonyos sorozatokat, 

amelyeket a katalógus még megemlít, 

megrendelésre szintén szállít a Schelter 8c 

Giesecke cég. h.

ámművés^etí úja onsagok
K A LE N D Á R IU M O K . A z  *Offset-, Buch- u. 

Werbekunst«-ban igen érdekes cikkeket olva

sunk a  reklámnak és a  mulattató olvasmá

nyoknak ama csoportjáról, melyeket »kalen- 

dárium« gyűjtőnévvel lehet összefoglalni. 

M aga a  szó tudvalevőleg a  római calendae- 

bői ered, amely a  hónap első napját jelen

tette, amikorára az adóst behívták törlesztés 

vagy kamatfizetés céljából. Ezért a  római 

kereskedő, bankár vagy földbirtokos naplót 

vezetett adósairól, előjegyzési naplót s ezt 

nevezték kalendáriumnak (behívandók név

sora). Állítólag Julius Caesar gondoskodott 

első ízben ily egységes naptárak készíttetésé

ről akkor, amikor a római imperium területén 

a  római holdév helyett az egyiptomi napévet 

honosította meg. Annyi bizonyos, hogy a 

kereszténység az ünnepekre és a  szentek név

napjára való tekintettel a  naptárak haszná

la tát nagyon felkarolta. De már a középkor 

vége felé az almanachok is nagyon elterjedtek. 

M aga a  szó keleti eredetű s olyan időtáblá- 

Zatot jelöl, amelyen az összes csillagászati s 

időjóslási tudnivalókat is megtalálta az asz

tronómiával foglalkozó olvasó. De csakhamar 

egyéb közlemények is csatlakoztak ezekhez. 

Vásárok, pénzverőhelyek, útirányok, udvari 

ünnepségek helyei, sőt a  tizenhetedik század

tól kezdve már királyi és főűri nemesség

táblázatok is, amelyek tekintetében a leg

ismertebbé a  fennálló gótai almanach lett. A  

tizennyolcadik század szép lelkeit a  sokféle 

költői tárgyú s érzelmes metszetekkel díszített 

múzsa-almanachok, majd a színházi alma

nachok szórakoztatták. Csak a  legújabb 

időkben lépnek fel a fali és a tömbnaptárak, 

hogy csakhamar az üzleti reklám legkedvel

tebb eszközeivé váljanak. De természetes, hogy 

nagy múltra tekinthetnek vissza a  mulattató, 

a regélő és a  közhasznú naptárak is, amelyek

ből hihetetlen sokféle lepi el a  német városo

kat és falvakat. A  sokféle hazafias, bajtársi, 

földműves és történelmi kalendárium mellett 

van a  németeknél: alkalmazottak naptára, 

Hindenburg-naptár, mely mindig okt. 2-ikán 

a  hadvezér születésnapján jelenik meg, ten

gerészeti naptár, technikai csodák naptára, 

tiz-tizenötféle művészeti naptár, zenei nap

tár, alpesi, egyházi, könyvészeti naptár és 

egy angol nyelvtanulási naptár minden napra 

egy kis nyelvleckével. Természetes, hogy ami

kor sokszázféle foglalkozási ág s műveltségi 

réteg számára készülnek a  naptárak, nem 

igen lehet egyforma szellemi s ízlésbeli szín

vonalat találni a  naptárak közt. A  nép egy

szerű fiai számára ott is, mint nálunk, a  ter

mészethű s érzelgős képekkel díszített, sok 

mesét és humort tartalmazó kalendáriumo

kat gyártják. De ezen a  téren is helyénvaló 

volna végre az egészséges népművészet hagyó-
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mányaiba kapaszkodni s a fatusi foglalkozások 

örömeit propagálni a buta olvasmány helyett. 

Viszont a művelt osztályok számára készülő 

naptárak s almanachok sokféleségébe első

sorban valami egységes formában való meg

állapodással lehetne rendet vinni. A z  elő

jegyzési naptárak főbaja a technikai fogya

tékosság szokott lenni. A  szedésnek, a  könyv

kötőmunkának gyakran nagyon is silány volt 

az, ami miatt időelőtt papírkosárba kerül

nek az ilyen naptárak. Alig egy kis töredé

kük az, amely jól megáll az íróasztalon. M ár  

pedig a hirdetők tömegeire nézve ez mégsem 

közömbös, hogy hova kerül a naptár. Tulaj

donképpen úgy kellene megoldani az előjegyzési 

naptárakat - s kivált, amelyek lapjait képek 

díszítik -, hogy az előjegyzési rész leszakítása 

után is maradjon egy szép és eltehetó könyve 

az év végén a  naptár tulajdonosának.

A  JÁTÉKKÁRTYA M INT REKLÁM. 

A  találékonyság, mely a  reklám ezernyi alkal

mát fedezte fel a  modern életben, újabban 

még egy jelentkezési alkalmat ta lá lt: a  játék

kártya hátlapjára is bevonult. Tudvalevő, 

hogy a  játékkártya-ipar, amelynek a  néme

teknél, franciáknál és olaszoknál már négy

ötszáz évvel ezelőtt is gyönyörű kézzel színe

zett fametszetű példányai forogtak közkézen, 

egykor igen művészi és nyomtatótechnikailag 

is becses lapokat produkált. A z  egyes múzeu

mok s a  bécsi udvari könyvtár birtokában 

levő kártyalapokon a mozgalmas évszázadok 

népéletének, komédiásainak, parasztjainak, 

katonáinak s vadászainak egész tarka kar

neválja felvonul. Egész művelődéstörténeti 

tanulmánysorozatot lehetne ezekből a  kártya

lapokból összeállítani s hogy milyen sokoldalú 

grafíkusmestereknek kellett a  régi játék- 

kártya-készítőknek Ienniök, azt az egyes lapok 

még a  laikusnak is elárulják. A  mai gazda

sági tendenciáknak megfelelően azután a 

kártya a  tartós reklám műfajává lett, amely 

abba a helyzetbe juttat egyes cégeket, hogy 

a játékkártyát teljesen ingyen tudják vendég

lősök, kávésok s klubok rendelkezésére adni. 

Természetes, hogy úgy a  stílus, mint a  hír- 

detőcég jellege a  kártyához alkalmazkodik. 

Tehát nem holmi könyvkiadó, vagy művé

szetet hirdető cégek veszik igénybe, hanem 

cigarettát, sőt pálinkát s egyéb ilyen kártyá

sokat érdeklő jószágok jutnak rajta megfelelő 

reklámhoz. És a  reklám szövege, rajza csak a 

legegyszerűbb szignum, egynéhány gyűjtőszó 

lehet, mert a kártyázó ember lelkülete egész 

máskép van beállítva, mint az újságolvasóé.

A  KOCSIPOSTA. A z  Őszi és tavaszi vá

sárok szokása - kivált Németországban — 

annyira divatba jött, hogy a  legtöbb német 

városnak igen komoly gondot okoz, mivel 

tegyék vonzóbbá az idegen kereskedők szá

mára a szokásos Messét. Kivált a  mostani 

nagy árubőség idején kell egy-egy attrakció

val fokozniok az érdeklődést. A  most lezaj

lott frankfurti árumintavásár vezetősége is

ilyen » vonzerőt* iktatott a látnivalók sorába: 

a  régi német postakocsikat és dilizsánszokat 

mutatta be az érdeklődőknek. A  német biro

dalmi városok közt, csakúgy, mint Ausztriá

ban és Alagyarországon is az úgynevezett 

Thurn-Taxis-postajáratok bonyolították le a 

forgalmat s a hercegi család rezidenciája éppen 

Frankfurtban volt. A z  ottani, valamint a 

nürnbergi és berlini múzeumok birtokában 

levő valamennyi postai járművet, jelvényt, 

kürtöt stb. mind bemutatták tehát, valamint 

egy teljes német levélbélyeggyüjteményt is, 

mely a bélyeg történetét annak forgalomba- 

hozatalától í849-ből egészen í87o-ig felöleli. 

Természetes,hogy aMesse vezetősége a  kurio

zitások mellett művészies látnivalókról sem 

feledkezett meg. A z  iparművészetek minden 

ágának képviseletére és a képzőművészeti ter

mékek kiállítására gondoskodtak nagy tér

ségekről, sőt még arra is volt gondjuk, hogy 

a  régiségek barátait is meglepjék egy csupa 

antik bútorral berendezett hatalmas lakással. 

De sajnos, a  német vásárlóközönség most 

épúgy húzódik a  műtárgyak vásárlásától, 

mint a  magyar, állítólag azért, mert ma egy 

általános autóvásárlási járvány dühöng 

Németországban és ezt előnyben részesíti min

den műtárggyal szemben.

H ARCO K  A  K IÁLTÓ R E K L Á M O K  

ELLEN. Csak nemrégen történt, hogy a 

főváros tanácsa egy Lipót körúti cukrász

bolt uccai homlokzatának lebontását ren

delte arra való hivatkozással, hogy annak 

külseje erősen sérti a  háznak és környezetének 

építészeti stílusát. Magunk is megnéztük ezt 

a  szóbanforgó üzleti portált s úgy láttuk, 

hogy annak tervezőjével nem történt túlságos 

sérelem evvel a határozattal. Budapest eszté

tikája aligha fogja megsínyleni azt a  veszte

séget, mely ezen lebontással éri. De nemcsak 

nálunk ilyen szigorúak az építési rendőri 

hatóságok. Berlinben is vétót emeltek nemrég 

az egyik nagy részvénytársaság épületének 

homlokzatkiképzése ellen, mert úgy találták, 

hogy az »kiáltó színeivel* az építési szabály

zatba ütközik. Ezt a  házat ugyanis, mely 

azelőtt sablonos »körúti renesszánsz«-hom= 

lokzatú palota volt, az építésze úgy alakította, 

hogy az összes attikákat, párkányokat, pilasz- 

tereket s egyéb profilokat eltávolítva, teljesen 

síkszerűvé tette s azután két-három nagy 

síkját elütő színekkel befestve, az egészet a 

bevilágító színes csövekkel keretezte. A  városi 

tanács ezt nem hagyta jóvá s e kérdés körül 

hosszú, szenvedélyes viták indultak meg a 

szaklapokban. Kétségtelen, hogy az ilyesfajta 

harcok mindegyre gyakoribbá fognak válni a 

nagyvárosokban s elkerülni csak egy módon 

lehet őket: hogyha megvalósítják azt, amit 

nálunk a  Képzőművészeti Tanács illetékes 

bizottsága ajánl, nevezetesen ily homlokzat- 

és portálügyekben való véleménymondást egy 

független - művészekből és építészekből álló - 

bizottságra kell bízni.

A  V É D Ő J E G y  A  T A P É T Á B A N

Egy német reklámfolyóiratban igen érdekes 

s a  maga nemében eredeti ötletet láttunk. 

Egy gyáros azt a  védőjegyet, melyet áruin 

alkalmaz, egy kelyhet s fölötte a csillagot a  

dolgozószobája falán levő tapéta díszítménye 

gyanánt alkalmazza. Gipkenst, a  világhíres 

grafikust bízta meg a falikárpit tervezésével. 

Gipkens igen ügyesen úgy oldotta meg a kér

dést, hogy kékszínű függőleges csíkok közé 

világosszürke vékony csíkokat húzott s ezek 

közt világosszürkével alkalmazza a  vissza

visszatérő védőjegyet, amely így diszkréten 

és ötletesen alkalmazkodik a rendeltetéséhez. 

A  probléma, hogy egy üzleti reklámjegyet 

valaki a  szobája falán alkalmazzon, minden

esetre kényesízlésű kezet kíván, de ha első

rendű tervezőre van bízva a feladat, még ez is 

megoldódik.

K U T R E K L Á M O K .  A  modern hirdető- 

reklám minden felületét, mely az uccán kínál

kozik, megtalál és birtokába vesz. A  bécsi 

hirdető ̂ vállalatok szeme így akadt meg a  - 

kutak téli faburkolatán. A  kutak ugyanis ott, 

épúgy, mint nálunk, a hideg időben faköpenyt 

húznak s mivel ezek a  tizenkétlapú s egyéb 

sokszögű testek jó és feltűnő reklámobjektu

mok, az idei télen már hírdetőcégek szolgá

latába állították őket. Érdekes, hogy a  bécsiek 

jóízlése ezt a  kissé kényes feladatot sikeresen 

oldotta meg. A  kőtömeg felett álló szentek 

ugyan kissé furcsán néznek le azOdoIra, meg 

az Ovomaltinra, mely alattuk kínálgatja 

magát, de az uccakép semmiesetre sem tilta

kozik a színben és ritmusban ügyesen meg

választott pár szó ellen, amelyek elrendezése 

az avatott kézre vall, úgyhogy félig tréfásan, 

félig komolyan Bécsben már meg is pendítették 

a gondolatot, hogy nem volna-e célszerű a 

rosszabb ízlésű kutakat nyáron á t is a védő

köpenybe burkolva felejteni.

A  F I L M  M I N T  R E K L Á M E S Z K Ö Z .

Nem azokról a  hirdetésekről van most szó, 

melyeket film segítségével pörgetnek le s nem is 

a vetített reklámképekről, hanem a reklám

filmekről, melyek valamely oktató, mulattató 

vagy trükkös filmkeretében jelentkeznek s 

csak az az egy bajuk van, hogy Jrendesen 

nagyon is észrevehető rajtuk a  - reklámjelleg. 

De most egy igazán ügyes német reklámfilmet 

játszottak Drezdában s a  696 méteres film 

olyan ügyesen volt összeállítva, hogy alig 

lehetett észrevenni rajta a  reklámot. Egy 

drezdai nagy lap akarta ezzel a  filmmel 

nagy elterjedettségét, gyors hírszolgálatát és 

jó hirdetési rovatait propagálni. A  meseíró ezt 

a feladatot nagyon ügyesen oldotta meg. Egy 

nagykereskedő leánya a  színpadra vágyik. 

A z apa megtagadja a lánya óhaját. Ezért 

az gyorsan megszökik a  vőlegényével-repülő

gépen. Most lép fel az újság ügynöke. Nyílt

téri hirdetést ajánl: »J.-gyere vissza,minden 

meg van bocsátva!* J. alig pár óra múlva 

már vissza is jön. De nemcsak ő. A z  összes
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bűnbánó s fossz útra tért J ...k  is. A  hatás 

elsőrendű. A  közönség nagyon jól mulatott s 
közben bepillanthatott az ujságcsinátás mű

helyeibe : szerkesztőségbe, szedőterembe, rotá- 
cióshelyiségbe, öntőműhelybe, ujságszétosztó- 

helyiségeibe stb. S legutoljára: amint a lap 

eljut a rejtekhelyre. Közben egynéhány igen 

sikerűit felvétel Dresden tájszépségeiről s kör- 
nyékéről. Ez a kétfel vonás os » Színpadi lás« 
című film új adatokat mutat a hirdetőfilmek 

terén, mert a közönséges reklámcélokat szol
gáló s nagyon is átlátszó szimpla filmekkel 

szemben a közönség már teljesen eltompult 
vagy rosszindulatú.

EGYESEK ANyAGFEEHAEMOZÁSA. 
Régi rossz szokása egyes szedőknek, hogy 
munkaasztalukat (regálisukat) telehalmozzák 
mindenféle anyaggal. Sokszor láthatjuk még 
ma is, hogy egész sor gyufaskatulya rejti ma

gába azt az anyagot, amire talán éppen a 

mások munkájához volna égetően szükség. 

Hogy ez milyen káros az üzem szempontjából 

is, talán fölösleges mondani. És természetsze
rűen éppen azt a materiálist szokták eldug- 

dosni, amiből a legkevesebb van. Ezért, ha az 
üzem gazdaságos, nyugodt és kielégítő mun

kára helyez súlyt, gondoskodnia kell arról, 
hogy minden szedőhöz közel anyagszekrényt 
Helyezzen el, nagyobb üzemekben pedig min

den »uccába« és az anyagszekrény állandó 

utánpótlását kell biztosítani. Ahol ilyen 

anyagszekrények nincsenek, ott beszerzendők. 

Az újonnan belépők érzik meg legjobban ezt 
anyagfelhalmozást, mert nem tudnak ha

tadni munkájukkal. Nem kell különösen hang

súlyozni, hogy olyan üzemben, ahol minden 

anyagból elegendő áll rendelkezésre, a munka 
kellemesebb és több kedvvel folyik. Az osztály- 

vezetőknek kell arra ügyelniök, hogy ezek a 

visszásságok megszűnjenek, nemcsak az érintett 

munkástársak, hanem az üzem gazdaságos
sága érdekében is. Mert ahol az egyeseknek 
»saját« anyagskatulyáik vannak, ott rendről 

nehéz beszélni. Ahol viszont nincs elég anyag, 

nem is lehet akadálytalanul dolgozni. Ha a 

baj a nem kielégítő osztásban rejlik, akkor 
tanácsos, hogy minden három szedő után egy 
negyedik állandóan osszon (föltisztogasson). 

Amit a szedőteremről mondtunk, nagyjában 

vonatkozik a többi munkatermekre is. -g.

Ú JR E G Á U S O K . Nemcsak a géptech
nikában, hanem a kéziszedés eszközeiben is 
vannak folytonos javítások, újítások. Nem

régiben a leipzígi »Espero« gépgyár hozott 
forgalomba olyan regálisokat, amelyekbe vas
hajókat dugnak be; egy másik gyár pedig az 

őszi vásáron bemutatott olyan hajóregáliso- 
kat, amelyekbe egymásfölé lehet fakeretes 
cinkhajókat dugni, anélkül, hogy a rajtuk 

levő szedés megsérülne. A  regálisok portól is 

megóvják a hajókat. Ezek a regálisok bizo

nyára el fognak terjedni különösen azokban 
a nyomdákban, amelyekben sok állószedéssel 

dolgoznak. Azonban a szedőszekrényekre is 

ráfér az átalakulás. A  londoni kiállításon 

volt is már olyan szekrény, amely lapos vol
tával tűnt fel. Amerikában egyébként ilyen 
szekrényeket is használnak. Tíz-tizenöt kiló 

írásnál alig fér több beléjük, aminek az az 

előnye, hogy a szekrényben levő valamennyi 
betűt felhasználják és nem történik meg, hogy 

egy nagy része a betűknek teljesen új, hasz
nálatlan, míg a felső réteg egészen kopott,

sokszor hasznavehetetlenné válik. Ez olyan 

regálisokat kíván, melyekbe sok szekrény fér. 
Ilyeneket már gyártanak is a németek. h.

A 'Z, IMPRESSZUM nagyon lényeges része 
a nyomtatványnak; számlákon, cégjegyeken 

és körleveleken rendszerint lent, a baloldalán 
helyezik azt el. Nagyvállalatok és hatóságok 

nyomtatványait nagy példányszámban szok
ták nyomtatni és ezeknél az impresszumot 
még a nyomtatványminta számával, a meg
rendelés keltével is szokás kiegészíteni. Ha a 

nyomtatvány modern, finom betűiből szedik 
a kényes helyen álló impresszumot, akkor 
számolni kell azzal, hogy hamar kopik. Ezért 

jobb, ha tekintet nélkül a nyomtatványon 

fölhasznált modern betűfajokra, az impresz- 
szumot kopottabb nonparellből szedik. Ha- 
rántléniaszedésnél tanácsos az impresszumot 
a hosszanti keretlénia mellett elhelyezni. —g.

A  TEMETÉSEK nem okoznak éppen sok 
örömet a szedőknek, mégis megesnek, bár
mennyire is igyekszik elkerülni azokat. A  kor
rektornak az a »kellemes« kötelessége, hogy 
ezt az esetet a korrektúralevonaton megjelölje. 
Haragszanak is rá érte néha. Ha a temetés 

elsőosztályú, vagyis nagy, akkor a korrektor 

rendszerint ráírja: »[. k.!«, azaz: »Iásd kéz- 
iratotU De nagyon ajánlatos, ha a korrektor 
ezt a módot a legritkább esetben alkalmazza 
és inkább ráírja a hasábra a hiányzó szava

kat vagy sorokat, mert a revíziónál sokszor 

szükség van a beírt rész ellenőrzése végett a 
kéziratra, az pedig legtöbbször már a szerző
nél van. Ugyanez a teendő a rendesnél kisebb 
betűből szedendő jegyzeteknél és mottónál is, 
amelyeket különösen a gépszedésnél nem szok

ták mingyárt beleszedni a hasábba. Minden
esetre az volna a legjobb, ha ezeket is már a 
korrektúra előtt emelnék bele hasábba. —g.

P ,
Lgy ujabb renc .ynyomó rotációsgéprő
Lapunk legutóbbi számában egy újszer- 

kezetű offsetgépet ismertettünk, melyet a 

Schnellpressenfabrik Frankenthalr, Albert 

8c Cie A. C. cég mostanában hozott a 

piacra. Ugyanakkor jeleztük, hogy e cég- 

nek egy újabb rendszerű mélynyomó rotá- 

ciósgépéről is tudunk, amelynek leírását 

azonban e számunkra kell hagynunk. Ez a 

beígért ismertetés a kővetkező:

A fentemlített világhírű Fran kentha li 

gyorssajtógyár most piacra kerülő mély- 

nyomó rotációsgépe teljesen új gyártmány 

ezen a téren. Hengerről nyomó hárornszín= 

mélynyomó rotációs gépről van szó, amely 

egy munkamenetben három színt pontos 

regiszterrel nyomhat egymásra. Az így elért 

háromszínnyomtatványok olyan csodála- 

tos mélység- és tónushatást mutatnak fel\

amilyenre más nyomtatási eljárás nem 

képes. Még több munkamenetben sem hoz- 

ható megközelítőleg sem ki más eljárásnál 

az a finom szín fokozat,mint ezen a gépen.

Ez az új tőbbszínmélynyomó rotációs

gép, amely minden lehető háromszínnyom- 

tatásra alkalmas, egy rendes belső és külső 

nyomást végző mélynyomó rotációsgéppel 
együtt rendkívül sokoldalú gépaggregá- 

tumot képez. Ezzel az összeállítással [ehe

tővé vált, hogy a kétoldalt egy színben 

nyomtatott folyóiratokat, katalógusokat, 

könyveket, füzeteket, röplapokat stb. a 

jövőben egy munkamenetben háromszínű 

képekkel lássa el, amelyek más nyomtatási 

eljárások hat- és többszínnyomású nyom

tatványait is nagymértékben múlják fölül. 

A kombinálási lehetőségek, amelyek a

két gépegységgel elérhetők, tetszésszerinti 

kirakások és hajtogatások alkalmazása 

által nagyon sokoldalúak és különfélék. 

A túloldali ábrából, de német mellékle

tünk XV. oldalán bemutatott sematikus 

ábrából is látható, hogy példáúl úgy a 

kétoldalt egyszíntnyomó, belső és külső 

nyomást végző gép, A, minta háromszínt- 

nyomógép, BCD, papírhengerállvánnyal 

van ellátva. Ha az A rész még egy kirakót 

kap, önálló belső és külső nyomást végző 

géppé lesz, amely egymagában is járhat, de a 

többszínnyomógéppel kapcsolatban is lehet 

üzembe helyezni. Amennyiben az A rész 

egymagában fut, kétoldali egy színnyomás 

sok végezhetők: folyóiratok vagy illusztrált 

lapok stb. fűzve és kirakva. Ha pedig a 

BCD rész szalad önállóan, akkor egy-
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oldalnyomású háromszínnyomtatványt is 

nyom, például falragaszt, lap- és folyó= 

irat-borítékot, katalógusokat stb. piano- 
kirakással és ha hajtogatószerkezete is 

van, hajtogatva rak ki.

Az elkülönítetten járó A rész és BCD 

rész természetesen egyidejűleg egybe eshet, 

mert ebben a kiviteli alakjában^mindegyik

b á l á lln ak , vagy nyolcoldalas példányok, 

amelyeknél az első és utolsó o ld a l színes, 

a 2., 3., 6. és 7. o ld a l egyszínű és a két leg- 

belső o lda l, a 4-. és S. pedig színes és így 

tovább. A különféle kirakó- és hajtogató= 

készülékek alkalm aztatásának lehetősége 

m iatt a nyom tatványok változatossága 

rendk ívül nagy.

A világ minden részén üzemben levő, 

ívről nyomó, többféleképpen szabadalma

zott »Falatia« mélynyomógépe a frankén- 

thali gyorssajtógépgyárnak ma speciális 

tulajdonságai révén a szakmai világban 

a maga nemében a legjobb gépnek van 

elismerve. A mélynyomó rotációsgépek, 
amelyek - ugyancsak számos szabadalom-

Ú J  KÖNyVIPARI KIÁLLÍTÁSI TEREM 

BERLINBEN. A  német nyomdászszövetség a 
júniusban tartott küldöttközgyűlés alkalmá
ból fölavatta berlini székházát, amelybe a 
Bildungsverband dér Deutschen Buchdrucker 
hivatali helyiségeit is befogadták. A  német 
szakmafejlesztő egyesület &z egyik teremben 
állandó grafikai kiállítást nyitott, amelyet 

hétköznap 9=től este 7*ig mindenki látogathat. 
A  kiállítással a Bildungsverband szemléltető 
módon akarja működését és céljait az érdek

lődőkkel megismertetni. A  kiállítás anyaga

havonkint változik és a grafika minden ága

zatát öleli majd föl. h.

A  SAJTÓ JÖ V Ő JE . A  német újság
kiadóknak van egy hivatalos lapjuk, melynek 
egyik nemrég megjelent számában a napisajtó 
jövőjévelfoglalkoztak. Egyik szellemi előkelő

ség, fjeit erre vonatkozólag megkérdeztek gróf 
Keyserling Hermann volt, a híres darmstadti 
bölcsész (akinek keleti utazásairól írott 
könyvei époly messzehatóak voltak korunk 
gondolatvilágára, mint az általa létesített 
darmstadti filozófiai iskolának előadásai).

»Az én számomra két dolog egészen kétség
telen és megdönthetetlen igazság* - így szól 

Keyserling nyilatkozata. »Az egyik, hogy a 
tiszta hírszolgálat egyre inkább a dróttalan 
hírmondók monopóliumává fog válni. A  má
sik pedig az, hogy ezek után a sajtó azt a 

helyzetét, melyet eddig az ő közönsége előtt 
elfoglalt, csak erőteljes színvonal-emelkedésset 

biztosíthatja magának. Minél inkább a kva
litás szolgálatába szegődik az újság, annál 
inkább fog jelentősége emelkedni. S mikor a 

sajtó egész létkérdése elsősorban azon múlik,

A Schne/lpressenfabrik Frankenth&l, Albert Se Cie AG., Yrankenthal (P falz) legújabb rendszerű mélynyomó variábilis kör forgósépe több szín nyomására 

A =  elő* és hátnyom ást végző m ű ;  B  —  a vé g n é lkü li pe ipírt ívekre vágó szerkezet; C  =  a színes nyom ást végző nyom óm ű;  D  —  ívk ira kó ,  amelyhez azonban ha jtogató
gépe is hozzászere lhető

gép saját meghajtó motorral látható el. 

Ha mind a két rész, A és BCD egybe

kapcsolva szalad, akkor a már említett 

kétoldali egyszínű nyomdaterméket pro- 

dukálja, amelyhez az egyik oldalon még 
egy háromszínnyomást is kap. Tehát egy 

hajtogatókészülék alkalmazásával min- 

den elképzelhető kombináció érhető el/ 

például négyoldalas lapok, első és utolsó 

oldal színes, a két belső oldal egyszínű, 

vagy megfordítva, továbbá nyolcoldalas 

példányok, amelyek két fenti kombinációs 

egymásban fekvő négyoldalas példányok- 

/

Az új gép hosszú évek beható kísérletei= 

nek eredménye, amely emellett a frankén- 

thali gyorssajtógyárnak a mélynyomó

gépek gyártásával szerzett sokéves tapasz

talatain is alapszik. A gép a legjobban 
megoldotta a pontos regiszter, valamint 

az egyes nyomási periódusok közti festék

szárítás problémáját.

A cégnek a mélynyomógépgyártás terén 

végzett első kísérletei még az IpOp. évre 

nyúlnak vissza, tehát a mélynyomtatás 

kezdő idejére és egy év múlva került az 
első mélynyomógép a piacra.

mai védve — szintén egész sereg speciális 

sajátságot mutatnak fel és minden nagy

ságban egész a ó-f oldalas gépig szintén 

bizonyságai a cégnek a mélynyomógépek 

gyártása terén való teljesítőképességéről.

Az imént ismertetett új gép tehát a benne 

kifejezésre jutott bő tapasztalatok alapján 

mint befejezett és teljesen tökéletes munka 

értékelhető. A gép teljesítményei magasab

bak, mint bármely más többszínnyomó 

rotációsgépeké és teljesítménye egyszerű 

produkció mellett 7ooo, kettős produkció 

mellett Hooo nyomásig terjed óránkinL
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hogy sikerül-e neki valótan értékeset nyuj- 

tani, csakis azt a tanácsot lehet neki tiszta 
szívvel adni, hogy ennek a feladatnak teljes 

erővel feküdjön neki. A  közvéleményt nem 
szolgálnia kell a sajtónak, hanem megterem* 

tenie« - ezzel végzi proféciaszerű intelmét a 

darmstadti bölcsész.
AGEBRÜDERKU N GSPO R, Offen- 

bach a/M. betűöntődé cégtől - amelynek 
betűiből lapunkat szedjük - hosszabb levelet 
kaptunk, amelyben a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozik a Magyar Grafika mostani sze

déstechnikai kiviteléről és általában szakmai 
törekvéseinkről. Egyben véleményét adja az 

általa öntött »NeuIand« betűről a »Nyomda- 

és Rokonipar «-bán megjelent kritikáról is. 

A  levélnek ezt a részét szószerinti fordításban 
alább közöljük:

»Ami Markovits Kálmán úr kritikáját illeti 

Koch »Neuland«-járói, meg kell mondanunk, 

hogy az ilyen kifejezések, mint: -ízléstelen és 
kihívó módja a reklámnak*, -tehetség hiánya 
és kezdő-amatőr munkája«, végtelenül balgák. 

Olyan művész alkotását, mint Rudolf Koché, 
aki pedig manapság nemcsak Németország

ban elismert mestere a betűművészetnek, ilyen 
kifejezésekkel jellemezni, nem valami komolyan 

veendő értékelése Koch munkálkodásának, 
hanem szomorú bizonyítványa a kritikus saját 
hozzánemértésének.

Az utolsó negyed évszázadban piacra

hozott gyártmányainkkal valóban bebizo
nyítottuk, hogy ízlés tekintetében olyan szín

vonalat tartunk, amint ez Németországban 

és egyebütt csak ritkán található és ha a mi 
általánosan elismert éé használatban levő 
nyomdabetűink nagy sorában a »Neuland« 

reklámbetű is megjelent, akkor ezzel a mi 

összmunkálkodásunk egyik alaptételét követ
tük: a kor komoly kívánságainak a tni terüle

tünkön való kifejezésre juttatását előmozdítani. 

Hogy a mi becsületes törekvésünk elismerés

ben is részesül, arra nézve szolgáljon többek 
közt bizonyítékul az a tény, hogy ezzel a 

betűvel éppen az ízlésesen dolgozó nyomdák

ban találkozhat nagyon sokszor, sőt Angol

országban - mindenesetre ritka kivétel - még 

kis dekoratív könyvecskék nyomtatásához is 
alkalmazzák. Ha egyik-másik bevált mun

katársunk a betűpatrica-metszés (Stempel- 

schnitt) hosszú évek óta való gyakorlása után 
maga nyűi a szerszámhoz, hogy régi, fele
désbe ment munkaeljárások alkalmazásával 
újszerű betűt teremtsen, amely betűk ez eljá

rások előfőltételei folytán nyerték alakjukat, 
akkor balgaság »egy kezdő-amatőr« mun

kájáról és »a tehetség képességek hiányáról* 

beszélni. Az emberi fejlődés folyamán időről 

időre szükséges, hogy az elfajulást ellentétes 
mozgalom megakadályozza. Mindig akadnak 

olyan emberek, akik vállalkoznak rá, hogy 

az emberi tevékenység egyszerű alaptételeit

újból fölfedezzék és alkalmazzák. Ezzel olyan 

mértékben szolgálják a haladást, amilyen 
arányban arra törekszenek.

Ha munkánk mások előtt talán érthetetlen 

is, úgy ezt őszintén sajnáljuk, de aki egy olyan 

terméket, mint a »NcuIand«-ot -ízléstelen

nek, kihívónak és visszaélésnek® minősít, az 
szándékaink becsületességét vonja kétségbe, 

aminek elismerését pedig mi okvetlenül igé
nyeljük minden munkánk részére, amelyet 
végzünk és amelyet teremtettünk.

Az Önök becsületes törekvéséért, amelyet 
mind a két füzet elárul és a mi művünk mellett 
való tárgyilagos és barátságos állásfoglalá

sukért legmelegebb köszőnetünket kifejezve, 
vagyunk kiváló tisztelettel Gebr. Klingspor.

A BÉCSI VÁSÁRT szeptember 3-tól 12-ig 

rendezik meg s ez alkalom m alrégi szokásá

hoz h ív e n a Gutenberghaus Gebr. Geel cég 
Wien VII, Lerchenfelderstrasse 37. sz. kiállí

tási helyiséggel kapcsolatos telepén külön ki

állítást rendez, amelyre az érdekelt szakma

beli látogatókat ezúton is meghívja. E külön 

kiállításnak a Ludlow-öntőgép és a Línotype 

különböző modelljei adnak nagy értéket. A 

I.inotype.mód. Ilek között üzemben megtekint

hető egy kéttárú, két osztó szerkezettel bíró 

mintagép, a legújabb 8-as számú háromtárú 

és a kedvelt Multimagazin-Ideál Linotype. 

llgy anitt [áthatókülönben a heidelbergi nyom

tatóautomata is és sok más gépujdonság. Ennek
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a külin  kiállításnak a rendes vásári kiállítás 

sokkal szemben megvan az az óriási előnye/ 

hogy általános áttekintést nyújt a grafikai ipar

ban időnkint lelmerülő újdonságokról és emel

lett a helyszínen nyújtanak szakszerű felvilá

gosításokat az építést, berendezést és a gépeken 

való munkálkodást illetőleg.

LAPU N K SZEDÉSPÉLDÁIRÓL a Berlin

ben megjelenő közismert »Papier Zeitung« leg

utóbb megjelent számunkkal kapcsolatban a 

következőket írja : *>Ez a /Magyar szakfolyóirat 

úgy a nagy gonddal összeállított hirdetéseivel, 

mint szedéspéldáival a német akcidensszedők 

számára is az inspirációk bőséges forrásául 

szolgál. Azt mondhatjuk, hogy a magyar tipo= 

gráfia a forrongás és erjedés bizonyos periódu

sán ment keresztül. A szedéspéldák és hirde

tések összehasonlítva az ip 2 3 . évi Itizetekkel,

több tisztultságot árulnak el, noha a mi sze

münkben még mindig mint egy színes és nehe

zen lefékezett fantázia eredményeiként tűnnek 

fel. Mindenesetre úgy látszik, hogy a Wanko 

környezetéhez közelálló magyar nyomdászok 

részére a sorok és betűk szabad játéka az újabb- 

szerű szedésalakítási lehet&ségeknek kimerít

hetetlen kútforrásáül szolgál és ha ezeket a 

m inkákat szembeállítjuk a német konstruktí- 

vi ták újabb nyomtatványaival, kénytelenek 

vagyunk amazokat - nem éppen a többnyire 

valóban ügyesen és érzésteljesen alkalmazott 

díszítésük miatt - kedvesebbeknek és ötlete

sebbeknek minősíteni. Az ékezetgazdag magyar 

nyelvű szedéshez kiválóan alkalmas Koch 

antikvából szedett szövegrész is szakadatlan 

előrehaladásról tanúskodik, amit különben a 

lap zászlójára írt. Vajha e lapnak, amely német

nyelvű melléklapjával a kölcsönös megértést is 

szolgálja, további sikerei volnának.« E  kritikai 

feljegyzésnek a német konstruktív szedésekkel 

való szembeállítással kapcsolatos közbeszúrt 

mellékmondata az ilynemű nyomtatványokat 

kevéssé ismerő magyar olvasók előtt magyará

zatra szorul. A m i munkáink a németekétől 

főleg abban különböznek, hogy míg emezek a 

konstruktív munkákhoz tigyszólván kizárólag 

csak az ú. n. elementáris tipográfiai szedő

anyagot - tehát az egyenes, vonalakat, koc

kákat és köröket - használják, addig a mi 

munkáinknál még szóhoz jutnak az egyéb betű

öntödei ornamentális anyagok is, már a meny

nyire ezeknek rajzbeli szerkezete konstruktív 

szedésben való alkalmazásukat megengedi.

A SCHNELLPRESSENFARRIK ÉRÁN

K ÉN T  HAL, Albert Se Cie A. C ., frankenthali
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SyorssajtósyÁr, melynek képviseletét az Első 

Afagyar Betüöntöde rt. bírja, magyarországi 

üzleti ügyeinek vezetését az utóbb említett cég 

kebelében L Ő W y  LÁSZLÓ oki. gépészmér

nökre bízta. Ezt a körülményt örömmel regisz

tráljuk. miután Lőwy László urat úgy ismerjük, 

mint aki a modern nyomdaberendezéseket 

németországi és bécsi tapasztalatai alapján 

oly tökéletességgel ismerihogy üzletfeleinek 

könyv-, offset- és mélynyomdai berendezése

ket illetőleg szakszerű tanácsokkal szolgálhat 

s ekként is előmozdítja a magyar könyvnyom

tatásnak a tökéletesedés felé való haladását.

csak éket, a másik után, mert a sort ki kell 

hajtani, négyzetet tesz. Ha ki kelt hajtani, 
tegyék azt egyenletesen. h.

IRÁNT És SZEMBEN. Mint a miatt 

és végett határozókat, úgy az iránt és szemben 

szavakat is gyakran cserélik föl egymással, 

vagy tévesztik össze ások jelentőségét. Elénk 
példa erre egy napilap tárcájának következő 

mondata: »Soha nem láttunk még ilyen meleg 
ragaszkodást a vezérekkel szemben, mint a

ÚJABB HIBÁK. Amióta a gépszedés elter

jedt, egész sereg tipográfiai hibával talál
kozhatunk. A  síma szedésnél azelőtt több mint 
három, legföljebb négy elválasztójel volt egy- 
másután a sorok végén. Most a gépszedésnél

- még jobb munkáknál is - akárhányszor tíz, 

sőt tizennégy divizt is láthatunk egymásután 
a sor végén. Ez okvetlenül kerülendő. Csak a 
második, vagy harmadik sornál kell össze

húzni vagy kihajtani a sort és máris máskép 
alakul a többi is. Gyakori hiba az is, hogy 

egyfolytában szedett fölsorolásoknál a sor
számokat: 1., 2., 3. stb. a sor végére teszik 

minden lelkiismeretfurdalás nélkül, és így szedik 

oda az a), b) , c) és a többi pontjelzőket, ha 
éppen úgy »megy ki«. Abban mindenki meg
egyezik, hogy ez nemcsak tipográfiai, hanem 
esztétikai szempontból is kifogásolandó, tehát 

kerülendő. Még keskeny formátumnál is el 
lehet úgy rendezni a szavakat, hogy a sor

szám vagy betű ne kerüljön a sor végére, 

hanem átviendő a következő sor elejére. Mint 
a kéziszedésnél, a gépszedésnél sem szép, ha 

a szavak közti hézag nem egyenletes. A  gép
szedő felületességére vall, ha az egyik szó után

bécsieknél.* Mindenki, talán az író maga is 

tudja, hogy »a vezérekkel szemben« helyett 
»a vezérek iránt« a helyes, de hogy gondo

latát hamarosan leírhassa, nem fontolgatott 

sokáig. Az ilyen hibákat legjobban úgy lehet 

elkerülni, ha az író jól átolvassa és kijavítja 
írását. Aki ezt nem teszi, az - bármilyen 
gyakorlott író - arra számíthat, hogy írásai

ban ilyenféle hibák megesnek. A  rokonszenvet, 
a pártolást iránt, az ellenszenvet és az ellen-
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zést szemben határozóval kísérjük. Például érdeklődni valami iránt, jó 

érzést táplálni, bizalommal lenni valaki iránt, de állást foglalni va= 

laki ellen, valakivel, valamivel szemben, bizalmatlannak lenni vala= 

kivel szemben. h.

NYÍLTTÉRI r o v a t *
NYILATKOZAT. Értesülésünk szerint egyesek ismét olyan híre
ket hoznak forgalomba, melyek szerint a? Intertype szedőgépek 
magyar szabadalmakba ütköznének és a Linotype cég az Intertype 
gépek tulajdonosai ellen szabadalom^bitorlás címén eljárhatna.

Ezen álhírekkel szemben, melyeknek átlátszó tendenciája nyiU 
vánvaló, ismételten kijelentjük, hogy az

Intertype szedőgépek semmiféle érvényben 
lévő magyar szabadalmakba nem ütköznek,

amiért úgy a syár, mint cégünk a legteljesebb szavatosságot vá!<= 
lalja. E tényről a szabadalmi hivatalban bárki meggyőződhetik és 
aki mindezek dacára a valósággal ellenkező híreket terjeszt, azt 
tisztességtelen verseny és hitelrontás címén a bíróság elé állítjuk.

Ha a konkurencia, mely ily módon akarja a tisztességes, becsü» 
letes és csakis a nyomdászok érdekeit szolgáló egészséges ver« 
senyt megakasztani, igaza tudatában volna, úgy nem valótlan 
híresztelésekkel, hanem a szabadalmi bíróságnál keresné állítólag 
gos jogainak érvényesítését.

Intertype vezérképviselet: 
Grafika Gépkereskedelmi R. T.

L a p z á r ta :  192Ó. évi a u g u s z tu s  h ó  15»én.

Szerkeszti és kiadja Bíró Miklós. Felelős szerkesztő Wanko Vilmos. Főmunkatársak: 
Herzog Salamon, Kun Mihály. Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdai müintézcté=» 
ben, Budapest VIII, Rökk Szilárd ucca 4. szám. Felelős nyomdavezető Nedeczky László. 

A  kliséket a Pallas rt. szállította.

• E rovatban közölt cikkekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem 
vá lla l felelősséget.
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A  GRAFIKAI IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ

MAGYAR GRAFIKA
KETTŐS FŰZETEKBEN KÉTHAVONKINT MEGJELENŐ GRAFIKAI FOLYÓIRAT

UNGARISCHE GRAPHIK
CÍMŰ NÉMETNYELVŰ MELLÉKLAPPAL 

SZERKESZTI ÉS K IADJA  BÍRÓ M IKLÓS

FELELŐS SZERKESZTŐ W ANKO VILMOS 

FŐMUNKATÁRSAK KUN MIHÁLY ÉS HERZOG SALAMON

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

BUDAPEST VIII, RÖKK SZILÁRD U C C A  4

TELEFÓN: JÓZSEF 53 

A  M agyar G rafika előfizetési díja Magyarországon:
Nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak egéss évre 2o pengő 

(250.000 K), félévre 11 pengő (í37.5oo K). Egyes számok ára nyomdatulajdonosoknak, 

cégeknek és szakmán kívül állóknak 4 pengő (50.000 K), munkásoknak 2 pengő (25.000 K).

A  M agyar G rafika beszerzési ára külföldiek részére:

Romániában a heti fizetéses rendszert az ottani jelenlegi pénzviszonyokra való 

tekintetből kénytelenek voltunk beszüntetni. A ? alapár romániai olvasóink részére 

ezentúl 2 pengő (25.000 K) és az esetenkint felmerülő kettős portóköltség és vám díj 

megtérítésének ősszege. Egy-egy szám ára tehát jelenleg összesen 90 lei.

Jugoszlávia részére lapunk ára portómegtérítéssel együtt 2ó dinár. Előfizetőknek 

150 dinár egy évre.

Cseh*Szlovák Köztársaság 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 kü lfö ld  részére egész évre 5 dollár, egyes szám ára 1 dollár.

K  M M  f'IV un i V nhaly roi.un i v unaiy romunkatársunknak
mesterszedői munkásságát méltatni szinte felesleges. E téren való tevé
kenysége az égész magyar nyomdászvilág szeme előtt pergett le és 

közismert volt tizenöt-húsz évvel ezelőtt is, amikor az akkori szak
lapok: a Grafikai Szemle és a Magyar Nyomdászat havonkint 1-2 

szedéspéldát mutattak be munkáiból. Amióta a Magyar Grafika meg
indult és Kun Mihály a háborús esztendők alatt gyérebb közszereplése 

után ismét a tettek mezejére lépett, azóta egész tevékenysége egyetlen 
egy fix pontra irányult: megteremteni azt a magyar szedésstílust 

amelynek segélyével a magyar tipográfiát mentesíteni tudjuk az idegen 

befolyástól és munkáinkkal felül tudunk majd emelkedni a minket 
környező államok nyomdaipari nívóján. Ez volt a Magyar Grafika 

programja és ennek szolgálatába szegődött Kun Mihály kollégánk is, 

aki szívvel-Iélekkel vetette bele magát ebbe a nagy munkába, amely

nek minden fázisát megfigyelhették olvasóink. Rendkívül érdekes 
tapasztalatokkal leszünk gazdagabbak, ha lapunk eddig megjelent 

majdnem hét teljes évfolyamát végig lapozzuk és megfigyeljük annak 

a stílusalkotó munkának a forrongását, amelynek irányítója és vezére 
Kun Mihály volt.

Tagadhatatlan tény az, hogy a kezdet kezdetén a tálzásba csapott 

át, talán fantáziáját lefékezni nem volt képes, de ez minden stílus

alkotó munkálkodásnak az ismérve és nem is volna jó, ha ilyen munka 
minden túlzástól mentesen folyna le. A  mustnak is érnie kell, hogy jó 
bor váljék belőle. így vagyunk Kun Mihály stílusalkotó munkálkodá

sával is, amely eleinte az újszerűség édeskés-kesernyés ízével hatott 
és későbbi kialakulásával hatott csak azzal a mámorító erővel, amely 

már nemcsak nálunk keltett méltó feltűnést, hanem a távoli külföldön 

is. Teljesen mellékes most már, hogy Kun Mihály és munkatársainak

tevékenységét hogy ítélték meg idehaza, mert az itthoni kritika, sajnos, 

mindenkor nélkülözte azt az alaposságot, amely a hivatásos és 
igazságos kritikának az alapfeltétele. Azok a súlyos támadások, 
amelyekkel Kun Mihály és munkatársainak munkáját illették, csak a 

legritkább esetben szólottak az úttörőknek; túlnyomó részben olyanok 
szálltak síkra Kun Mihállyal szemben, akik a maguk szeméből 

meredő gerendát nem voltak hajlandók észrevenni, de képesek lettek 
volna -Feszítsd meg«»et kiáltani csak azért, mert megcsontosodott 

egyéni ízlésük nem tudott alkalmazkodni az igazi grafikai és tipo

gráfiai művészet irányelveihez. A  támadások azonban nem tudták 
eltéríteni Kunt a maga elé tűzött célhoz vezető útról ama egyszerű 
oknál fogva, mert a külföld szakvilága a messze távolból is megértő 
figyelemmel kísérte munkáját. Jónéhány tucatnyi elismerés és buzdí

tás csak sarkalta a további előretörésre. A  Magyar Grafikának 
soha meg nem álmodott sikerei voltak a külföldi szakkörökben és 
bármily hihetetlenül hangozzék is, abban az időben lapunk volt az 
egyedüli középeurópaí szaklap, amely elsőnek hirdette Kun Mihály 

munkálkodásának sarkalatos alapelvét: a tipográfiának a legszi

gorúbb katonalépésben kell haladnia a mindenkori grafikai művé
szeti irányokkal, annál inkább, mert ennek elengedhetetlen voltát a 

betűöntödék is felismerték, mikor termékeiket teljességgel a modern 

grafika legnevesebbjeinek alkotásaiból merítették. Az alapelv tehát 

az volt, hogy a modern grafika betűöntődéi termékeit abban a 
miliőben kell a papíron megjelentetni, amely stílusból azok fakadtak. 

Ezt az elvet Kun Mihály a legnagyobb következetességgel váltotta 

valóra és ezt az elvet azóta majdnem minden külföldi szaklap is 
követi. Ugyanez a felfogás nyilvánul meg Kun Mihály újabb keletű 
mesterszedői tevékenységében is, amikor a betűt és annak jellegét 

veszi munkáinak alapjául. Ezúttal a konstruktivista és elementarista 

szedésirányzatot kultiválja, amelynek eredetét nagyon bajosan lehetne 
felfedni. A  németek azt írják, hogy ez az irányzat magyar és orosz 
eredetű, noha egészen bizonyos, hogy nem magyar nyomdából indult 
ki hódító útjára és a konstruktivizmus, mint művészet sem Magyar- 
országon virágzik és a magyarokhoz éppen csak annyi köze van, 
hogy külföldön élő magyar művészek voltak az elsők, akik alkalmaz
ták. A  konstruktivizmus és elementáris tipográfia, mint a legújabb 
szedéstechnikaí stílus nálunk csak most van alakulóban. Ennek böl
csőjét is Kun Mihály ringatja, máris kezdi csillogtatni újszerűen ható 
konstruktivista művészetét, amely lényegben is, megjelenésben is 
merőben más, mint amit a külföldön annak neveznek. Kicsit korai 
volna erről a stílusról mélyrehatóan beszélni, jónéhány hónapnak 

kell még leperegni, míg a kiforrottság ama fokát eléri, amely már 
kibírja a borotvaéles kritikát is és ismét megszabja azt az irányt, 

amely a tipográfust a konstruktívizmus és az elementáris tipográfia 

vizeire vezeti.
Bizonyos, hogy ez az új stílus is sok ostromot fog kiállani, de tör- 

hetetlenül hisszük, hogy ez ostromot ki is állja. Ügy ismerjük Kun 
Mihályt, hogy szedésterveínek legkisebb vonalát is okkal és alapos* 

sággal teszi oda, ahová való és ugyancsak legény legyen a talpán, 

aki ki tudja majd mutatni, hogy ez vagy az rossz helyen van. Iskola

stílus lesz ebből is és teret fog hódítani csak úgy, mint Kun előző, a 
mostanitól eltérő jellegű szedéstechnikaí irányai.

Mostani számunk fedele és négy melléklete az erőteljes, vaskos fol

tokkal dolgozó konstruktivizmust csillogtatja, míg másik négy mellék
letének minden példája ragyog az ízlésteljes finomságtól, ment minden 
szögletességtől, dacára annak, hogy ezek is a konstruktivizmus 

jegyében születtek.
Kun Mihály mesterszedői kvalitásainak méltatását teljesen kime

rítik a fentiek és ha ezeket még inkább fokozni akarjuk, úgy csak 
annak a megállapítására kell szorítkoznunk, hogy Kun nemcsak mint 

tervező bír elsőrendű tulajdonságokkal, hanem mint oktató is, aki a 
keze alá kerülő bátortalanokat nemcsak felbátorítja, hanem ízlés
nemesítő oktatásával önállóan dolgozni tudó akcidensszedőkké is 

neveli. Semmit sem rejt a véka alá, úgy mint a hajdani »nagyok«,
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mert munkájának és tehetségének nagyobb 

elismeréséül és jutalmául tekinti a tényt, hogy 
követik és tőle tanulnak.

Lapunk e havi számának fedelét és mellék- 
létéit _ĵ .-mint fentebb már említettük - Kun 

~Mihály tervezte. Vázlatai nyomán e szedés- 

példákat szedték: Lombár László, Paxián 

Péter, Springer Ferenc és Andrássi Győző.

A  nyomtatást Leib Károly gépmester kollé
gánk végezte, aki a szövegíveket is nyomta.

BeLüI d ött munkak
A GRAFIKAI M ŰVESZETEK KŐNyV- 
TARA harmadik és negyedik kötete jelent meg 

[apunk zártáig. A harmadik kötet Löwy Sala» 

mon és Novák László Betűművészetének rná- 

sodik és befejező kötete. Erre a kötetre fokozott 

mértékben á ll mindaz az elismerés, amellyel 

megelőzőjét illettük. Az elején a betűvetést, a 
betűtervezést tárgyalja és ismerteti a betűírás 

szerszámait a legprimitívebbtől a mai betű

vetési szerszámok legfejlettebbjéig, mellék

leteken, illetve ábrákon mutatja be a külön

böző írószerrel írható betűtípusokat. Nagyon 

tanulságos a modern betűöntödei betűk igen 

gazdag sorozatának szemlélése. Külön mel

lékleteken mutatják be a szerzők a szaktan- 

folyamok legszebb betűvetési példáit, a világ

híres betűtervező művészek betűit, monogra

mokat és grafikusművészek szignettjeit. Az 

ábrák, mellékletek nagyszerűen simulnak a 

szöveghez, a szöveg viszont a bemutatott 

anyag szakszerű, érdekes magyarázata. M int a 

betűnek talán a világ szakirodaimában is 

páratlan monográfiája, nagy hiányt pótol ez 

a két kötet, amelynek nem szabadna hiányozni 

egy valamirevalónyomda könyvespolcáról sem. 

A negyedik kötetet Dukai Károly és Novák 

László írták. Címe: Grafikai rajz és metszés. 

M int előző kötetei, bevezetőben ez is a fejlő

déstörténeti visszapillantással kezdi. Azután 

egy íven keresztül a mértani rajzban oktat 

szóban és ábrákban. A szabadkézi rajz már 

kézügyesség dolga, amit könyvből megtanulni 

nem lehet. Azonban mint minden gyakorlati 

tevékeny ségnek, a rajznak is van elméleti 

része, amit a jó  rajzolónak épúgy meg kell ta

nulnia, mint a jó  zenésznek a zeneelméletet, a 
festőnek a színelméletet. A Grafikai rajz és 

m.tszés a tipográfiai tervezőt megismerteti a 

munkájához szükséges rajz elméletével, ame

lyet azután a gyakorlatban hasznosíthat. A 

szabadkézi rajzhoz különben is sok-sok útmu

tatást találunk a kötetben. A példák gazdag

ságához több rajzzal járult hozzá Dukai 

kolléga, akinek két ceruzarajza a legjobbakhoz 

tartozik. Az ornamentális rajz tudása is egyik 

főfeltétele a jó  akcidensszedőnek, aki erre 

nézve is talál nem egy jó  temácsot a könyvben. 

A természetes alakú tárgyak, virágok, lepkék 

és egyéb szárnyasok stilizálási lehetőségeit
Végh Dezső grafikus festőművész színespapír* 

kivágásaiból

művésze Végh Dezső iparmű vész, akinek mun

káit a hivatalos magyar művészvilág jól ismeri, 

de akinek sokat ígérő tehetségét főként a kül
földi szakvílág méltányolja és elismeri. Idehaza 

néhány évvel ezelőtt a„Madame//című folyó

iratban jelentek meg igen kedves dolgai és mos

tanában az Athenaeum és a Franklin kiad
ványai részére dolgozik mint illusztrátor. Kül
földön híre-neve sokkal szélesebb körökben is
meretes, amit Párizsban és Londonban nyert 

kitüntetései mindennél ékesebben bizonyítanak. 

Ilyen kitüntetéseinek hosszú sorát az elismerő 
kritikai megemlékezések tetézik. A  lapunkban 
reprodukált három színes papírkivágása és 

egy rajza úgy színezésben, mint rajzbeli techní - 

kában egyaránt legjobban sikerült munkái 

közé sorolhatók.

ELEK PÁL FÜZETEI. Két rendkívül ele
gáns és nagy ízléssel elkészített füzetet küldött 
be hozzánk Elek Pál, a budapesti Elek Lipót 
nyomdatulajdonos fia, aki jelenleg Német

országban folytatja tanulmányait. Az első 
füzet &,,Könyvművészet" címet viseli és tömör 

összefoglalásban feleletet ad arra az igen fontos 

kérdésre, hogy milyen eszközökkel lehet egy 
könyvet művészi produktummá tenni? A  szö

veg írója inkább a megrendelőkhöz szól e kis 
füzetében, de írását megszívlelhetnék a nyom
dászok és a könyvkiadók is, akik nálunk tud
valevőleg csak a legritkább esetben fektetnek 

súlyt a könyv művészi és helyes tipográfiai 
szempontból való ízlésteljes elkészítésére. A  
másik füzet »A reklám« címmel jelent meg s tu
lajdonképpen az „EKE" reklámatelier és Elek 
Lipót nyomda prospektusa és tájékoztatója 

a reklámnyomtatványokat rendelő közön= 
ségnek. Tartalma ennek is rendkívül tanulságos 

és megszívlelésre méltó. Mindkét füzetet a 
szerző maga szedte és nyomtatta ki a lipcsei 

grafikai művészeti akadémiának Belwe tanár 
által vezetett osztályán, ami már maga is 
bizonysága annak, hogy tökéletesen szép el

rendezésű könyvekkel gazdagította Elek Pál a 

magyar szakirodaimat.

JUBILEUMI MEGHÍVÓK. A  nyomdász- 

jubileumi meghívók mindenkor kedves és szí
vesen vállalt feladatát képezték az akcidens- 

szedőknek. Már hogy is ne volna kedvenc fel

adat az olyan munka, amelynél a fantázia 
szabadon csaponghat, amelynél nem igen 
szokott a megrendelő okvetetlenkedni és a már 
kés? remekműveken hajmeresztő változtatá

sokat eszközölni. Legutóbb a Hornyánszky és 
a Pallas nyomdák személyzeteinek ünnepi meg

hívóit juttatták hozzánk megbírálás céljából 
is. A  Hornyánszky nyomda meghívója Schulz 
János búcsúestélyére a szedéstechnika legfris
sebb hajtásai nyomán készült, egészben véve 

jól megkonstruált munka, de az iniciálisnak 
metszett, elrajzolt és kicifrázott »S« betű sehogy 
sem illik a klasszikusan nemes vonású Amts- 
antikvához. A  Pallas nyomda meghívója 

Mezey Jakab és Pálfy Gyula jubileumára

számos ábrában és mellékletben matatja be e 

kötet, am i csak termékenyítőleg hathat a 

szemlélőre. Az egyik fejezet a díszítő festéssel 

foglalkozik. A grafikai vázlatozásról többet 

szerettünk volna olvasni a könyvben, de be

látjuk, hogy a tér korlátozott volta ezt lehe

tetlenné teszi. Ugyanezt mondhatjuk Grafikai 

metszés című fejezetéről is. Tekintettel az 

ólommetszésben ügyes társszerzőre, a példák 

csaknem mindegyike ólommetszés. A Hó. és 

117. oldalokon lenyomtatott lénia- és záró- 

ornamensek az ólomreszelés mestermunkái. 

Sajnálattal mellőzzük a többi: Máser-, linó stb. 

metszési példákat. Nyolc fejezet van a szóban- 

levő kötetben, de kiérezzük belőlük a szerzők 

fizikai fájdalm át amiatt, hogy ennyire össze 

kellett sűríteniük témáikat, holott mindegyik 

fejezet anyagából bizonyára egy-egy kötetnyit 

is írhattak volna. A figurális rajz című fejezet 

félszeg figurái helyett mi talán példaadóbbakat 

választottunk volna, a szöveg maga azonban 

rendkívül értékes. A ha rmadik és negyedik 

kötet nyomása és külső kiállítása hasonló az 

előbbiekhez. Méltók arra, hogy nyomdászati 

szakkönyvek m intául szolgáljanak. Melegen 

ajánljuk minden könyvnyomtatónak. h.

SZÍNES PAPÍRKIVÁGÁSOKAT repró- 

duálunk e szám 150-152. oldalain. E kedves, 
eredetiben színpompás, harmonikus dolgok
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rézsutosan állított oldalaival, egyszerű lénia- 

díszítésével és rajzolt dekorációjával igen jó 

hatású munka. Különösen ált ez a meghívó 
első oldalára, amelynek rézsútos állása jól 

igazodik a kurzív szövegbetűk dűléséhez. A  

meghívó színezése és nyomása különben tel
jesen kifogástalan.

SZEGEDRŐL, Somogyi P á l szaktársunk 

küldött be egy sereg nyomtatványt, amelyek 

hűségesen illusztrálják szaktársunk nagy am
bícióját és képességét, amelynek birtokában a 

/

mindenkori szedésírány hoz tudja alkalmazni a 
maga egyéni ízlését. Munkái a közelmúlt idők 

modernebb irányában készültek, szereti a haj

lított sort, de mérséklettel használja, szigorúan 
megvizsgálván a helyet és a módot, amikor 

és ahogy azt helyesen, ízléssel használhatja. 

Somogyi kollégánk már nem mai gyerek és ép

pen ezért becsüljük nagyra sikerteljes igyek- 

vését, amely az ifjabb akcidensszedőí gár

dának is követendő példaként szolgálhatna a 
gyakorlati élet küzdelmei között. W.

JU B IL E U M O K . A Hornyánszky-nyomda 

személyzete szép ünnepély keretén búcsúztatta 

el Schulz János főgépmestert, aki 30 éven át 

működött a Horrryánszky-nyomdában és több 

mint fél évszázadon át munkálkodik szak- 

mánk rögös pályáján. Schulz nevéhez fűződik 

a régi Hornyánszky-nyomda hírneve\, a párat

lanul finom, szép illusztrációs nyomtatványai 

révén. A jubileummal kapcsolatos búcsúestén 

Reismann magyar nyelven, Rothenstein Mór, 

a Segélyző-Egyesület elnöke német nyelven 

tolmácsolta a nyomdai munkások jókíván

ságait. A személyzet egy művészies bőrkötésű 

albummal lepte meg az ünnepeltet, amelynek 

belső dekorációját Czinder Antal kolléga ké

szítette. - A Posner- nyomda személyzete 

Schwarz Gyula ötvenéves nyomdai munkás

ságéinak jubileumát ünnepelte meg. A szakmai 

körök képviselői meleg szavakban üdvözölték 

a jubilánst. - A Pallas-nyomda személyzete 

Mezei Jakab és Pálfy Gyula félszázados 

nyomdai munkásságéinak jubileumát ünne

pelte meg. A személyzet megbízásából Weisz 

Rezső, az igazgatóság nevében Tiringer mű

szaki igazgató, a Kereskedelmi és Iparkamara 

képviseletében Szávay főtitkár üdvözölték az 

ünnepeiteket. A munkásintézmények üdvöz

letét Brumiller László és Pajor Rudolf tolmá

csolták. Az üdvözléseket magasszínvonalú 

műsor, m ajd társasvacsora követte, végül az 

ifjúság a Gutenberg Társaság zenekara hang

jaira táncra perdült. - Valamennyi imnepeltet 

mi is szívélyesen üdvözöljük. h.

NÉM ETORSZÁG LEGNAGYOBB
N Y O M D Á JA . Hírnév, modern fölszerelt
ség dolgában nemcsak a kontinensen, hanem 

az egész világon első helyen áll a berlini U ll= 

stein-nyomda. A  mai Ullstein céget negyven 
évvel ezelőtt alapították és a nyomdaipar 
legkülönbözőbb ágazatait foglalja magában. 
A  nyomda épülete Berlin ujságnegyedének 

egyik legszebb palotája. Az Ullstein-kiadású 
könyvek világhírűek. Napi- és hetilapjai a 

legelterjedtebbek. Például a »B. Z,. (Berliner 

Zeitung) am Mittag« című délílapjának pél

dányszáma lOO.OOO-ről fontos események ide- 
én 3oo.ooo=ig emelkedett. Az »Illustríerte

Zeítung«=ot í,250.000 példányban nyomják/ 

ami technikailag is ugyancsak próbára teszi 
még a legjobban fölszerelt nyomdát is. A  szer

vezőképesség valóságos művészete az, amely

ről ez a nyomda amerikai méretű teljesítmé

nyeivel tanúságot tesz és művésze Ullstein 
Rudolf, aki ennek a hatalmas szervezetnek

Végh Dezső grafikus festőművész színespapír 

kivágásaiból

minden szálát a kezében tartja. Az Ullstein 

testvérek közül ő a nyomdatechnikai szak

ember. Figyelmét különösen a Linotype-osz- 
tálynak szenteli és így az üzem munka-, idő-és 

helykímélése körül óriási eredményeket tudott 
elérni. Alig van Németországban nyomda, 
amely gazdaságosabban termelne, mint az 
Ullstein-nyomda. Nem kevesebb, mint 56 

Linotype-gép működik az üzemben, amelyek 

közt majdnem valamennyi modell képviselve 
van. A  Dér Moderne Buchdrucker, amelyből 
ezeket az adatokat átvesszük, nagyszerűen 
sikerült autotípiában mutatja be ezt a minta
szerű üzemet és állíthatjuk, hogy még így a 
képről is látjuk, milyen higiénikus, tiszta, 

világos és szellős teremben dolgoznak a gép
szedők. Külön osztályuk van a Ludlow- 

címsoröntő gépeknek, amely gépet offsetszá- 
munkban ismertettük meg olvasóinkkal. A  

Ludlow-címsoröntőgépen újabban táblázatot 
is szednek. A  L,inotype=gépek fele villany

fűtéssel van ellátva, amelyek közt legújabban 
a Spezial- Linotype=Elektro - fűtőkészülékkel 

fölszerelt gépek is vannak. A  szükséges segéd- 

személyzeten kívül 94 gépszedőt alkalmaz a 
cég. Szóval,az Ullstein-cég a technika minden 

vívmányát igénybeveszi nyomdaüzeme fej
lesztéséhez és amint látjuk, a legnagyobb gya
korlati eredménnyel. h.

BIZTOSITSAM-E M AG AM  KÁRTÉRÍ

TÉSI KÖTELEZETTSÉG ELLEN? »Nem
tartom szükségesnek. Nálam minden rendben 

van. Szavatossági eset nálam nem fordulhat 
elő, s üzemem hosszú fennállása óta nem is 

fordult elő.«így vélekedik a nem eléggé előrelátó 

üzemtulajdonos. Megfontolta-e már egyszer 
komolyan ezt a kérdést? Az ő inasa kézi

kocsijával vigyázatlanságból jelentékenyen 

megrongálja egyik üzletfelének kapubejáratát. 

A nyomdatulajdonos szavatol! Házmestere 

elfelejti a lépcsőházat pontos időben kivilá

gítani, amiért egy utazóügynők megbotlik és 
balesetet szenved. Az üzemtulajdonos kár

térítéssel tartozik! Gépmestere a tégelynyomó
sajtó elől eltávolította a védőkészüléket, mert 
ez neki állítólag kényelmetlen volt. Nem
sokára súlyos balesetet szenved ennél a gép
nél egy berakónő. A nyomdatulajdonos min
den önigazolása és kifogása ellenére kártérí

tésre köteleztetík. Ki mondhatja tehát, hogy 

kártérítési kötelezettség alól mentesítve van. 
Vájjon nem éppen annyira szükséges-e leg
alább is a kártérítési kötelezettség ellen való 
biztosítás, mint a tűzkár ellen való biztosítás ? 
Mert a tűzvész csak azt semmisítheti meg, 
ami tényeg létezik, ellenben egy súlyos kár
térítési kötelezettség megállapítása olyan köve
teléseket támaszthat, amelyek az üzemtulaj
donosnak nemcsak egész vagyonát nyelik el, 
hanem őt ezenfelül egész életén terhelik. A 
birodalmi biztosítási szabályzat határozmá- 

nyai alapján a német kőnyvnyomtatók szö
vetsége egy kártértési kötelezettség ellen való 

biztosító intézetet alapított, amelynek tagjai
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KIÁLLÍT

úgynevezett járműbiztosítást egy elsőrangú 

magánbiztosító intézetnél kedvező feltételek
kel közvetíti. Ez a német biztosítási intézmény 

mindezeknél fogva kellő megfontolást és figyel

met érdemel az érdekeltek részéről. E-

Végfi Dezső grafikus festőművész színespapír 
kivágÁsaiból

a könyvnyomtatást és rokonszakmákat űző 
cégtulajdonosokból rekrutálódnak. Ennek a 

közhasznú intézménynek nincsenek jutalékos és 
igazgatási költségei. Ennélfogva sokkal keve

sebb biztosítási díjakkal dolgozhatik, mint a 
magánbiztosító intézetek. Az intézmény alap

szabályainak van egy igen fontos pontja, 

amelynél fogva abban az esetben, ha a biz

tosítási díjak az előfordulható nagyobb, vagy 

számosabb megállapított kártérítések fedezé
sére elegendők nem volnának, úgy a tagok

nak esetröl-esetre megállapított pótdíjakat 

kell fizetni. Ez az utólagos díjfizetési rendel

kezés azonban csupán teoretikus és nem gya

korlati értékű, mert a viszonbíztosító intézettel 

kötött szerződéses megegyezés ezt fölöslegessé 

teszi. Az intézet minden előfordulható kárté
rítési kötelezettség biztosítását elvállalja. így 
autóbalesetből előálló kárbíztosítást is; az

K

A Z  ERNST  M Ú Z E U M  idei első két k iá llí

tását a fiata l vagy legalább is a inég be nem 

érkezett festőknek szenteli. Sokat lehetne arról 

beszélni, helyes-e a fiatalok támogatásának 

az a módja, amely most folyik. Helyes-e, ha 

még nem kész embereket tú l korán bocsátanak 

a nagyközönség elé és nem bátorítják-e ez

á lta l a kezdő és még k i nem forrott művészt, 

hogy az egyéni mondanivaló látszatával sies

sen tiílkorai »stílust« teremteni önmagának. 

Az öregek lassan-lassan kidőlnek vagy kifá

radnak, és azért nagy most a fiatalok kereslete.

A szeptemberi k iállítás egy csapat fiatal

embert hozott. Istókovics Kálm án számunkra 

a mesterséges tehetség tenyésztés egyik lég- 

szomorúbb eredménye. Sok mersz, technikai 

ügyesség,  szemfény, vesztő vagdalkozás a 

festékbe mártott ecset'el, gyakran régi barokk, 

mesterek kevéssé szemérmetes külső utánzásai

- ezzel kerül a figyelem középpontjáig. Ösz

tönösebb tehetség a két Bazolidesz: Barna 

modorosabb, vehemensebb, izmosabb, Sándor 

átérzettebb, mélyebb, egy fokkal egyszerűbb. 

Velük köszönt be nálunk az a festői expresz- 

szionizm :s, amely Németországban a háború 

vég én é te el tetőfokát. K ívülök még Jankai- 

Deutsch Tibor, Schier Andor, Darvas László, 

Schubert Ernő egy-egy képén nyugszik meg a 
szem. Egyébként túlsók volt e kiállításon az, 

am i a dilettantizmus határán innen való.

Az októberi kiállításon egy körülbelül tíz 

évvel idősebb csoport lép elénk. Nagyon vegyes

Végh Dezső grafikus festőművész színezett 

tollrajza

érzéseket keltett ez is. Egész ember e csoport

ban Fáy Dezső. Rendkívül ügyesen, odaadón, 

szinte önzetlenül éli magát bele a legkülön

bözőbb régi illusztrációs stílusokba. Sajátságos 

utánérző, de ebben a fajtában aztán igen ma

gas fokra viszi. Kevésbé szerencsések olaj- 

festményei. Harang láb i Lemes József a be

csületes igyekvők mintaképe. Valódi meleg 

érzéssel közeledik művészi feladatához és néha 

úgy tűnik, hogy már el is ér valamit. Egyelőre 

még m indig nagyon is mintaképeit nézi és 

nem alkotja önmagában újra azt, am it látott. 

Schossberger K lára bárónő nagyobb tudás 

felett rendelkezik nálánál. Látszott a festőnőn, 

hogy legjobb mestereknél tanult és hogy biz

tos ízléssel járta ki a posztimpresszionizmus 

iskoláját. Amit ő művel, az a legjobb értelem

ben vett úri dillettantizmus. Lehangolok Bol
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dizsár István festészeti kísérletei. Grafikája az 

akadémiás Rembrandt-utánzást végzi nem 

éppen ügyetlenül. Holló Lászlóé a nagyterein. 

Sötéten alapozott képeiből mélyen ragyogó 

színek farkatlanak felénk, gyakran szurkos 

árnyékba vészén. Azt mondják, Greco ihlette 

meg. Ha zilált pátosz jellemzi Grecót, akkor 

az optimistáknak igazuk van. M i úgy látjuk, 

hogy ez az igen tehetséges ember egyszerűen 

még nem tud eleget és hajtatja magát vágyai 

szele által, anélkül, hogy hajóját biztos célnak 

tudná kormányozni. - Tordai Schilling Osz= 

kár újabb grafikáit is láttuk e kiállításon jó  

felkészültséggel, néha friss fantáziával kezeli 

rézkarctűjét.

A N EM ZET I SZA LO N  első idei csoport- 

kiállításán két orosz művész, Braílowsky 

Leonid és Rimma mutatkozott be. A szecesszió 

emlőin táplálkoztak;  néha tóbbé-kevésbé 

szervezetlenül kevernek a nyugati dekaden- 

ciába népies orosz elemeket. Csak ritkán ér

zékelünk szín- és formafantáziájukban valami 

fanyarabb keleti ízt. Gyenes G itta volt e cso

port másik érdekes kiállítója. Szenvedő, ko

moly, küzdő ember, aki azonban nem tudja 

még hozzáidomítani eszközeit a lélek mélyéből 

fakadó mondanivalójához. Túl naturalista 

technikájában, tú l lelki élményeiben.

A második csoportkiállítás eredeti értékeket 

nem igen hozott, de dilettantizmust annál 

bővebben.

A Z  EG yH Á ZM Ű V ÉSZET I KIÁLLÍTÁS,
melyet a Katolikus Szövetség rendez, színül- 

tíg tölti meg a Szalon termeit festménnyel,

szoborral, iparművészeti tárgyakkal. Ha az 

igen becsületes és alapos előkészítő munka 

ellenére az eredmény nagyjában lehangoló, 

úgy erről sem a rendezők, sem a zsűri, de ta

lán még a művészek sem tehetnek. Ahol nem 

uralkodik valódi, a szív mélyéből előtörő és a 

lélek mélyébe gyökerezett vallásosság, ott még 

a legjámborabb óhaj sem teremthet igazi val

lásos művészetet. A művészek így tehát vagy 

utánozzák azon művészettörténelmi nagysá

gok példáját, akik tudtak vallásosak lenni, 

vagy sajátjukból merítenek, akkor pogányul 

alkotnak.

Kevés az, ami kellemes benyomást lett ránk. 

Ebben a környezetben megkapott Aba-Novák 

buja színérzéke és Abonyi Tivadar érzésteli-

Lapunk ez évi V- VI. számában közzétettünk 

szakcikkekre kiírt pályázatunkra beküldött öt 

cikket és - m iután azok feletti döntés dolgában 

megegyezni nem tudtunk - olvasóinkra bíztuk 

a díjak odaítélésének jogát olyképpen, hogy 

szavazatukat kértük. A szavazást augusztus 

hó 31-én zártuk le, amikor is megállapítottuk, 

hogy összesen 105 szavazat küldetett be, ame

lyek közül csupán egyetlen egyet kellett érvény

teleníteni azon oknál fogva, hogy beküldője 

aláírás OS levélben kérte a díjak egyesítését 

és m ind az öt cikket egyformán kívánta díjazni. 

A szavazatok száma éppenséggel nem kielégítő, 

de minden je l arra mutat, hogy a szavazatokat

sége. Gábor Aíóric és Hende Vince nazarén 

egyszerűség utáni törekvése nem antipatikus. 

Egy csoport a későbarokk gyorsfestést igyek

szik utánaérezni, több-kevesebb sikerrel: így 

Haranghy Jenő, ISláray Aurél, Udvary Pál, a 

rézkarcban Tordai Schilling. Remsey Jenő túl

sók dekoratív formát halmoz, de becsületesen 

érez át. Annál kevésbé őszinte Molnár C. P ál 

bájos kokettériája. Hranicky Ilona fanyar szí* 

nek és kemény formák utáni törekvésében van 

fejlődési tehetség. Jaschík Almos oltárkái el

bájoló próbái a mester játszi fantáziájának. 

A plasztikai anyagból kövesházi Kalmár Elza 

két fajansza válik ki. A becsületes tudás 

jegyében állanak Danikó Józsel szobrai és 

Megyer-Meyer tanár ötvösmunkái. r. m

olyan olvasóink küldöttek be, akik a cikkeket 

valóban el is olvasták és kritika tárgyává tet

ték, s e közben kialakult véleményük alapján 

adták le szavazatukat.

Örömmel állapíthatjuk meg azt a tényt 

is, hogy a szavazásnak az eredménye teljesen 

fedi szerkesztőségünk álláspontját is és eldönti 

az első és második helyezés kérdését is, amire 

nézve magunk között megegyezni nem tudtunk. 

A szavazás különben a következő eredmény- 

nyel végződött :

aj »Oktassuk a nyomdásztanulókat« című 

cikkre esett 17 I., 20 II., 35 III., £5 IV. és 7 V. 

helyre jelölő szavazat,

b) »Legyünk kényesek, de minden re és min

denben^ című cikkre esett 60 I ., 25 II., ip HL 
helyre jelölő szavazat,

c) » Valamit iparunk jövőjéért U című cikkre 

esett 3 I., 6 II., 8 III., p IV . és 78 V. helyre 

jelölő szavazat,

d) ^Illusztrác iós  nyomtatás esztétikája« 

című cikkre esett 21 I., ■t5 II.. 1-t III., ló IV. és 

7 V. helyre jelölő szavazat, végül a

ej »M i kell ahhoz, hogy valaki igazán jó 

gépszedő legyen ?» című cikkre esett 3 1., 7 II., 

30 III., 53 IV . és 11 V. helyre jelölő szavazat.

Ennek alapján az elsó, <600.000 koronás díjat 

a »Legyünk kényesek, de mindenben és min

denre U című cikk írójának Rasolszky Andor 

kollégának, a második, 400.000 koronás díjat 

az * Illusztrációs nyomtatás esztétikája« című 

cikk szerzőjének Lanpál Antal(Kosice-Kassa ) 

gépmester kollégának, a harmadik, 300.000 

koronás díjat, az » Oktassuk a nyomdász= 

tanulókat!« c. cikk írójának Herzog Salamon 

kollégáinak és a negyedik, 200.000 koronás díjat 

a »M i kell ahhoz, hogy valaki igazán jó  gép= 

szedő legyen !’* című cikk írójának, ugyancsak 

Herzog Salamon kollégának ítéltük oda.

Amint látjuk pályázatunkkal nem értük ei 

azt a kívánatos célt: hogy az iljabb nyomdász

generációt toliforgatásra serkentsük. A pálya-
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díjnyertes cikkek írói kivétel nélkt'n. régi n iti« 

nírozott szakírók, am it különben a cikkek első 

átolvasása, után, nevek ismerete nélkül is meg

állapítottunk. Hisszük azonban, hogy a mos- 

tanában hirdetett ú j szakirodalmi pályázatun

kon intenciónknak megfelelően nemcsak a régi 

tollforgató kollégák fognak résztvenni, hanem 

a kezdők is, akiknek buzdítására és okulására 

e pályázatot újból kiírtuk.

N A G y G y Ű L É S .  Cirkuláris került ki aZ 

egyik nyomdából, amelyben a röplap fősorát 
szedték: Naggyülés. Amikor ezt kifogásol
ták, a szedő ragaszkodott igazához és hivat
kozott a különféle »újabb« ortográfiákra. 
Hozzánk került a kérdés, döntsük eT, melyik a 
helyes. .Megfelelünk rá. Valamennyi helyes
írási módszer szerint nagygyűlés a helyes. Az 
összetett nyújtott mássalhangzók megcson- 
kítatlanul szedendők. Például: fénynyomás, 

fénynyaláb, kulcscsont, kulcscsat, észszerű, 

rosszszemű, rosszszagú, nagygyakorlat stb. stb. 
A  ragos kettős nyújtott mássalhangzók ta
lálkozásuk esetén megcsonkulnak. Például: 
ronccsal, ággyal, fénnyel, lénnyel, eríllyel, 

aránnyal, löttyel stb. stb. (L,. Iskolai, Aka
démiai, Balassa és Horváth Endre-féle szó
jegyzékeket.) f,

A  »DIGÓ« SZÓ EREDETE. Különösen a 
világháború ideje alatt s az azt követő idők
ben divat volt egy-egy katonai hőstett el
beszélésekor az olasz harcosokat gúnyosan 
»dígó«névvel ilIetni.MégvéletlenüI sem mond
ták olaszoknak a harcmezőt megjárt katonák, 
sőt egy-egy ütközet sikeres befejezése után né
hány napilap is úgy adott számot hasábjain 
az esetről, hogy: »Isonzó mellett megvertük 
a digókatU

Olaszországban vagyok s eszembe jutott 
ez a szó. Kutattam eredete után s rájöttem, 
hogy katonáink Felső-Olaszországot (AIto 
Adíge, Venezia Giulia, Trento) járván, a nép 
ajkáról nagyon gyakran hallhatták a dico 

(— mondom) szócskát, amelyet azok sajátos 
tájszólással beszélve, igen lágyan: »digó«-  

nak ejtettek ki.

E szócska használata azon a vidéken igen 
megszokott s egy mondatban többször is elő
fordul. Helyes fordítása: mondom. De legtöbb
ször a magyar (?) »izé« szócska értelmének 
felel meg. Példa van arra is, hogy konsternáló- 
dás alkalmával használják: »Ma dicoU  (De 
mondom!) Mintha valaki azt mondaná ma
gyarul: »No hallja ?!« vagy azt, hogy »De 
kérem!«.

Innen tanulhatták meg katonáink e szócs
kát s most már csak a szó végén álló o-t 
kellett megnyújtani ahhoz, hogy az véglege
sen digóvá váljék. H. A. M ILÁ N Ó
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