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Bírálati jelentés
a Nyomdai Sportalakulatok Szövetsége által levélfej tervezé

sére kiírt pályázatra beküldött munkákról

A Nyomdai Sportalakulatok Szö
vetsége, amint az olvasóink előtt is
meretes, pályázatot hirdetett levél
fejének megtervezésére, amely feb
ruár hó 15-én lejárván, a beérkezett 
pályamunkákat a Továbbképző Szak- 
tanfolyamok vezetőjéből és három 
előadójából álló bizottság felülbírálta 
és a díjak kiosztása tekintetében a 
következőképpen határozott.

Beküldetett 11 jelige alatt összesen 
23 pályamunka, amelyek közül azon
ban egy a pályázatból kizáratott, 
miután az előírásszerű jeligés leve
let a beküldő nem mellékelte. Az ér
demleges bírálatra megmaradt 22 pá- 
! nunka 17-féle kivitelben készült. 
Au alánosságban megállapította a bí
ráló bizottság, hogy a pályázat ered
ménye kielégítő, annak ellenére, hogy 
a feladat a szokottnál nehezebb volt. 
A megszabott feltételekben ugyanis 
olyan embléme alkalmazását is kí
vánták, amely „gomblyukban viselhető 
jelvény gyanánt is felhasználható**. 
Egy ilyen kikötés már nem kis mér
tékben művészi munkát is igényel, 
hiszen olyan szignet alkotása, amely 
úgy a nyomdászatot, mind a sportot 
is jelképezi, feltétlenül nagyobb rajz
készséget és művészi felfogást és in
venciót követel meg a pályázótól. 
Miután ilyen szignet alkalmazása ha

tározottan megkívántatott, a bíráló 
bizottság kénytelen volt a maga elha
tározását is ehhez formálni. Ez a 
magyarázata annak, hogy az első díj
jal jutalmazott munka alapművelete 
kézi szedés ugyan, de kivitele csak a 
kémigráfia segítségül hívásával old
ható meg. Különben a pályázat igen 
jó munkákat eredményezett, alig 
akad a sok között olyan, amelyre 
minden kétség kívül rá lehetne sütni 
a rossz munka jelzőjét. Érdekes az 
is, hogy a jeligék több ujonc-pályá- 
zót sejtetnek, akiknek munkái igen 
biztató kilátásokkal kecsegtetnek a 
jövőre nézve. Hisszük is, hogy a 
mostani esetleges sikertelenség nem 
fogja kedvüket szegni más pályázato
kon való részvételtől.

Az egyes munkákra a bíráló bizott
ságnak a következő észrevételei vol
tak:

„Erő: Hatalom.” Két egyszerű sor, 
vonalakkal aláhúzva és oldalt orna- 
mensdarabra állítva egy férfi felső
test sziluetszerű alakja, amint ki
nyújtott karján egy körben elhelye
zett tamponokból kombinált szigne- 
tet „balanszíroz**. A levélfej összha
tása elég jó, az alakrajz azonban el
árulja a kezdő rajzolót.

„Első pályamunka I, II, III.” Mind
három pályamunka szedésbeli megol

dása azonos, változó az emblémnek 
szánt rajz. Összhatásban mindegyik jó 
és kedves hatású munka, egyszerű 
soraival jól hat. A szignettrajzok 
kezdetlegesek.

„Fiam I, II.” Az I. számú vázlat ki
szedhető, azonban technikai kivitelé
ben nem a legkönnyebb feladatok 
közé tartozik, a szimbolikus rajz kom
pozíciójának elgondolása elég jó, a 
megoldás és a kivitel kezdetleges. A
II. számú megoldás egyszerű fősorá
val és a dekorációhoz alkalmazkodó 
négy hajlított sorával határozottan jó 
munkát eredményezett. A jelképnek 
szánt futó alak rajzbeli megoldásá
nak markánsabbnak kellett volna 
lennie.

„Gomblyukba is I, II, III.” Szedé
sének megoldása egyszerűsége mellett 
jó elrendezésű is. Kár, hogy erőtlen 
betűből szedték, mert a díszítés vas- 
kossága, színbeli erős foltjai teljesen 
háttrébe szorítják és nehezen olvas
hatóvá teszik. A szignet túlságosan 
primitív és nagy.

„León II.” Az első áttekintés utná 
is a többiek közül erősen kiváló jó 
kompozíciójú munka. Valójában sze
déstervezet, de kivitele csak cinko- 
gráfia segítségül hívásával oldható 
meg. Eme látszólagos hátrányát el
lensúlyozza ama előnye, hogy helye
sen és kifogástalanul megfelelt az 
emblémet illető kikötésre. A terve
zett emblém alakja a közismert disz
koszdobó görög ifjú szobrának szilu- 
etje a Szövetség címének kezdő
betűi közé állítva. A szoboralak kon
túrjainak helyes visszaadása jó ha
tású és valóban gomlyukban is visel
hető jelvénnyé avatta e tervezetet. A 
munka színbeli megoldása is kifogás
talan.

„Mercur 19.” A munka dekoratív 
részének alapötlete jó és hatásos, de 
látszik, hogy a pályázó csak erre he
lyezte a fősúlyt, s nem számolt a szö
veggel, amelynek beállítása a kompo
zícióba meglehetősen erőszakolt. A 
szignet rajzbeli elgondolása jó eszme, 
a kivitel gyenge.

Próba. Az egyszerű, de dominálóan 
síkbaállított fősor, a hajlítottan ter
vezett mellékszöveg a jól elgondolt 
szignettel együttesen jó összhatású 
munkát képez. Ez a jó összhatás még 
fokozható lett volna, ha a szignet 
üresen ható pajzsát negatív megoldás
ban adta volna.

„Sport I, II, III, IV, V, VI, VII." 
E munkák közül az első három és az 
utolsó kettő azonos kivitelű szedés, 
különböző színezésbeli megoldásban. 
A pályázó szeretettel és ambícióval
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foglalkozott a feladattal és szedésé
nek meglehetős nehéz dekorációját__
munkájának alapját __ dicséretes
precizitással végezte. A szöveg leg
fontosabb részének, a szövetség címé
nek elhelyezésére azonban nem helye
zett nagy súlyt, ő is csak a dekorá
ciót tervezte meg és ebbe akarta bele
erőszakolni a szöveget, a rövidebb so
rokat egyszerűen, régimódiasan csil
lagokkal töltvén ki egész sorokká, ami 
nemcsak szépséghiba. A IV. számú 
munka körszedéssel megoldott sarok- 
levélfej. Az V. számú munka egy
szerű, egyszínű megoldású munka, ki
váló előnye, hogy tisztán tipográfiai 
anyagot használt fel szedésénél, 
amely korrekt és ízléses hatású.

„Tertia Block 1, 2.” Az 1. számú 
munka a jobbik, ennél a fősor az 
alapja a kompozíciónak, amelyen jó 
folthatású a primitív rajzú szignet. 
A 2. számú vázlatnál a mellékes szö
veget állította oda fundamentum 
gyanánt és a főszöveget hajlított so
rokkal képezte ki a szignet körül. 
Kevésbé jó hatású munka.

„Törekvő L. M.“ Rosszul hajlított 
sorok veszik körül a köralakú szignet- 
tet. Helyesen hajlított sorokkal ez a 
kompozíció nem is volna rossz ha
tású, mostani megoldásában azonban 
hibás és fokozza e hibáját azáltal, 
hogy ezt a szabadon hagyandó sor
csoportosítást léniákkal körülkere
tezi.

„Tary." Jeligés levele nem lévén, a 
pályázatból éleve kizáratott, de egyéb
ként is túlságosan primitív, pon
gyola és gyenge munka, amilyennel 
pályázatokon nem is illik résztvenni.

A  bíráló bizottság ezek alapján 
úgy határozott, hogy:

Az első díjat a „León II” jeligéjű 
munka érdemli meg, tervezője Ket- 
tinger Antal (Athenaeum rt.), a má
sodik díj a „Sport V“ jeligéjű mun
káé, tervezője Dukai Károly, szedője 
Horváth János III, nyomója Homo 
János (Világosság rt.), a harmadik 
díjat a „Próba” jeligéjű munka ter
vezője, Augenfeld József kapja.

Tekintettel' arra a sok jó pálya
munkára, amelyek a díjazásnál nem 
voltak ugyan figyelembe vehetők, de 
tervezőik érdemesek az elismerésre, 
a bizottság úgy határozott, hogy négy 
munkát dicsérettel tüntet ki. Ezek a 
követkzők: a „Sport 111“ jeligéjű
munka, precíz szedéséért (szedője 
Horváth János III, nyomója Homo 
János, Világosság nyomda rt.) ; „Első 
Pályamunka 11“ jó folthatású elren
dezéséért (tervezője Kondor Árpád, 
Makó, a Makói Friss Újság nyom

dája); „Fiam 11“ ugyancsak jó folt
hatású megoldásáért (tervezője Vá- 
rady István, Újpest, Ritter nyomda) ; 
„Tertia block 1“ jeligéjű munka jó 
összhatású munkájáért (tervezője 
Schwetz Károly, Jókai nyomda rt.).

A  pályadíjnyertes munkákat ki
csinyített reprodukcióban az 57. olda
lon mutatjuk be. Wanko

------------- >ttTtk------------- -

Külföldi pályázatok
Az Erdélyi és Bánáti Nyomdaipari 

Szövetség oradeai (nagyváradi) el
nöksége legutóbb pályázatot írt ki a 
szövetség levélfejének szedésére és 
nyomtatására, amiről különben la
punk múlt havi számában röviden 
meg is emlékeztünk. Ezúttal leköz- 
lünk a pályázaton dijat nyert mun
kák közül hármat. E pályázat teljes 
hűséggel adja vissza az erdélyi szak
társak által kultivált szedésstílust, 
amely lapunk által meghonosított ele
ven és szorgalmas sorkiképzés divat
ját favorizálja még most is, amikor 
a mi szedésstílusunkban már hosz- 
szabb idő óta bizonyos mértékletes
ség, nyugodtság állt be. A korábbi 
erdélyi pályázatokkal szemben ez a 
vetélkedés ugyan már szintén jeleit 
adja a lehiggadásnak, de egyben mu
tatja azt is, hogy az akkoriban oly
annyira kedvelt iránytól nehezen tud
nak elszakadni erdélyi kollégáink. Az 
első díjat Eisele Ferenc (Oradea- 
Nagyvárad) kollégánk nyerte el a 
97. oldalon Jf-sel jelölt munkájával, 
melynek vonaldísze és oldalkeretlécei 
zöld színnel, a szöveg pedig feketével 
nyomattak. A második díjat Szabó 
Sándor (Oradea-Nagyvárad) kapta a 
2-vel jelzett munkájáért. E levélfej 
díszítése viridin zöld, a szöveg fekete, 
a fősorok aláhúzása pedig kék színű. 
A harmadik díjat Herschkovits 
Dezső (Oradea-Nagyvárad) szaktárs 
munkájának ítélték meg egy csupa 
haránt állított sorokból álló levél
fejért, amelyet azonban nem tudunk 
bemutatni, mert a rendelkezésünkre 
bocsátott példány regiszter szempont
jából hibás nyomású. A  szedés ne
gyedik díja Várszegi Péternek 
(Arad) jutott szolid kivitelű mun
kájáért, amelyet a reprodukción 3. 
számmal jelzünk. Ugyanezen munká
nak nyomásáért kapta Demián 
György (Arad) a harmadik nyomás
díjat, míg a nyomásért az első díjat 
Haasz Ferenc, (Timisoara-Temes- 
vár), negyediket Gaál Sándor (Ora- 
dea-Nagyvárad) negyedéves tanuló

kapta. Ez utóbbi két munka a sze
dés tekintetében díjazáüsnál nem vé
tetett figyelembe. Az egész pályá
zatra különben jellemző, hogy a pá
lyanyertes munkák __ ellentétben a
pályázatot kiíró testület komolyságá
val __mind a reklámszerűbb alkotá
sok, noha a szolidabb kivitelűek kö
zött is igen figyelemre méltó munká
kat találhatunk.

A kosicei (kassai) „ Typografia“ 
levélfej- és levélboríték-pályázata. 
Lapunk múlt havi számában megem
lékeztünk erről a pályázatról, amely
nek díjnyertes munkáit szintén be
mutatjuk az 57. oldalon. E munkákon 
_  miként a fentebb ismertetett er
délyi pályázatnál a magyar stílus
__ főként a prágai Typografia által
kultivált klasszikus stílus tükröződik 
vissza és csak kevéssé reagál a Ma
gyar Grafika stílusára, aminek ter
mészetszerű magyarázata az, hogy 
Kassára, a mostani Kosicera __ el
lentétben más felvidéki városokkal —  
lapunk csak véletlenül és igen ritkán 
kerülhet be. E pályázaton az első dí
jat a reprodukción (1. az 57. oldalt) 1. 
számmal jelzett munka nyerte el, e 
munka tervezője Laupál Antal, nyo
mója pedig Kalinovits Ferenc, mind 
a kettő gépmester. A második díjat a 
Pák József kollégánk által tervezett 
2-vel jelzett munka kapta, melynek 
nyomtatója ugyancsak Kalinovits Fe
renc. A  harmadik díj a 3-as szám
mal jelzett munkáé, ennek tervezője 
Boniczky József, (nyomójának neve 
ismeretlen). Mind a három díjnyer
tes munka, de a nem díjazott mun
kák is kivétel nélkül az egyszerű esz
közökkel megkonstruált, laza össze
állítású finom szedések, amelyektől az 
elismerést nem lehet eltagadni. 
Egyébként azonban sajnálatos, hogy 
a pályázaton viszonylag nagyon ke
vés __mindössze h ét___ munka vett
részt. W.

A sokszorosító 
művészetek köréből

A  bécsi nyomtató-múzeum. A  
müncheni német múzeum mintá
jára nemrég Bécsben is újjászer
vezték az Iparmúzeumban levő 
nyomdászati anyagot. Úgyhogy az 
a bécsi vagy idegen látogató, aki a 
Technisches Museum-ba megy s 
annak első emeletét is megnézi, ok-
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A z Erdélyi és Bá
náti Nyomdaipari 
Szövetség levélfej- 
pályázatának díja
zott munkái

A  Nyomdaipari Sportalakulatok Szövetsége levélfejpályázatán díjjal jutalmazott munkák (Ezekre vonatkozó közleményeket 1. az 55— 5 6 . oldalakon)
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vetlenül megismerkedik a könyv- 
nyomtatás és a sokszorosító eljárá
sok egész történeti fejlődésével is. 
Csaknem harmincféle technikai el
járást mutatnak itt be szemléltető 
módon, a legkezdetlegesebb szer
számoktól kezdve a tudományos 
alapon vezetett nagy üzemi terme
lésig. Ezért minden szerszám, gép 
és eszköz úgy van bemutatva, 
illetve felállítva, hogy a látogató 
minden részletét jól szemügyre ve
hesse. Persze rajzok, képek és le
írások vannak a gépek mellett. De 
még tovább is mentek s a szerszá
mok, gépek legtöbbjét bármely lá
togató maga is működésbe hoz
hatja. A kezdetleges technikai el
járásokat persze megfelelő stílusos 
műhelyekben mutatják be, hogy 
így is éreztessék a maival szem
ben való ellentétüket. A múzeum e 
részének látogatója legelőször a 
papírgyártásról s a papír feldolgo
zásáról kap szemléltetést. A  leg
régibb egyiptomi papiruszgyártás
tól a pergamenten keresztül a mo
dern nagy papírgyártó gépig min
den felvonul előtte. Azután a gra
fikai ipar következik ezen alosztá
lyokkal : magasnyomás, mélynyo
más, síknyomás, kombinációs nyo
más és fotográfia. Minden osztály
ban a kézműves eljárás szembe
kerül a fotomechanikai eljárások 
bemutatásával. Persze a minta
szerű termékek is ott vannak a gé
pek mellett. A nagy technikusok 
termékeinek első példányai (Klic, 
Angerer stb.) épúgy, ott láthatók, 
mint a mai írógép őse, amelyet 
1863-ban Mitterhofer Péter ács
mester szerkesztett, vagy mint a 
fotográfiára vonatkozó szakcsoport
ban a magyar születésű Petzwal 
József első objektívjei és sötét
kamrája. Természetes, hogy a mú
zeum vezetősége ezzel nem éri be, 
hanem sokszor rendez csoportveze
téseket és vetített képes felolvasá
sokat. Ily érdekes és tanulságos 
módszerek mellett nem csoda, ha a 
múzeum e csoportjának évente 
12 0 .000-nél is több látogatója van.

Plakátgyüjtemények. Tudvalevő, 
hogy mint minden ízléses grafikai 
terméknek, úgy a plakátoknak is 
megvannak az amatőrjei és gyüj-

tői. Mióta csak plakátokat nyom
nak, mindig ott ólálkodik a jó pla
kát körül a veszedelem, hogy szüle
tése után őt és ikertestvéreit nem 
a falra kenik, hanem gyűjtő szek
rényébe kerül. Már pedig a keres
kedő nem azért fizet drága pénzt 
tervezőnek és nyomtatónak, hogy 
az ő reklámja a szép halott plaká
tok tömegsírjába jusson. Francia- 
országban egyidőben úgy elhara
pózott ez a szenvedély, hogy azon 
melegiben levakarták a friss pla
kátokat a falakról s vitték —  a

------------------ -------------------------

műkereskedőkhöz. Ott mindenfélé
vel próbálkoztak védekezni e szem
füles „gyűjtők” ellen, de hiába. 
Sem a perforálás, sem a bélyegző
vel való lenyomás és számozás, 
sem a hatósági büntetőrendelkezé
sek nem tudták elérni céljukat. 
Ma már persze ott is alábbhagyott 
a gyüjtőláz, mert a művészileg ér
téktelen plakát a tolvajoknak sem 
kell. Németországban, mint min
denből, úgy ebből is rendszert, ala
pos, pedáns és exakt rendszert csi
náltak. Ezért alapította Dr. Hans 
Sachs húsz évvel ezelőtt a „plakát
barátok egyesületét”, ahol a rend
szerből nagyüzem lett. Ma már ez 
az egyesület is jobblétre szende- 
rült. S általában a magánosok pla- 
kátgyüjtői szenvedélye lényegesen 
megcsappant. A nagy közgyűjte
mények azonban továbbra is gyűj
tenek, persze mértékkel és ízléssel. 
A drezdai és berlini Kupferstich- 
kabinettek, a párizsi nemzeti 
könyvtár, a berlini, lipcsei, ham
burgi iparművészeti múzeumok, a 
bécsi Graphische Lehr- und Ver- 
suchsanstalt s a budapesti ipar
művészeti múzeum is. De a leg
jobb gyűjtemények ebben a tekin
tetben a hageni Folkwang-mú- 
zeumban és az egyébként is példás 
stuttgarti (Pazaurek által veze
tett) múzeumban vannak. N. P.

Fürdőkiállítás és nyomtatóipar. 
Ismeretes már a napilapok közlé
sei nyomán, hogy a jövő évre a 
Gellérthegyre nagy fürdőügyi ki
állítást terveznek, amelybe a szom
szédos és nyugati államokat is 
belevonják. A citadella átépítésével 
kapcsolatos nagyszabású építőmun
kák és a Gellért hegyi liftépítés 
méltó megkoronázása lesz ez a 
nagyarányú kiállítás. Célja első
sorban Magyarország fürdőügyé
nek és idegenforgalmának felkaro
lása. Erről a kiállításról, mely a 
millennáris év óta az első nagy
szabású bemutatója a magyar gaz
dasági és idegenforgalmi erőknek, 
nem szabad hiányoznia nyomda
iparunk bemutatójának sem. Ter
mészetesen nem egy nagy pavillon- 
ban képzeljük ezt, hanem azon a 
módon, ahogy arra az elmúlt nyá
ron rendezett düsseldorfi „Geso-
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lei”-kiállítás adott példát: sokféle
elosztva, az egyes szakok jellegé
nek megfelelő nyomtatványokat. 
Tehát a maga helyén szerepelne 
például az idegenforgalmat szol
gáló reklám-nyomtatványaink tö
mege, másutt az orvosi munkák, a 
sport irodalma, a természettudo
mányi könyvek s ismét másutt a 
magyar tájak és városok életét tár
gyaló nyomtatványok. A düssel
dorfi kiállításon ezek a nyomda- 
termékek a kiállítás történeti szel
leméhez igazodva mindenütt retro
spektív, tehát a múzeumokból ki
szedett anyagot is adtak. Méltán 
elvárhatjuk tehát, hogy nyomdai 
és sokszorosító iparunk vezetői 
már most lépéseket fognak tenni e 
nagyarányú kiállításban való rész
vétel lehetőségére s ha ennek aka
dályai volnának, akkor esetleg egy 
külön rendezendő nyomtatvány
kiállítással fognak csatlakozni a 
kiállítással kapcsolatos ünnepsé
gekhez. jy_ p

Feljegyzések
Búcsúestély. Fleischmann Izidor, 

a Glóbus nyomdának sok éven át 
volt betüraktárosa ötvennyolc évi 
nyomdai munkálkodás után nyuga
lomba vonult. Ebből az alkalomból 
a Glóbus nyomda személyzete, vala
mint az egész nyomdásztársadalom 
szép ünnep keretében búcsúzott el 
tőle. A közszeretetnek örvendő vete
rán nyomdászt a szakma minden 
rétegéből sokan keresték föl egy 
meleg kézszorításra. A tiszteletére 
rendezett búcsúvacsorán a Typo- 
graphia Dalkör éneke után Weisz 
Béla a személyzet nevében köszön
tötte föl. Üdvözölték még Benedek 
Manó, Szász igazgató, Rothenstein 
Mór a Segélyző Egyesület nevében, 
Brumiller László a szabadszervezet 
részéről mondtak üdvözlőbeszéde
ket. Gyürey Rudolf és Pajor Rudolf 
felköszöntői zárták le az est hivata
los részét. Később kabaré és tánc 
emelte az amúgyis emelkedett han
gulatot. Fleischmann kollégának 
nyugalomba vonulása alkalmából a 
magunk részéről is forró üdvözle-

------------------------------ XTTfK:-----------------------------

tünket küldjük. Csak ritkán adódik 
alkalom arra, hogy ilyen derék ve
teránt övezzen át a közszeretet és 
őszinte megbecsülés, mint Fleisch- 
mami Izidor kollégánkat.

A Gutenberghaus Gebr. Geel —  
mint az utóbbi időben rendszere
sen —  a bécsi vásár alkalmából ez 
évben is gépkiállítást rendez a 
VII, Lerchenfelderstrasse 37. szám 
alatti saját kiállítási helyiségei
ben. A  kiállítás a vásár egész ideje 
alatt —  március 13— 19 között 
naponként —  üzemben mutatja be 
a világhírnek örvendő s a szakmai 
körökben legjobbnak elismert Li- 
notype-szedőgépek újabb modell
jeit, a Ludlow öntőgépet, a Ma- 
schinenfabrik Augsburg-Nürnberg 
„Terno” gyorssajtóit, mélynyomó
gépeket, a heidelbergi nyomó auto
mata legújabb modelljét, valamint 
a legújabb rendszerű tömöntő- és 
hengeröntőkészülékeket sok más 
hasznos és újabb nyomdaipari se
gédgép mellett. Ezt a külön kiállí
tást melegen ajánljuk a szakkörök 
figyelmébe, mert itt minden egyes 
gép üzemben lesz bemutatva, tehát 
annak gyakorlati értékéről a hely
színen lehetséges meggyőződni.

Edison és a szedőgép. A nagy 
amerikai feltaláló, akire egy egész 
világ bámuló tisztelettel néz föl, 
mostanában lett nyolcvaneszten
dős. A villamos izzólámpa, a tele

fonbeszélgetés alapjául szolgáló 
mikrofon és a fonográf nagy zse
nije tudvalevőleg ezeken kívül még 
a technika sok egyéb területein is 
működött. Csak nemrégiben foglal
koztatta őt a cementből önthető 
házak problémája s egész sereg 
ezzel összefüggő kérdés. De talán 
csak kevesen tudják, hogy Edison 
körülbelül harmincöt évvel ezelőtt 
a szedőgép tökélesítésével is fog
lalkozott. Az lebegett a szemei 
előtt, hogy egyetlen szedőgépnek a 
működtetésével automatikusan még 
akárhány más helyütt álló szedő
gép is működésbe hozható legyen. 
Egy azóta már ócskavasnak szá
mító Thorne-szedőgépen akarta ezt 
az eszméjét megvalósítani. Úgy 
gondolta, hogy ha ennek a Thorne- 
gépnek klaviatúráját villamosveze
ték útján más városokban levő 
ugyancsak Thorne-rendszerű sze
dőgépek klaviatúrájával köti össze, 
akkor ezáltal egy központból vala
mennyi gép működésbe hozható. 
Éppen csak a kizárást kellett volna 
mindenütt a Kéz munkájának vé
gezni. A gondolat nagyon szép 
volt, de —  sajnos —  csak elmélet
ben. Mert tudvalevő, hogy a gya
korlatot az elmélettől a gépszedés
ben is mérföldek választják el. S 
ezeken még az Edison lángelméje 
is hajótörést szenvedett.

A Typograph szedőgép —  mint 
értesülünk —  úgy a márc. 6— 1 2 -iki 
lipcsei, mint a március 13— 19-iki 
bécsi tavaszi vásáron állandóan 
üzemben lesz bemutatva. Lipcsé
ben a Buchgewerbehaus (Dolz- 
strasse 1 ) I. emeleti 1 2 . számú 
termében, Bécsben pedig a Rotun- 
deben levő vásárházban elrendezett 
nyomdai és papírfeldolgozó cso
port 6674— 76. számú helyén. 
Mindkét vásáron a Typograph leg
újabb Universal modelljét fogják 
bemutatni üzemben, úgyhogy az 
érdeklődők a helyszínen győződhet
nek meg e szedőgéptípus sok elő
nyéről és kiváló tulajdonságairól, 
melyek közül a nagyszerű öntés, 
abszolút üzembiztonság és masszív, 
tartós építés emelendők ki.

Az Első Magyar Betűöntöde rt, 
Budapest, e számunkban közölt hir-
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detésében közli a magyar szakkörök
kel, hogy érdekközösségbe került a 
D. Stempel AG, Frankfurt a. Main, 
H. Berthold AG, Berlin, az Aktien- 
gesellschaft für Schriftgiesserei und 
Maschinenbau, Offenbach a. Main, a 
Bauer & Co., Stuttgart, a Berthold 
& Stempel G. m. b. H., Wien, a 
Gottfried Böttger, Leipzig, az Emil 
Gursch, Berlin, a Gebr. Klingspor, 
Offenbach a. Main, a Heinr. Hofi- 
meister, Leipzig, a Julius Klinkhardt, 
Leipzig, a Schriftgiesserei Poppel- 
baum, Wien és a Férd. Theinhard, 
Berlin betűöntődéi cégekkel, aminek 
folyományaként ezen cégek összes 
készítményeit hazánk területén szál
líthatja. A grafikai iparban eddig 
még nem volt példa ilyen széleskörű 
és nagyszerű kereskedelmi együttes
re, mint amilyent ez a most bejelen
tett konszern alkot, amely nemcsak 
nálunk, hanem bizonyára Németor
szágban is éreztetni fogja hatását. 
Betűöntődénk e konszernhez való 
kapcsolódásával abban a helyzetben 
van, hogy üzletfeleinek az elképzel
hetően legdúsabb választékot nyújt
hatja betűkben és díszítőanyagokban 
egyaránt, ami megbecsülhetetlen elő
nyöket jelent minden magyar nyom
dára nézve. __

A Magyar Grafika, e száma —  
tudvalevőleg __ kiadónk most beren
dezett új nyomdai műintézetében ké
szült, amely a múlt hó vége felé 
kezdte meg üzemét. Mint minden új 
üzemnél, úgy a mi esetünkben is a 
kezdet nehézségein kellett előbb túl
esnünk. Ez gátolt meg abban is, 
hogy lapunkat február hó végén je
lentessük meg s ezért s számunkat 
február-márciusi számként adjuk ki

Hibaigazítás. Lapunk szedéspélda- 
mellékleteinek oldalszámozása téves. 
A 79. oldalszámmal ellátott mellék
let helyes oldalszáma 73, a 81. oldalé 
75, a 83. oldalé 77, a 85. oldalé 79, 
a 87. oldalé 81, a 89. oldalé 83, a 
91. oldalé 85 és a 93. oldalé 87. Cik
künkben a helyes oldalszámokra 
hivatkoztunk.

Lenpapirosra nyomott újságok. A 
„Newyork Times" néhány hét óta napi 
példányaiból korlátolt számú lapot 
tiszta, tartós lenpapirosra nyomtat. 
Ezeket a példányokat könyvtárak, 
levéltárak stb. részére nyomják, ame
lyek a lapokat hosszabb időre, év
századokra, sőt talán évezredekre is 
megőrzik. Már pedig a rendes farostú 
papiros legföljebb 50 esztendeig ma
rad meg jó állapotban és így hivatá
sát, a forrásanyag megóvását a jövő 
részére, nem tudja teljesíteni. Jó 
volna, ha a többi lap is követné ezt 
a példát. Egyébként nem a „New-
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york Times” az első, amely a „tartós 
ujság“ gondolatát megvalósítja, mert 
a „Kölnische Zeitung" már évtizedek 
óta lenpapirosra nyomtatja megőr
zésre szánt néhány példányát. __g.

Humor
Egy „elemelés“ következménye . . .  

A köznapi nyárspolgári életben az „el
emelés" mást jelent, mint a mi zsar
gonunkban. Ennek az elemelésnek 
törvényes következményei ismerete
sek, ha azonban egy metőr elemei, 
ez törvényes következményekkel 
ugyan nem jár, legfeljebb egy-egy 
kedélyes percet okoz az olvasónak és 
tömeges bosszankodást a szerkesztő
nek. Megtörténik gyakran, hogy na
pilapoknál __ amelyek napjainkban
túlnyomórészt géppel szedetnek__cí
mek elemeltetnek, esetleg két közle
mény kevertetik össze. Ilyen baleset 
érte egy newyorki napilap metőrj ét, 
aki a helyi hírek közül kettőt össze
kevert. A két egymásután következő 
hír közül az egyik Johnston lelkész 
búcsúbeszédéről, a másik pedig egy 
dühödt kutyáról szólt. Egy szeren
csétlen fogás következtében a meg
jelent tudósítás __ szószerinti fordí
tásban __így szólt:

Johnston lelkséz tegnap tartotta 
búcsúbeszédét a Szent Pál temp
lomban nagyszámú hívők jelenlété
ben, akik könnyekig meghatva 
hallgatták őt, amint a szeretett 
lelkipásztor bejelentette, hogy or
vosai tanácsára hosszabb tartóz
kodásra enyhébb éghajlatú vi
dékre kénytelen költözködni. Szép 
szavakban búcsúzott a hitközség
től, az ég áldását kérve az ájtatos 
hívőkre, testi-lelki barátaira majd 
vad ugrásokkal a Benefitstreeten 
szaladt végig, ahol az uccai fiúk 
egy öreg fazekat kötöttek farkára. 
Így felszerelve, a Jamesstreetre 
vette útját, ahol többeket, majd 
egy árusítóhelyet fellökve, tekin
télyes kárt okozott. Azután egy 
idősebb úr lábai közé ugrott, aki 
az ijedtség folytán hanyattvágó
dott, a farokról levált fazékon 
maradt ülve. Mind-vadabb iramban 
futott ezután tovább, míg egy 
rendőr egy jól irányított lövéssel 
leterítette.
A jó Johnston lelkész bizonyára 

jóleső megelégedéssel olvasta más
nap a közleményt, a szerencsétlen 
„emelés" következményét. . .  HT.

XrTrK

DOOO'O'OOÜOOyoO'ÜOO'O'ÜW'O'í.

Üzletfeleink és általában 
a magyar nyomdászvilág tudomására hozzuk, 

hogy a

H. BERTHOLD AG.
B E R L I N

D. STEMPEL AG.
F R A N K F U R T  a. M.  

valamint
AG. FÜR SCHRIFTGIESSEREI, OFFENBACH a. M. 

BAUER & Co., STU TTGART  
BERTHOLD & STEMPEL G .M .B .H ., WIEN  

GOTTFRIED BÖTTGER, LEIPZIG 
EMIL GURSCH, BERLIN 

G E B R .  K L I N G S P O R ,  O F F E N B A C H  a. M. 
HEINRICH HOFFMEISTER, LEIPZIG

0 JULIUS KLINKHARDT, LEIPZIG
SCHRIFTGIESSEREI POPPELBAUM, WIEN  

FÉRD. THEINHARD, BERLIN

betűöntöde, rézlénia- és fabctűgyárak
kal érdekközösségben állunk és ezen 
gyárak összes gyártmányait: kenyér-, 
cím-, és fabetűket valamint díszítő- 
anyagokat, rézléniákat, vignettákat stb. 
Magyarország területén mi szállítjuk

ELSŐ 
MAGYAR 

BETŰÖNTÖDE 
RT.

B U D A P E S T  VI, D E S S E W F F Y  UC CA  32. SZÁM
TE LE FÓ N : 2 3 -70 és 7 1 - 18  

Mintákkal és árajánlattal készséggel szolgálunk

G A R A M O N D  A N T I K V A  É S  K U R Z Í V  
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A GRAFIKAI IPA RÁG AK F E JL E S Z T É S É T  SZOLGÁLÓ

M A G Y A R  G R A F I K A
HAVI F O L Y Ó IR A T *  VIII. É V F O L Y A M  2-3. S Z Á M  *  1927 F E B R U Á R -M Á R C IU S

S Z E R K E S Z T I É S  K IA D JA  B Í R Ó  M IK L Ó S

E füzet tartalma:
Nádai Pál: Kner Izidor figuráskönyve 

Az új nyomdászgeneráció nevelésének kérdéséről.
Herzog Salamon: A  Linotype talpkésének helyes beállítása.

Wanko Vilmos: Az egyszerű és finom szedéstechnika. — Új csuklókésziilék.
H. S .: „A színek világa.” — Ruzicska Ferenc, Wien. A  táblázatnyomtatásról. (II.) 

Wanko: Bírálati jelentés a Nyomdai Sportalakulatok Szövetsége által kiírt levélfej-pályázatról. 
Szemelvények Lengyel Sándor (Cluj-Kolozsvár): „Nyomdászati Chemia és Árúisme“ 

című művéből. —  r. m .: Szemelvények Reiter László munkáiból. (6 ábrával.)
Raoul Geyer, Párizs: Újságok és erkölcsök. (II.) — Dr. Rabinovszky:

Újabb kiállítások. — Rovatok: Külföldi pályázatok (6 ábrával).
Sokszorosító művészet. — Feljegyzések. —  Reklámművészet.

A  budapesti nyomdászati szakelőadások ismertetése.
Lapunk fedőlapja és mellékletei.

Technikai feljegyzések.
Humor.

*

Az új nyomdászgeneráció nevelésének kérdését
évek hosszú sora —  négy évtized —  óta 
úgyszólván állandóan napirenden tartják 
részben mindazok a hivatalos fórumok, 
amelyeknek feladata e kérdéssel foglal
kozni, részben azok a szakmai egyénisé
gek, akik vérbeli nyomdászokhoz illően 
valóban szívükön viselik a nyomdász- 
tanoncoktatás ügyét. Esztendők hosszú 
során át számtalan cikk, értekezés je
lent meg e kérdésről a szaklapokban, szám
talan értekezlet és ankét zajlott le, ame
lyeken sok-sok szép terv és eszme vettetett

fel, miként volna lehetséges a tanoncokta- 
tás kérdését végre rendezni, számtalan 
akció indult meg, hogy a törvény által arra 
hivatott és kötelezett fórumok szakmánk 
érdekeinek megfelelő intézkedésekre ser
kentessenek. Az eredmény azonban —  a 
mi szempontunkból —  ma is csaknem a 
nullával egyenlő. Már-már banális dolog 
a német vagy angol példákra hivatkozni, 
vagy rámutatni az osztrákok rendezett 
nyomdász-tanoncoktatási viszonyaira; el
lenérvül azt mondják, hogy ott sokkal fej
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lettebb a nyomdaipari szakma, mint ná
lunk, tehát teherbíróképessége is nagyobb, 
mint a magyar nyomdaiparé, amely —  
elismerjük —  különösen az utolsó évtized 
során a legsúlyosabb válságon esett át és 
még ma sem tudott teljesen magához térni. 
Mi tagadjuk, hogy a magyar nyomdász- 
tanoncoktatás kérdését csak azért nem le
hetne nálunk is végre dűlőre juttatni, mert 
a magyar nyomdaipari viszonyok nagy 
mértékben különböznek a német, osztrák 
nyomdaipari állapotoktól. Elsőrendű szak
mai érdekek parancsolják, hogy a tanonc- 
szakoktatás ügyét végre a végleges meg
oldás felé tereljék és a valóban céltudatos 
szaktanítást megvalósítsák. Ennél a kér
désnél —  ha szakmánk érdekeit szívünkön 
viseljük —  csak egyetlen egy szempontot 
kell vizsgálnunk: szüksége van-e a magyar 
nyomdaiparnak utánpótlásra vagy nem? 
Ha múlhatatlanul szükséges egy új, ifjú 
nyomdászgenerációt nevelnünk, ám legyen 
gondunk is arra, hogy ezt a generációt 
valóban kiváló mesteremberekké neveljük. 
S ha ez áldozatokkal jár, úgy ezt az áldo
zatot meg kell hoznunk, még akkor is, ha 
az nehezünkre esnék. E kötelezettség alól

nem lehet kibújni azzal a kifogással, hogy 
a magyar nyomdaipar fejlettsége messze 
mögötte maradt az osztráknak, vagy a né
metnek. Ezekre nem is hivatkozunk, de 
utalunk a csehszlovák bratislavai tanonc
iskolára, amelyet munkások és munkaadók 
közösen hoztak létre és közösen tartanak 
fenn, bizonyára azért, mert mindkét fél tö
kéletesen érzi egy valóban szakirányú ta
nonciskola működésének áldásos voltát. 
A bratislavai példánál azonban nem lehet 
arra hivatkozni, hogy az ottani nyomda
ipari viszonyok fejlettebbek volnának. De 
még más szempont is kényszerítő módon 
parancsolja a tanoncoktatás kérdésének 
mielőbbi rendezését. Ez nem egyéb, mint 
a magyar nyomtató iparoknak kvalitásbeli 
fejlettsége, amit semmiképen sem lehet és 
nem szabad kétségbevonnunk. Ehhez pedig 
nem elég a jó műhelybeli tanoncképzés, eh
hez iskola is kell és pedig olyan szakiskola, 
amely hivatásának magaslatán áll, amely
ben az új nyomdászgeneráció szakértelmé
nek belső tartalmat és értéket adhatunk; 
olyan szakiskola, amelynek megvalósítását 
a bürokratizmus és a nemtörődömség egy
aránt esztendőkön át megakadályozta.

K n e r  I z i d o r
Immár harmadik bővített ki

adásban jelennek meg az „Agya
fúrt alakok” , megtetézve képpel, 
szöveggel s anekdotákkal, három
százhatvan oldalon. Kner Izidor a,*

jmt
a boldog viccgyártó Magyarországon, 
aki nemcsak ott bábáskodik a maga megyéje 
minden jóízű magyaros viccénél, de menten 
ki is szedeti (betűbe), be is fűzeti (kap
csosba) s ki is adja (dajkaságba) könyv- 
kereskedőknek. ő  az a kedves, jóízű Kner

figuráskönyve
bácsi, aki a humor egyik élő, 

csergedező forrása volt már 
negyedszázad előtt a „Borsszem  

Jankó”  rendes „khagáljain” arai
j a  is.or is az Ágai Adolf (Csicseri Bors) 

közismert humoros heti lapjának 
szerkesztőségi vacsoráihoz szállította a békés
gyomai attikai sót. ő  az, a vásári magyar köny
ves árusok kultúrnemes fia, aki a nagy és a 
legízlésteljesebb vidéki nyomdát megalapította 
egykor és Európa egyik legművészibb nyom-
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tatóműhelyévé avatta, ő az, aki míg tizenhá
rom vármegye községi iratait nyomtatja és 
bálozó fiataljainak szívét legyezgeti „Röpke” 
meghívó-kártyáival, ráér a maga szőlőskertjét 
is művelni, a tiszta derű boldog gyümölcsfáit 
hernyózni és a jó savanyú gyomai lőre vessze
jét nyesegetni. Valami áldott jókedv, kedves 
életfilozófia és aranyos 
őszi napsugár lengi őt 
körül. Humor... mondta 
egyszer Gyulai Pál a 
katedráján . . .  humor, 
az valami egészen külö
nös nedű. A humorista 
sír az egyik szemével, 
a másikkal nevet. S eb
ben a másfélezer vicc
ben s anekdotában, el
beszélésben, amelyikben 
egyetlen egyszer sem 
beszél Kner Izidor ma
gáról, hanem kizárólag 
csak az ő „agyafúrt” 
alakjait beszélteti, váj
jon hány csalódás, el
fojtott sóhaj, elröppent 
fájdalom van a pipafüst 
szállongó gomolygásába 
beleszőve ?

Azaz hogy egyszer 
mégis csak beszél Kner 
Iziclor, ha nem is magá
ról, de a nagyapjáról, 
arról a jó békésszent- 
andrási könyvkötőről, 
aki pünkösd hajnalán Maj or :  Kner  
egy szál alsóruhában 
ugrott ki kunyhójából, mikor hallotta, hogy az 
ájtatos zarándokok kompjának kötelét elszakí
totta az ár és negyven ember kiáltoz segítsé
gért. úszva, lábai közé szorított lapátnyelekkel 
tudta valahogy üggyel-bajjal megmenteni őket. 
A községtanács aztán hálából „örök időre” el
engedte a pótadóját. „Szegény nagyapám, a jó
kompaktor” __sóhajt fel Kner Izidor___ „nem
soká örülhetett a pótadó elengedésének. Két év 
múlva sírba vitte a koratavaszi fürdés”. Váj
jon hányszor gondolt az ő vidéki életében Kner 
Izidor erre a névtelen, derék nagyapára? Sod-

Kl " " ^
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ródunk, lökdösődünk, sírunk s vérzünk ebben 
a nagy áradásban, az életben, Kner Izidor pe
dig kihalássza az ő kedves figuráit. A  huncut 
parasztot, aki válni akar a feleségétől s odakí
nálja az ügyvédnek az ügyét __ felébe; a ci
gányt, aki esküszik, hogy lecsukva volt már, de 
„büntetve még soha” , a falusi kocsmárost, aki

__a fene egye meg kiál
tással —  szedi ki a le
gyeket az ujjaival a po
hár sörből, hogy a ven
dég ne haragudjék már; 
a szemérmes vidéki me
nyecskét, aki mikor a 
nászút ja iránt érdek
lődnek, azzal felel, hogy 
„menjen maga szemte
len”. Meg a többit, a 
többit, a többit. . .  mél- 
tóságos és nemzetes 
urakat a vármegyénél, 
a hatalomban; a tekin
teteseket a főbírói szék
ben. A  kósereket, akik 
egy kicsit csalnak, egy 
kicsit hamisan esküsz
nek, egy kicsit ritkán 
váltanak inget, de végül 
mindig kiegyeznek a 
nagykereskedővel, vagy 
a halott özvegyével, 
vagy magával I. Ferenc 
József udvarmesterével. 
Vájjon látva, hallgatva 
s följ egyez ve élményei- 

k a r i k a t u r á j a  két, kacagva rajtuk s 
velük évődve az életnek 

örök cirkuszában: hányszor gondolja el azt a 
humoros örökségét, ami a falusi könyvkötő 
nagyapja hősi medáliája volt és amiből az uno
kákra nem maradt több, mint a jószív és a szo
morú történet?

Mert egy egész különös, tiszta, szinte pati
nás világ az ő agyafúrt alakjaié. Ez hiányzik 
a mai vicclapirodalomból, a mai agyonirodal- 
mizált, vagy durva hahotázású, de legtöbbnyire 
kétértelműségekkel átáztatott, és a legjobb 
esetben, operett-zamatú tréfákból. Ez a pipa
füstös, csendes, sercenő, olykor csiklandós ma-

I z i d o r
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gyár táblabíróhumor. Külön világ ez, mely ma 
már csak vidéken él és ott is csak egészséges, 
naív és jószívű emberek közt. Ki volt az őse és 
meddig nyúlik vissza? A  magyar irodalomban 
talán Pákh Albert, Vas Gereben, vagy Fran- 
kenburg Adolf, a magyar vaskorszaknak ezek 
az alchimistái, akik a falusi kúriák ámbitu- 
sain, a megyegyűlések és a bálok száláiban, a 
fiskus hivatalában és a sujtásos menték előszo
báiban gyűjtögették az ő humoruk durva fém
jét, hogy megolvasztva, meleg arany váljék be
lőlük. Azután jött a kiegyezés utáni időszak, az 
ő komoly, céltudatos, kicsit európai szabású 
„gyűjtőivel”, akik ott sütkéreztek a Deák 
Ferenc, Tisza Kálmán, Beöthy Aldzsi és Mik
száth Kálmán tarokpartijainak petróleumlám
pásai alatt és történelemmé kristályosították az 
anekdotát. Tóth Béla ötkötetes Magyar Anek
dotakincse tehet róla tanúságot, hogy az ily mo- 
zaikkövecskékből egy nemzet történetének a pa
dozatát lehet szép színesen kirakni. S valamikor 
az Osztrák-Magyar-Monarchia írásban és kép
ben bevezető köteteiben Jókai Mór mutatta meg 
mesteri fortéllyal, hogy miként lehet a magyar 
nép humorából mesemagot, tündérhistóriát, 
regeköltészetet lepárolni, akárcsak az erdélyi 
hegyek patakjaiból az aranyhomokot. Azután 
még egy jókedvű, mélyszívű, tisztánevetésű 
anekdótázó volt: Eötvös Károly, őbenne a tá
vol kurtanemesek, csodásbeszédű, tatárosfejű 
alakjai nyüzsögtek tovább, de megtetézve egy 
nyakas kálvinista magyar életszemléletével. 
Volt ennek a magyar humornak egy pompás
tollú, szatirikus és szójátékos „boncnoka” is, 
Ágai Adolf személyében és nem épen véletlen, 
hogy a magyar tárcaírás első mesterei voltak a 
magyar humor első kincstárosai is. De ők mind 
elmúltak. Talán csak egy-két hírmondó maradt 
meg a fajtájukból. Bizonyosan ezek közé tarto
zik a zenélőórák és a bánatos szepesi háztetők 
vidáman-szomorkás krónikása: Krúdy Gyula is.
És az is bizonyos, hogy __  nem legutolsó a
sorban__ennek a kihaló műfajnak kedves, paj
zán és szerény koboldja Kner Izidor is Gyomán.

Igazi békési dialektus, hamisítatlan paraszt
virtus, kedves és sehol meg nem őrzött humor 
van ebben az adomás könyvben. Ott van maga 
a könyvnyomtatóműhely is az ő csendes, 
békés, de időnként jóízű humort termelő

levegőjével. Mikor a Szigeti József országos 
színészünnepét, a Vasárnapi Újság szedője egy 
utolsó percben elkövetett sajtóhibával teszi 
szándékosan mulatságossá, a „tőrülmetszett” 
nagy magyar színész í-jét fc-vá változtatván át. 
Mikor a gyomai magyarok a Hentaller válasz
táskor rossz kortesrigmusok kéziratát hozzák
a nyomdába és másnap __ a nyomdász átírta
ők et__ pompás bökverseket ad nekik nyomta
tásban, amire megszólal az egyik, hogy: „Igaz-e, 
megmondtam, máskép fog hangzani nyomta
tásban?” A  nyomda, ez a kedves, szorgalmas, 
derűs és komoly műhely nemcsak szépségeket 
őriz az ő betűszekrényeiben, hanem pajkos ma
nókat is.

Kner Izidor kifogyhatatlan gyűjtője ezeknek 
az anekdotáknak is. A  névtelen vicc mellett a 
neves emberek életébe pillantó adomáknak. 
Ezekből kevés van ebben a kötetben, de Kner 
ígéri, hogy egy intímebb kötetben, mely nem 
a nagy nyilvánosság kacagtatására lesz szánva, 
ezekből is közread egy jó bokrétára valót. En
nek bizonyára sok egyéb saván-borsán kívül 
meglesz az a pikantériája is, mely ebben a kö
tetben imitt-amott mutogatja az Ámor csiklan
dósabb gömbölydedségeit. Mert hogy ez sem 
egészen idegen attól a jó vidéki úrikaszinói 
atmoszférától. Azt mondja például:

__  Fried bácsi, ma igazán nagyszerű kondí
cióban van. Ha csak egy hónappal fiatalabb 
lenne, még beleszeretnék magába.

—  Jolánkám, ha maga azt hiszi, hogy ab
szolúte veszélytelenül dévajkodhat velem, igen 
kellemes meglepetés érheti.

Ennek a tréfának pedig azt a címet adta a 
furfangos Kner bácsi, hogy: „Az a bizonyos 
kapanyél”. Mintahogy címeket igen találókat 
tud ő adni és ha egy kis kétértelműségre van 
szükség, nem szalad át a szomszéd kaszinóba.

Végezetül hadd szóljunk az illusztrációkról, 
melyek nélkül ez a könyv vicc-taposás volna 
(ami minden képnélküli vicces újságra is áll), 
míg így gazdag házimulatságra emlékeztet, 
melyben jóféle italok mellett érdekes emberi 
profilok és kedves dámácskák vonulnak fel és 
libbennek el. Itt is főleg a régi Borsszem Jankó 
gárdája volt segítségére Kner Izidornak, úgy  
érezzük, mintha ifjúságunk, vidéki tanuló
éveink derűs típusai még egyszer megeleve
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nednének s a kaszinók várva-várt figurái, 
vicclap-rovathősei még egyszer feltámadnának 
sírjukból. E karikatúrák élén Garay Ákos 
alakjai haladnak. A parasztnak arculatáról a 
legeirej tettebb érzéseket is kihalássza s mesteri 
egyszerűséggel mutatja meg. Egy másik kor
társa: Homicskó Athanáz kezében már tor- 
zakká válnak a figurák. Ellenállhatatlan hu
mora néha a nagy francia karikatúrarajzolók 
démoni erejével egyesül, s a papírlapról kihasad
nak alakjai, melyek egy egész rendi társada
lom minden félszegségét, huncutságát megmu

tatják. ők is, egész úgy mint Mühlbeck Károly 
és Bér Dezső még ahhoz a Jankó János által 
kezdeményezett grafikai stílushoz tartoznak, 
melynek alapvető elve a mindent megértés és 
mindent megbocsájtás filozófiája volt. De 
Geiger Richárd, Kallivoda Kata és Szigethy 
István is bőségesen szóhoz jutnak ezen a házi
mulatságon, amelyet Kner Izidor immár har
madízben rendezett Gyomán.

A kötet borítólapját Kozma Lajos szignetje 
díszíti: két gyomai bús magyar pálinkát iszik 
egy bárok csillár alatt. Nádai Pál

A „Nyomdászati Chemia és Áruismé“-ből
Lapunk multhavi számában Lengyel Sándor 

cluj-kolozsvári kollégánk most megjelent mü
vének I. részéből közöltünk szemelvényeket, e 
könyv gyakorlatias értékének illusztrálásául. 
Ez alkalommal a mü II. részéből közlünk né
hány apróságot. E rész a festékek és kencékre 
vonatkozólag közöl több száz cím alatt hasznos 
tudnivalókat.

Jp2U. X. Fejezet. __  Festékek. __  Általános
tudnivalók. Amint az orvosnak sem szükséges, 
hogy a gyógyszereket elő tudja állítani, de a 
betegség leküzdése miatt tudnia kell, hogy az 
egyes gyógyszerek milyen alkatrészeket tartal
maznak. így a grafikai munkásnak nem szüksé
ges, hogy a festékeket maga állítsa elő, de a 
munka sikere érdekében kívánatos, hogy annak 
vegyi tartalmát ismerje. Ez ismeret által na
gyon sok balsikert elkerülhet, nagy anyagi ér
téket menthet meg s munkájában kedvet és 
örömet talál.

Az alantiakban elmondjuk tehát mindazokat 
a tapasztalatokat és chémiai eredményeket, 
amelyeknek tudása révén munkánk sikere biz
tosítva lesz.

A festékekről és chémiai összetételéről ala
pos szakdolgozatot írni a legnehezebb feladatok 
egyike. A  szabadalmi lapok napról napra új 
anyagokról és eljárásokról számolnak be, me
lyeknek ismertetése a gyakorlati chémia hatá
rán kívül esik. Ezenkívül megvan minden fes
tékgyárosnak a hét lakattal őrzött titka, ame
lyet csak a vegyész vagy a vele foglalkozó egyén

ismer. A  festékek színben és nüanszban oly 
gazdag változatokkal bírnak, hogy ezek mind
egyikének chémiai összetételét már ebből az 
okból sem lehet ismertetni. Ily körülmények 
között tehát leghelyesebben járunk el, ha a gya
korlati élet parancsszavára hallgatunk s csak 
azokkal a festékekkel foglalkozunk, melyeket 
gyakrabban használunk. A  festékek elnevezésé
ben mindig azt a nevet használjuk, amely álta
lánosabb. A  festékgyáraknak ugyanis megvan 
a joguk gyártmányaiknak tetszés szerinti nevet 
adni, ami bizony szintén nagyon megnehezíti a 
festékekről szóló tanulmányok munkakörét.

Előrebocsátjuk azon megjegyzésünket, hogy 
minden szolid festékgyár a festék eladási 
áráért igyekszik a legjobbat adni. Ha a festék 
nem jó, a gyár hírnevét kockáztatja.

Leglényegesebb tudnivalókat a festékekről 
az alábbiakban adhatjuk.

A25. A festékek fizikai tulajdonságai. A fes
tékek fizikai tulajdonságaihoz tartoznak: 1. A
festék színe vagy tónusa___ 2. A festékek alakja
és konzisztenciája: a) szerkezeti struktúrája,
b) puhasága___ 3. A  festékek fedőképessége____
4. A festék fajsúlya és kiadóssága. —  5. Festő
képessége. —  6. A  festék szaga. —  7. A kever- 
hetősége. —  8. Tapadóképessége. —  9. Száradó
képessége. —  10. Fény- és levegőállósága. —  
11. Sav- és alkaliállósága. —  12. A festék hő
állósága. —  13. A  festék átverődése. —  14. A  
festék letörlődése. —  15. A festék lakkozható- 
sága.

69



-vuLtk’-
> í m K ~

(A  könyv e II. részének e bevezetése után 
a festék a fentebb felsorolt 15 tulajdonságára 
vonatkozólag számtalan apróbb ismeretterjesztő 
közvéleményt közöl a szerző, aki munkájának 
e részével is nélkülözhetetlenné tette könyvét 
minden könyvnyomtatóra nézve. E  cikkecskék 
közül néhányat alább közlünk. Szerk.)

USU. A  festék fajsúlya és kiadóssága. Faj
súly alatt a festékhez használt összanyagok 
súlyosságát értjük, összehasonlítva más anyagú 
festékek súlyosságával.

Mindenki tapasztalhatta, hogy a íestékes 
dobozok különféle nagyságúak, habár mindegyik
1 kg súlyjelzéssel van ellátva. Meghatározott 
súlyú festék térfogata tehát a felhasznált 
anyag súlyosságától függ. Azonban lehet egy- 
egy festék fajsúlya egyenlő térfogat mellett is 
különböző. Az ásványi festékek faj súlya min
dig nagyobb a szerves festékek faj súlyánál.

A  festék annál könnyebben nyomható, annál 
kiadósabb, minél kisebb a faj súlya. A  nehéz 
fajsúlyú festékeket könnyebben nyomhatóvá 
tehetjük, ha a szervetlen festéket lakkfesték
kel keverjük. Pl. a cinóbert geraniumlakkal, 
krapp- v. valódi vöröslakkal; az umbrát barna
lakkal; az ultramarint kéklakkal; chromzöldet 
briliánszölddel; szépiát és chromsárgát sárga
lakkal; vöröses Sienát vörös-, a sárga Sienát 
sárgalakkal.

Ha a faj súly meghatározásánál a fekete fes
téket vesszük alapegységül, akkor a gyakrab
ban használt festékek a következőleg osztályoz
hatók : tajsú,y
Fekete fe s té k ......................................................................20
Transparentfehér................................................................ 19
Zöldlakk, v ir id in zö ld ......................................................18
Kéklakk, brillánsviola, fényképbarna......................17
Normálkék, párizsi-, berlini-, milorikék . . . .  16
Anilinviola, anilinpiros, vörösviola, magentalakk,

karmazsinvörös ........................................................... 15
Ultramarin, kárminvörös, kárminbarna, vörös

barna, agátpiros, agátbarna, krapplakk, alizarin-
vörös, norm álvörös......................................................14

Császársárga, sárgalakk, normálsárga, sárgászöld,
viktóriazöld, é jz ö ld ......................................................13

Milori zöld, kékes selyemzöld, selyemzöld, briliáns-
narancs, kékesviola......................................................12

Terra di Siena, terakotta, umbra, okker, jakaranda, 
Bismarck-barna, barnalakk, kasseli barna, aca-
joulakk ...........................................................................11

Sárgásnarancs, sárgás selyemzöld, briliánsvörös . 10
Krómsárga, cinóber (Mennige) ................................ 9
Kremsi fehér (ó lo m feh ér)...........................................8
Fedőfehér, p latin festék ek ...........................................7

E számok azt jelentik, hogy ha egy doboz
ban, melyben egy kg fekete festék elfér, úgy a 
brillánsvörössel csak félig, fedőfehérrel pedig 
csak egyharmad részig telik meg a doboz. A 
nyomásnál pedig a festék egyforma mennyiség
ben fogy.

J/.35. A  festék kiadóssága közvetlen kapcso- 
L Han van a festék faj súlyával, mit a kalkulá
ciónál mindig számításba kell venni, mert míg 
pl. 1 kg kárminnal 10.000 példányt is kinyom
hatunk valamely nyomtatványból, addig 1 kg 
cinóber alig elég ugyanazon nyomtatvány 
7000 példányához, a viridinzölddel, szemben a 
cinóberrel, éppen félannyi mennyiségű nyomtat
ványt nyomhatunk ki 1 kg festékkel. A  fekete 
festék faj súlya a legkönnyebb, mivel nyers
anyaga különféle korom. Legnehezebb festé
kek: az ólomfehér (kremsi), cinóber és a pla
tinfestékek, melyeknek nyersanyaga ólom, hi
gany, kén.

A  kiadósság összefüggésben van a pigment
anyag testi tulajdonságával. Minél finomabb 
az, annál kiadósabb a kész festék. A  föld- és ás
ványfestékek nem elég kiadósak, mert nem tar
talmaznak elég festékanyagot. A  nyomtatás 
azért bőségesebb festékadagolással történik. 
A  mesterséges festékeknek viszont megvan az 
a hibájuk, hogy ha a festék kiadós, akkor nem 
fényálló és viszont. A  festék kiadóssága függ 
a szedéstest vagy klisé sötét vagy világos voltá
tól, továbbá a papiros simított, enyvezett, 
avagy struktúrás minőségétől. Simított papír 
kevesebb, durva papír több festéket emészt fel. 
A festékmennyiség kiszámítása már azért is 
fontos, hogy színkeverésnél lehetőleg csak any- 
nyit keverjünk ki, amennyi az illető munkához 
elegendő. A  megmaradt keveréket ritkán tudjuk 
felhasználni. Általában egy bizonyos munkához 
fedőfestékből kevesebb kell, mintha lazurfes- 
tékkel nyomtatnánk ugyanazt.

A  festék kiadóssága függ a festék árától is. 
Olcsó festékek sok pótanyagot tartalmaznak, 
amely nyomásközben a festékvályú kése és 
acélhengere között marad, a hengerek csak a 
pigmentanyagot fogyasztják. Az ily festék 
használatánál a nyomtatvány mind világosabb 
és világosabb („szürkébb") lesz, holott a vályú
ban a festék egynegyed része még benne van. 
E visszamaradt rész a pótanyag, amelyet már
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semmire sem lehet többé használni. A  drága 
festék mindig kiadósabb, mint az olcsó festék.

UU2. A festék tapadóképességének megállapí
tása rendszerint festékbe mártott középujjunk 
hegyével történik. A megállapítás alkalmával 
mindig az eredeti nyomásra szánt papirost 
használjuk fel próbául. Ha a festék a papírréte
get felszakítja, chromópapíroknál a kréta
részecskék hozzá tapadnak, az ujj tói elvált fes
ték érdesfelületű marad a papíron, úgy a fes
ték nagyon erős, rövidszálúbbá kell tennünk a 
papír természetével megegyező preparálószer
rel. Ha ellenben az ujjról levált festék nem húz, 
a papíron egyenletesen szétterül, egyenletes 
tónust ad, úgy a festék igen híg.

'460. A festékek optikai tulajdonságai. Min
den festék sugárzik és fénysugarakat nyel el. 
E tulajdonságnál fogva azok a festékek kever
hetők egymás között legjobban, amelyeknek 
egyforma a kisugárzásuk. így a párizsi kék és 
cinóber, a párizsi kék és angolvörös nem adhat
nak igazi violaszínt, mert a párizsi kék zöld 
sugarakban, az angolvörös és cinóber sárga 
sugarakban bővelkednek. Vagyis a zöld és sárga 
sugarak keveréke megzavarja a lila kibontako
zását és piszkos szürke árnyalatot ölt. Az okker 
vagy narancssárga párizsi kékkel vagy ultrama- 
rinnal szintén nem ad élénk zöldet, mert a két 
sárgában sok a piros sugár s maga az ultrama
rin is pirosas árnyalatú. Az ú. n. normálfesté
kekhez ezért vesznek abszolút sárgát, vöröset 
és kéket, hogy azok egymásra nyomtatásakor 
a raszter tónusa szerinti színes nüanszokat tö
kéletesen kihozhassák.

'467. A festékek mérgező hatása. Vannak fes
tékek, amelyeknek erős mérgező hatásuk van, 
mások csak kis mértékben, egy harmadik cso
port pedig teljesen ártalmatlan festékeket 
számlál.

Mérges festékkel nem volna szabad élelmi
szerek vignettáit, étlapokat nyomtatnunk, mi 
testi épségünk szempontjából figyelmet érdemel.

Mérges festékekkel való bánásmód minden
kor figyelmes legyen; gépmosások alkalmával 
ügyeljünk arra, hogy a kezen nyílt seb ne le
gyen s ha van, azt előbb gondosan be kell kötni 
s csak azután végezni a hengermosást. A mér
ges festékek között vannak olyanok, amelyek a 
gyomorra s vannak olyanok, amelyek a vér

keringésre veszedelmesek. Az ólomtartalmú 
festékek csak akkor mérgezőek, ha azok a gyo
morba jutnak (ólombetegséget okoznak). A  réz
tartalmú festékek (pl. schweinfurti zöld: ecet
savas réz és arzén, mindkettő erős méreg), nyílt 
seben át a vérbe jutnak s vérmérgezést okoznak. 
Habár a cinóber higanyt tartalmaz, nem mér
ges. A szerves festékek között is vannak mér
gesek: gumigutti; a kátrányfestékek közül az 
arzéntartalmú fukszinok és naftalin-festékek.

A táblázatnyomásról
(II.) A léniás forma egyengetése kemény 

nyomóhengerborítás mellett jó eredménnyel 
jár. Gyenge nyomásra kell nagyon ügyelni. 
Mert ha a léniák egyszer a borításba bevágód
nak, akkor azok minden nyomásnál erős ár
nyékkal jelentkeznek. A táblázatnyomtatásnál 
az alapborítás egyetlen, persze erős kartonegy
ségből álljon, ezzel jelezvén azt, hogy az egész 
egyengetés lehetőleg kevés ívből álljon, ame
lyek közé úgyis jut levegő, hisz tudvalevő, hogy 
a léniák nagyon könnyen maszatalódnak, ha 
üreges (hohl) területre találnak. Ha ellenben 
kartont húzunk a hengerre, akkor az alaphuzat 
jó, mert feszes. A fejléniát és a fekete keretvo- 
nalakat keményebb papiroscsíkkal tanácsos alá
rakni és a táblázat feje fölé egy plakátszala
got ragasztani. Kemény papiros, vagy sokszö
veges táblázatfej esetén még egy egyengetést 
kell végezni. A léniákra nagyon kell vigyázni, 
nehogy árnyékolódjanak. Az egyengetés miatt 
túlvastaggá lett hengerborítás maszatolódást 
és a regiszter elromlását idézi elő. A  vezető
léceknek a táblázatnyomtatásnál, különösen 
nagy példányszámnál, a nyomóhenger gyűrű
jével kontaktusban kell lennie.

Alacsonyabb léniákat sohasem szabad föl
kalapálni, mert ezzel csak ritkán érhető el a he
lyes magasság. Sokkal biztosabb, ha összehaj
tott, megfelelően vastag papírcsíkokat rakunk 
alá. Nagyon kopott léniák élesítésére sok eset
ben jó szolgálatot tesz az olcsó Rauch-féle 
léniaélesítő, amelynek egy nyomdában sem 
szabadna hiányoznia. Az öreg léniák közé fel
szedett új léniáknál jó eredménnyel használ
hatjuk az autótípia-simító acélt. Egészen új
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léniaanyagnál gyakran tapasztalhatjuk, hogy 
a léniák síma felülete a festéket nem fogadja 
hiánytalanul. Itt nem használ az alárakás, ha
nem a léniákat kissé érdesekké kell tenni olyan
képpen, hogy a formát a nyomóhengerek nél
kül vízzel és ecettel átitatott makulatúraívek
kel nyomjuk néhányszor át.

Lénianyomásnál a föladóhengereket is meg
felelően magasabbra kell állítani. Erre alkal
masabbak a keménymasszájú hengerek, ame
lyeket úgy kell beállítani, hogy csak az egyik, 
egész magasra állított, de óvatosan leeresztett 
henger festékezzen, úgyhogy csak gyengén 
érintse a formát. A második henger is ily köny- 
nyedén állítva, az elsővel egyetemben egész jó 
festékezést ad. Mindenesetre hiábavaló anyag- 
pocsékolás kettőnél több feladóhenger alkal
mazása.

Nagy példányszámnál mindamellett még így 
is számolni kell azzal, hogy a hengerek a dör
zsölés folytán átmelegedve, megvastagodnak és 
felületük a léniáktól bevágódik. Ha a gépmes
ternek ideje van néha a hengerek utánaállítá- 
sára, ezek a bajok csökkennek.

A  finom és legfinomabb léniák nyomásához 
nem minden festék alkalmas. Csak festőanyag
ban gazdag festékek, gyönge festékleadással, 
adnak jó nyomást. Könyvfestékek és hasonló 
konzisztenciájúak sem jók a táblázatnyomás
hoz. Ezekkel ne is kísérletezzenek, hanem te
kintve, hogy a táblázatmunkákat jól fizetik 
meg, ne takarékoskodjanak a festék minősége 
dolgában. A  berakáshoz csak megbízható mun
kaerőt vegyünk és ezt —  vagy ha önberakó, 
akkor azt is —  itt-ott ellenőrizni kell munka
közben. Ezt az ellenőrzést legjobban úgy végez
hetjük, ha a papírív szélén, a berakást oldalon, 
mintegy félpetittel a papír szélétől, ami legtöbb
ször úgyis levágásra kerül, egy kis léniadarabot 
velenyomunk.

Feszes alsószalagvezetés a legjobb. Széles és 
elől magasravezető szalagok szintén jobbak, 
mint a keskenyek és rövidvezetésűek. Minden 
elővigyázati intézkedés ellenére is ellenőrizzük 
a helyes regisztert, még pedig úgy, hogy gyak
rabban engedjünk át már megnyomott íveket. 
Táblázatokat lehetőleg csak nagyobb gépeken 
nyomjuk, mert a kisebb gépek rövidebb ívfogói

túlkorán engedve el az ívet, veszélyeztetik a 
regisztert. Ezenkívül a maszatolódás és gyűrő
dés is nehezebben kerülhető el kis gépen.

Egy jól nyomtatott négyoldalas táblázatnak 
úgy a függélyes, mint a harántszedése ponto
san egymásra kell esnie. Az ilyen munkára a 
nyomója büszke lehet és ebben a szedő is osz
tozik vele. Nem mindenkinek sikerül a táblá
zat, ha az egyezik is a harántszedéssel. Hány
szor láttunk táblázatokat, amelyekhez a haránt
szedés vonalai nem zárkóznak és úgyszólván a 
levegőben lógnak.

Hajszálpontos regiszternél is nehézséget tá
maszthat a levegő nedvességtartalma, illetve a 
papiros nyúlékonysága. Ha különböző minő
ségű vékony papirosra kell a legkomplikáltabb 
táblázatokat nyomni, sokszor olyan nehézségek 
előtt állunk, amelyeknek leküzdése nagy felada
tok elé állít bennünket. Ilyenkor tanácsos, mint 
többszínnyomásnál, a nyomandó papirost na
pokon át a gépteremben „temperálni”. Most 
már ebben a papírgyárak is segítségünkre le
hetnek, mert újabban olyan mérőeszközökkel 
rendelkeznek, amelyekkel az egyes papírfajták 
nyúlékonyságát megvizsgálhatják és annak 
mértékét megjelölhetik, úgyhogy különböző 
papírok nyomásánál is megtehetők a regiszter 
érdekében való intézkedések.

Nemde, a táblázatnyomtatás különösen ma
gas követelményeket támaszt a nyomóval szem
ben? Az itt leírt egyik-másik útmutatást mint 
jóindulatú tanácsot ajánlom gépmester-kollé
gáim figyelmébe. Ruzicska Ferenc, Wien

Az egyszerű és Unom, 
szedéstechnika

A Magyar Grafika hét esztendős fennállása óta a 
magasabb szedéstechnika kultiválásának szolgálatá
ban áll. A lap ezen iránya szorosan összefügg lét
érdekének biztosításával. A szakemberek előtt is
meretes, hogy egy magyar szaklap csak a legna
gyobb erőfeszítések mellett képes megélhetését biz
tosítani a mai Magyarországon, mert az itt elhe
lyezhető példányszám aránylag igen alacsony. Kü
lönösen így van ez egy nyomdaipari szaklapnál, vagy 
művészeti folyóiratnál, amelyeknek előállítása igen 
költséges és az elhelyezhetés lehetősége semmivel 
sem jobb más szakmabeli állapotoknál. Az első évek-
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H ivatkozással arra a kellemes és bizalmas üzleti 
összeköttetésre, amelyben t. Cím cégünket bosszú 
évek során át részesíteni szives volt, van  szeren
csénk tisztelettel közölni, hogy cégünk megbízottja,

C S E R H A L M Y  B E R T A L A N
igazgató úr a közeli napokban tiszteletét teszi nagy
becsű cégénél. K érjü k ,  hogy sárga- és vörösréz-  
valam int bronzhuzalok és szerelési anyagokbani 
szükségletének megrendelését szíveskedj ék részére 
fenntartani. Megrendeléseire számítva előre is biz
tosítjuk, hogy rendeléseit a legpontosabban szállítjuk  
s áruinkkal a legteljesebb megelégedését v í v j u k  ki



ben a Magyar Grafika is csak a hazai piacra volt 
szorulva és csak később, amikor az évről évre nö
vekvő anyagi veszteségek már-már elviselhetetle
nekké váltak, vettük munkába a külföldi piacot is, 
amely igen fogékonynak bizonyult egy jó grafikai 
szaklap iránt.

A külföldi piacon való térfoglalás, ha lassú is, de 
eredményes volt, amit főként annak köszönhetünk, 
hogy a mindennapi szedéstechnikánál sokkal maga
sabb nívójú munkával álltunk ki a porondra és a 
mesterszedést illetőleg általában új irányelveket 
hangoztattunk és hangsúlyoztunk.

Ez irányú munkálkodásunk annak idején kétféle 
hatást váltott ki lapunk olvasóinak széles táborából.

Az egyik hatás ellenszenvre mutatott és ezt —  
jellemző —  itthon tapasztalhattuk bizonyos nyom
dászkörökben, a másik hatás a rokonszenv és meg
értés megnyilvánulása volt és ebben —  ez már nem
csak jellemző, hanem érdekes is —  a külföldi ol
vasók és a külföldi szaklapok részesítettek; ezek 
úgyszólván fentartás nélkül helyeselték azt az utat, 
amelyet a mesterszedés terén önmagunknak és la
punk olvasóinak megszabtunk. Főként ezek a kül
földi elismerések késztettek arra, hogy —  a belföldi 
szigorúbb kritika ellenére —  megmaradjunk azon 
az úton, amelyet magunknak kijelöltünk, s amely a 
mesterszedésnek a modern grafikával párhuzamosan 
való haladását és fejlesztését jelentette. De még 
más okok is támogattak ebben az elhatározásunkban. 
A magyar gyakorlati mesterszedés alkalmazkodása 
lapunk irányához.

Mert dacára annak, hogy ellenzőink igen erősen 
hangsúlyozták merészebb szedéstechnikai irányunk 
tarthatatlanságát, ez a stílus igen mélyen eresz
tette le gyökerét a gyakorlati életbe. Hiába volt 
annak hangoztatása, hogy a Magyar Grafika nehe
zebb szedéstechnikájának kultiválására a nyomdák
nak sem idejük, sem pénzük nincsen s a megrende
lők sem fogadják szívesen ezeket a „nyugtalan ha
tású” nyomtatványokat. A gyakorlati élet letagad- 
hatatlanul cáfolt rá ezekre a vélekedésekre. Ezen 
megállapításunkat megfigyelésekből merítettük, mely 
megfigyelések azt mutatták, hogy a sokak által 
minden alaposabb indok nélkül ellenzett, úgyneve
zett expresszionisztikus irányban megszedett nyom
tatványok aránylag sokkal jobbak voltak, mint az 
ugyanezen körök által annyira óhajtott „klasszikus” 
szedésmodorban megszedett nyomtatványok.

E megfigyelésünk nem túlzás és aránylag köny- 
nyen meg is magyarázható ez a különös jelenség.

Az expresszionista, kubista és konstruktivista 
szedésirányok —  (már csak így nevezzük mi is, 
noha ezek a művészeti irányjelzések a tipográfiá
ban nem mindig helytállók) —  látszólagos nehéz
sége mellett viszonylag könnyen megoldhatók az 
ily modorú szedésfeladatok, mert ezeknek gócpontja 
egy-egy fősor, markánsabb sorcsoport, vignetta 
vagy valami erőteljes elementáris folt, amely körül

a szöveg egyéb sorai folthatásszerűen helyeztetnek 
el. A klasszikus szedésiránynál ugyancsak gócpont 
körül csoportosulnak a síma egyenes sorok, de itt 
már kifejezetten folthatású munkáról alig lehet szó, 
mert a „klasszikus hatás” a finom és ízlésteljes sor
tagolást, a feloldott szedéskompozíciót kívánja meg. 
A kettő között párhuzamot vonva, megállapítható, 
hogy a folthatásos szedéstechnika kiviteléhez arány
lag sokkal fejlettebb készsége van a mesterszedők 
nagyobb részének, viszont a finomabb és egyszerűbb 
klasszikus szedésirány hihetetlenül kifinomult ízlést 
kíván meg a szedőtől; továbbá, míg a folthatású 
technika szolgálatába tudjuk hajtani a legtöbb 
nyomdai betűt és ezek között főként az úgynevezett 
karakterbetüfajtákat, addig a klasszikus szedés
irány kultiválásához elengedhetetlenül szükséges az 
egyszerű nemes metszésű antikva, vagy mediaeval 
betű és ehhez való finom régies hatású díszítőanyag, 
ami tudvalevőleg csak igen kevés nyomdiában áll 
rendelkezésre.

Ez a magyarázata annak, hogy a legkopottabb 
hirdetésbetükből szedett expresszionista ízű nyom
tatvány jól elgondolt csoportosításban és foltképzés
ben egészben jól hat, ellentétben a használtabb és 
nem tiszta antikva vagy mediaeval betűkből szedett 
klasszikus szedésekkel, amelyek ennek folytán bizony 
egyébként korrekt sorcsoportosításukkal sem hat
nak klasszikus szedésekként.

Teljes határozottsággal állíthatjuk tehát, hogy a 
klasszikus szedésirány kultiválása nehezebb felada
tát képezi minden mesterszedőnek.

Ez volt az oka annak, hogy a klasszikus szedések
kel ritkábban foglalkoztunk lapunk hasábjain még 
akkor is, amikor megfelelő betűtípusok egyébként 
rendelkezésünkre álltak.

Hiába állítják egyesek, hogy a klasszikus szedé
sek egyszerűek és könnyen megszedhetők. Csak 
próbálkozzanak meg az illetők ilyen szedések elő
állításával, ám akkor fogják csak látni, hogy a jó 
klasszikus hatású szedés sokkal, de sokkal nehezebb 
technikájú munka, mint a folthatásra épített kom
pozíció.

Arról, hogy a klasszikus szedések alig nyújtanak 
változatosságot s egyik ilyen zsánerű nyomtatvány 
a szemre való hatásában ugyanazt jelenti, mint 
a másik, nem is beszélünk, noha talán éppen ez is 
egyik nagy oka annak, hogy mesterszedőink közül 
csak kevesen hajlandók ilyen stílusban dolgozni. Hi
szen a mesterszedőtől, vagy egyszerűbb nevén: az 
akcidensszedőtől a legkisebb nyomda is ötletességet 
és fantáziát követel meg, ezért fizet többet és aligha 
látja be, hogy a sok kísérletezés után végre elfogad
hatóvá vált klasszikus szedést miért nem lehetett 
azonnal —  minden átszedegetés nélkül —  úgy meg
szedni, amint az az utolsó, nem tudhatni hányadik, 
levonat után kinézett, amikor „ez olyan egyszerű 
szedésstílus!”

Egyszerűnek látszik, de valójában nem az, raffi-
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nált ízlést kíván meg a szedőtől, a leggyakorlottabb 
szedőnél is előfordul, hogy egy-egy szedésénél ezt 
vagy amazt a sört egy fokozattal kisebb vagy na
gyobb betűből kell átszedni, egy-egy sort meg kell 
ritkítani s ha már kétpontos spáciummal megrit
kította, akkor ez túlerős ritkításnak bizonyult és a 
spacionálást hajszálkizárással kellett ismételni.

A  klasszikus irány feloldott szedésstílus, az 
egyenlő hosszúságú sorok idegenszerüen hatnak az 
ilyen nyomtatványokon, aminek elkerülése pedig 
igen gyakran nagy zavarba hozza a szedőt, mert 
logikus, észszerű sortagolás is egyik sarkalatos kel
léke a klasszikus iránynak. A  különböző hosszú
ságú tömör, egymáshoz tapadó sorokat e stílus tel
jességgel kizárja, aminek következtében a sokszö- 
vegű nyomtatványt aránylag kicsiny betűfokoza
tokból kell szedni, csakhogy a sorok közötti beosz
tás kellően levegős legyen.

Diszitöanyag dolgában csak a legegyszerűbb or- 
namensekre lehet gondolnunk. Egyszerű vonalak, 
egy-két díszítődarab alkalmazásával nagyon jó ha
tást tudunk elérni (l. a 83. oldalt) ,  s igen hálás 
dekoratívanyag ezen stílusban a fametszetszerű 
vignetta fi. a 73., 75. és 79. oldalakat.) A  vignetta
—  tudjuk —  mindenkor jó hatással alkalmazható, 
a klasszikus irányban is nagy szerepe van, de ennél 
nem ajánlatos az e stílus jellegével ellenkező ex- 
presszionisztikus vagy futurista ízű vignettákat 
használnunk.

A betűtípusok antikva és mediaeval jellegűek le
gyenek és egy nyomtatványon a lehetőség szerint 
mérsékelten alkalmazzuk ugyanezen betüfajták kur
zív jait, hogy ezáltal is csökkentsük a nyomtatvány 
egyhangúságát (l. a 73., 79. és 83. oldalt.)

A  betüfajták keverésétől feltétlenül tartózkod
junk a félkövér és a rendes metszésű betűkkel 
szedett soroknak az elegyítése is káros hatással le
het az igazán klasszikusnak készülő munkára.

Nagy körültekintéssel és gonddal kell megválasz
tanunk a betűfokozatokat és azoknak egymáshoz 
való arányát. A  klasszikus szedések jóhatásának 
úgyszólván ez a nyitja. Ha a betüfokozatokat helye
sen válogattuk össze, úgy munkánk sikere félig 
már biztosítva is van. Az aranymetszet 3 :5 :8 :13-a s  
arányszámainak e tekintetben is nagy szerepük le
het, mert a betüfokozatoknak ily arányban való 
összeválogatása mindenkor jó összhatást eredmé
nyezhet. Egy-egy nyomtatványon rendes körülmé
nyek között a fősor mellett 2— 3-féle fontossági fo
kozatot szoktunk megállapítani s így nem marad 
más hátra számunkra, mint az egyes szövegcsoportok 
egymáshoz való —  első-, másod- és harmadrendű —  
viszonyát megállapítani és ehhez a megállapítás
hoz képest a betűfokozatokat is kikeresni. Ezt azon
ban megjegyezhetjük, hogy négyféle fokozatnál töb
bet nem ajánlatos egy szedésben igénybe venni. 
Útmutatásként és a gyakorlatban való alkalmazás

céljára alább közöljük le az egymással helyes arány
ban álló fokozatok sorát.

E táblázatban a számok a betüfokozatokat jelen
tik tipográfiai pontokban s a gyakorlatban úgy al
kalmazhatjuk praktikusan, hogy a szedendő nyom
tatvány fősorának fokozatát megállapítván (mint 
általában, úgy a klasszikus szedésben is ez a leg
első teendő), ehhez arányosítva határozzuk meg az 
első-, másod- és harmadrangú szövegsorok fokoza
tait. Pl. ha valamely nyomtatvány fősorát 32 pontos 
betűkből szedjük, úgy az elsőrendű fontosságú mel
lékszöveget 20, a másodrendű szöveget 12 vagy 14, 
s a harmadrendű fontosságú szöveget 8 pontos be-
tűkből szedjük.

3: 5 : 8 13
4 : 6 : 9 14
5 : 8 : 12-14 20-24
6 : 9 -10  : 14-16 24-28
8 :1 2 -1 4 : 20-24 32-36
9 : 14 : 24 36

1 0 : 16 : 28 48
1 2 :1 8 -2 0 : 28-32 48
14: 24 : 36-40 60
1 6 :2 4 -2 8 : 40 60-72
18: 28 : 48 72
20: 32 : 48 72-84
2 4 :3 6 -4 0 : 60 96
28: 48 : 72 120
32: 48 : 72-84 120-144
36: 60 : 96 144
4 0 :6 0 -7 2 : 96-120 144-192
4 8 :72 -8 4 :12 0 -14 4 192-240
60: 96 : 144 240

4 pont= gyémánt
5 „ = gyöngy
G „ =  nonparell
7 „ =koIonell
8 „ =  petit
0 „ =borgisz

10 „ =garmond
12 „ = ciceró
14 „ =mittel
16 „ =tercia
18 „ =1*5 ciceró
20 „ = tex t
24 „ = 2  ciceró
28 „ = 2  mittel
32 „ = 2  tercia
36 „ = 3  ciceró
40 „ — 2 text
48 „ = 4  ciceró
60 „ = 5  „
72 .. = 6  „
84 .. = 7  „
96 » = 9  „

120 » = 1 0  „
144 >, = 1 2  „
192 „ = 1 6  „
240 „ = 2 0  „

Ha pedig a szedendő munkán csupán három vagy 
kétféle betűfokozatot kívánunk alkalmazni, úgy első 
esetben a 3 :5 :8 -as illetve az 5:8 :13-as arányszá
moknak megfelelő fokozatokat szedjük, második 
esetben pedig a 3:5-ös, 5:8-as illetve 8:13-as arány
számokkal rokonértékű fokozatok a megfelelőek. 
(Ugyanezt a segédtáblát használhatjuk egyébként 
a szedés más terén is. Ezért is közöljük le a 4— 240 
pont közötti arányos fokozatcsoportokat. A  reklám
szedésnél a slágerszó fokozott kiemelése érdekében 
a 3 :8  aránynak megfelelően határozzuk meg a foko
zatokat.)

Ennyi az, amit a klasszikus szedésről nagy álta
lánosságban írhatunk, ez távolról sem meríti ki azt 
a sok mindenféle ismeretet, amelyeknek birtokában 
valóban jó klasszikus szedéseket előállíthatunk. De 
ha igaz a közmondás, hogy a gyakorlat teszi az 
embert mesterré, úgy e kérdésnél valóban úgy van, 
hogy a mesterszedésben nagy gyakorlat és pró
bálgatás után jutunk odáig, hogy finom és ízléses
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klasszikus szedéseket teremtsünk. Aki idáig el akar 
jutni, annak igen nehéz tanulópénzt kell fizetnie, 
mert —  miként már fentebb érintettük —  a klasszi
kus szedés kultiválása igen sok átszedéssel és kísér
letezéssel jár.

Szedéspéldáink között néhány egyszerűbb klasszi
kus példát is közlünk (l. 73., 79., 83. és a 87. oldalakat, 
ez utóbbin a M. G. levélzáró jegyét), nagyobb részük 
azonban nem tipikus klasszikus példa, hanem csak 
egyszerű és finom akcidencia, mely szedésfajtának 
ismérve a finom metszésű betűknek egyszerű csopor
tosítás, levegős elrendezés és a díszítéssel való mér
tékletesség. A  klasszikus iránytól csak annyiban kü
lönbözik, hogy ebben a zsánerben már megtűrjük 
a kisebb méretű tömbszedéseket (l. 75. oldalon a 
Grolig-levélfejetJ és a normális, a félkövér, meg 
kövér betűkből szedett sorokkal bizonyos mértékben 
kontraszthatásokat is igyekszünk előidézni, ami e 
szedéstípust főként a köznapi kereskedelmi nyom
tatványok céljaira teszi alkalmassá.

A  kontrasztot keltő hatást a klasszikus stílus —  
mint említettük —  nem igen tűri meg, a mi példáink
nál azonban látjuk, hogy egy-egy félkövér, vagy 
kövér sornak a világosabb vonalú sorok közé való 
helyezése igen jó hatást vált ki a szemlélőből és 
megbontja a nyomtatvány egyhangúságát. Ilyen pél
dák a 75. oldalon látható levélfej és cégjegy, a 77. 
oldalon a memorandum, a 81. oldalon a szállító- 
levél.

A  fentebb elmondottak után talán feiesleges, 
mégis megemlítjük, hogy ebben az egyszerű stílusban 
nem igen engedhető meg az extravagáns sorelhelye
zés, vagy bármilyen bizar díszítés alkalmazása. En
nek mindvégig egyszerűnek kell maradnia, betűben, 
szerkezetben, sőt még színezésben is. Két színnél 
többet nem ajánlatos használni és e kettő közül is 
az egyik fekete, vagy ehhez tónusértékben egyenlő 
sötét szín legyen.

Különben a példák tanulmányozása sokkal többet 
jelent, mint amennyit az egyszerű és finom szedésü 
akcidenciákról írni lehet. Wanko Vilmos

A Linotype talpkésének 
helyes beállítása

A szedőgépek tömeges megrendelésekor, kü
lönösen az újabb időben, nincsen arra sem mód, 
sem idő, hogy a hozzájuk leülő gépszedőket 
alaposan, vagyis a gép mechanikai szerkezetére 
nézve is kiképeznék. Ennek a következ
ménye azután, hogy sok gépszedő a sorok egy
szerű lebillentyűzésén kívül egyebet a gépből 
nem ismer. Teljesen kifogástalanul szednek, sőt

kitűnően és egyben gyorsan is, de ha a gépen 
a legcsekélyebb zavar mutatkozik, tanácstala
nok. Ezért nem egyszer esett már meg, hogy 
munka nélkül levő gépszedő nem vállalhatott 
kondíciót oly kisebb nyomdában, ahol a szedő
gépek csekély számánál fogva szerelőt nem al
kalmaznak.

Egy-két szedőgéppel rendelkező üzemekben 
bizony a gépszedőnek ismernie kell a szedő
gépek mechanizmusát is. Ott nincs minden 
pillanatban kéznél a szerelő, aki nagyobb 
nyomdákban még az osztózavarokat is elhá
rítja.

Természetesen az volna a leghelyesebb, ha 
a tanuló gépszedőt elsősorban a gép mechani
kájával ismertetnék meg. Az erre fordított 
idő mindenkor megtérülne, mert egyrészt rit
kábbá tenné a zavarokat, másrészt jobban 
tudná megóvni a gépet esetleges veszélyek el
len. Az üzem látná tehát leginkább hasznát 
annak, ha csupa szedőmechanikussal dolgoz
tathatna. Régente a kezdő gépszedőt először a 
gép legfontosabb alkatrészeivel ismertették 
meg, szétszedvén előtte és az ő közreműködésé
vel rakván össze a gép egyes részeit. így fokoza
tosan megtanulták a gép „anatómiáját”. Csak 
azután kezdődött a sorok szedése. Mostanában 
ez a legritkább esetben van így. A  szakfolyóirat 
ebben a tekintetben is pótolhatja, amit a hiá
nyos kiképzés elmulasztott, föltéve, hogy a gép
szedők olvasnak szaklapot. Ezúttal a talpkés he
lyes beállításáról lesz szó.

Hogy a talpkés helytelen beállítása milyen 
bajok előidézője, sokan talán nem is tudják. Mu
tassunk csak rá arra, hogy az öntőformával nem 
párhuzamosan állított kés az öntött sor egyik 
végéből többet vesz le, mint a másikból, tehát 
az egyik végén alacsonyabb, mint a másikon, 
például az elején 23.8 mm., a végén 23.6 mm., 
magas. Ezt a gépmester a legpontosabb egyen- 
getéssel sem tudja a nyomtatásnál teljesen 
jóvátenni, a tömöntésnél pedig határozottan 
rossz, egyenletlen fölületet ad, úgyhogy a so
rok alacsonyabb része nem olvasható.

De nemcsak a jól öntött sorokat rontja el a 
ferdén beállított talpkés, hanem magát a kést 
is megrongálja; egyenlőtlenül, egyoldalúan ko
pik, miáltal később már jó beállítás esetén is 
ferdén vágja le a sor talpát. A  talpkés helyte
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len beállításából eredő bajok e rövid meg
említése után néhány szóval magyarázzuk meg, 
miként kell a talpkést helyesen beállítani. Mint 
minden olyan résznél, amelyet több csavarral 
állítanak, itt is minden egyes csavart fokozato
san, hol az egyiket, hol a másikat kell meg
húzni, de mindig csak egy fordulattal, sőt ami
kor a talpkés már szilárdan áll, csak félfordu
lattal, végül még kevesebbel. Nem szabad az 
egyik csavart teljesen becsavarni, míg a másik 
még egészen laza, mert így állítódik ferdére a 
talpkés. Ha a talpkés egyenletes beállításáról 
meggyőződtünk, meghúzzuk a rögzítőcsavaro
kat is. A  talpkés egyenletes beállításáról leg
jobban úgy győződünk meg, ha az öntőforma 
hátsó lapját vékonyan befestékezzük és a talp
kést lassan ráeresztjük. Ha a talpkés éle egyen
letesen veszi le az öntőformáról a festéket, a 
kés beállítása jó ; ha azonban az egyik felén 
jobban, a másikon kevéssé vagy egyáltalán nem 
veszi le a festéket, a kés állása helytelen.

A kés helytelen beállításából kifolyóan az 
öntőforma hátsó, egyenletes felületével gyakran 
tapadnak ólomforgácsok, amelyeket csiszoló
papírral szoktak eltávolítani. Ez azonban na
gyon helytelen, mert a gyakori csiszolástól az 
egyenletes felület egyenetlenné válik. Ezért 
ajánlatos, hogy egy éles rézléniával kaparjuk 
(schauboljuk) le óvatosan az öntőforma hátsó 
felületét.

Az öntőforma csavarjának meghúzása után 
győződjünk meg arról, hogy egyik-másik csa
var nem áll-e ki hátul az öntőkerék mögött, 
mert az ilyen kiálló csavarok szintén megsértik 
a talpkést. Ezeket a hosszabb csavarokat ter
mészetesen megfelelően kell megrövidíteni.

Néha súlyosabb balesetek is előfordulnak a 
talpkéssel. Ugyanis nekimegy a rosszul betett, 
tehát kiálló betétnek. Ekkor a kés éle menthe
tetlenül kicsorbul. Nagyobb nyomdákban, ahol 
szedőgépszerelők működnek, nem egy ilyen 
csorba kést köszörülnek ki. Tehát már ezért is 
gondosan és figyelemmel tegyük be az öntőfor
mába a betéteket. Általában, mielőtt újból le
ülünk a géphez, ellenőrizzük lelkiismeretesen 
az állítás munkáját, mert az említettnél még 
nagyobb bajok okozója lehet a legkisebb mu
lasztás is.

Időközönkint a gépszedés körébe vágó egyik
másik kérdést még meg fogjuk ehelyütt vilá
gítani, a szedőgépek szerkezetét alaposan is
merő egyik szerelő kollégánk útmutatása 
alapján. Herzog Salamon

„A színek világa“
a címe a Grafikai Művészetek Könyvtára most 
megjelent ötödik kötetének. Novák László, a 
könyvtár szerkesztője és Waltér Ernő, a Ber
ger és Wirth festékgyár budapesti telepének 
igazgatója írták ezt az eddigieknél is értékesebb 
kötetet. A kötet két részre oszlik. Az első rész 
a színek elméletével, úgyszólván élettanával 
foglalkozik a tudományos elemző módszer olyan 
leegyszerűsített alkalmazásával, hogy azt min
den nyomdai alkalmazott könnyen értheti meg. 
Még az is, aki eddig a színek gyönyörködtető 
világával nem ismerkedhetett meg. Mert a szí
nek harmóniájának élvezetére is előbb rá kell 
vezetni az embert. A  színelméletet meg kell ér
teni, a színharmónia törvényeit meg kell is
merni, hogy gyönyörűséget leljünk a színekben. 
Úgy vagyunk ezzel is, mint a zenével. Egészen 
más füllel hallgatja a zeneértő a szimfóniát, 
mint a zeneileg laikus. És itt nem is kell még 
gyakorlati tudásra sem gondolni. A  színek ter
mészetrajzában jártas grafikus vagy nyomdász 
csak ízléses, harmonikus színkeveréssel, egy- 
másmelléállítással fog dolgozni. A  gyakorlati 
életben viszont gyakran találkozunk disszonan
ciákkal, ezen a téren is, ami a színtanban való 
járatlanság következménye. „A színek világa“ 
megtanítja az olvasót arra, hogy akár a termé
szeti, akár a művészi színpompában gyönyör
ködni tudjon és a gyakorlati életben ízlését, 
színmeglátását javítsa. Csak természetes, hogy 
az Ostwald-színtané, az ő rendszerbeszedéséé 
a vezetőszerep a kötet e részében. A kötet má
sodik része a festékeket ismerteti. Ezen a pon
ton tér át a mű a gyakorlati térre. A színeket 
csak festékkel lehet szemléltetni, vagyis ahhoz, 
hogy valamely színt reprodukáljunk, a meg
felelő színű festékre van szükségünk. Hogy mi 
a festék, mik az alkotóelemei és hogyan készí
tik a festéket, arra felel meg a kötet második 
része. A kérdés és az arra adott felelet annyira
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differenciálódott, hogy az ötven oldalon keresz
tül talán ki sem meríthető. Valójában csak e 
könyvből nyerünk fogalmat arról, mennyiféle 
szín és festék van és a különböző munkák, pa
pírfajták és nyomtatógépek szerint mily végte
len skáláját a festékeknek kell a festékgyárnak 
készítenie. Nem szólva a különféle nyomtatás
technikai eljárásokhoz (magas-, sík-, mély-, 
offsetnyomtatás stb.) alkalmazandó festékekről. 
Függelékül a hengeranyagról is kapunk rövid, 
de értékes ismertetőt a könyvben. A  mü két író
ját a legnagyobb elismerés illeti a szakmai vi
lág részéről. Nagyon szép munkát végeztek. 
A több mint húsz műmelléklet, amelyeknek túl
nyomó részét a Világosság nyomda nyomtatta, 
emeli a könyv díszét. A Világosság nyomda 
méltán rászolgál az elismerésre. A Dukai Ká
roly mesterszedő tervezte szedésbeli elrendezés, 
valamint a hirdetések is mintaszerűek, a nyo
más tiszta és nyomdászati szakkönyvhöz méltó. 
„A színek világa” minden nyomdásznak, de 
különösen nyomónak, gépmesternek nélkülözhe
tetlen tankönyve kell hogy legyen s ezért felté
telezhető, hogy nagy elterjedtségnek fog örven
deni, amit a vállalat kiadójának, Novák László 
kollégának szívből kívánunk. H. S.

Technikai feljegyzések
Betűanyag átötvözése szedő gépólommá. Ha 

betűfémet szedőgépfémmé akarunk átolvasz
tani, tudni kell, milyen fémekből vannak azok 
összetéve. A betűfém, amely majd mindig egy
ugyanazon ötvözet, többnyire 66__69 rész lágy
ólomból, 26__28 rész antimónból és 5__6 rész
ónból áll. A  szedőgépólom ötvezete a gép és az 
azon szedett munkák természete szerint válta
kozik. Sorszedőgépekhez puhább ólom kell, mint 
a Monotype egyes betűket öntő géphez. Az előb
bieknél használatos ólom ötvözete többnyire 
81__84 rész lágyólomból, 10__12 rész antimón
ból és 6— 7 rész ónból áll. A Monotype öntőgép
fémé pedig 72__97 rész lágy ólomból, 16__20
rész antimónból és 7__8 rész ónból van. Ha a
fönti adatok szerinti magasabb százalékban
vesszük alapul az antimónt, akkor__hogy a
betűiemet szedőgépfémmé olvasszuk át __ 100

rész betűfémre 120__130 rész lágy ólmot és
12__14 rész ónt kell hozzátenni. Ha azonban
Monotype-ólomról van szó, akkor 100 rész betű
fémre 30__40 rész lágy ólmot és 2— 3 rész ónt
teszünk hozzá. Előfeltétel, hogy a betűfém ment 
legyen a kizárásoktól, mert ezek sokkal lágyabb 
anyagból vannak, sokszor még annyi antimónt 
sem tartalmaznak, mint a többi betűfém. Ezért 
a kizárásokkal (spácium, fél és egész négyzet) 
együtt olvasztott betűfém még lágyabb. ügyelni 
kell arra, nehogy rézlénia kerüljön bele az ol
vasztandó ólomba, mert ez teljesen elrontaná a 
szedőgépfémet. __g.

Celluloid. Az egyik angol nyomdászati év
könyvben a következő figyelemreméltó hír je
lent meg: A celluloid mindnagyobb kedvesség
nek örvend és alkalmazási területe állandóan 
növekedik. Könyvkötővásznakat ma már cellu
loidanyaggal kezelnek. Vékony celluloidkence a 
nyomópapírt kiváló védelemben részesíti, pél
dául, ha sokat forgatott térképek, tervek, pla
kátok, épület- és géprajzok nyomtatásáról stb. 
van szó. Celluloid jól tapad, kemény és amellett 
eléggé hajlékony. Víz és olaj nem támadja meg 
és átlátszóbb a kencénél. A  celluloid gyorsan 
szárad, ezért ecsettel nem kenhető a papírra. 
Minthogy nem folyik úgy szét, mint az olaj, 
meglátszanak rajta az ecsetvonások és az ecset 
hasznavehetetlenné válik. Porzó vagy erográf 
segítségével ellenben a celluloid jól vihető rá a 
papírra. Nagy előnye a gyors száradás, különö
sen ha tömegtermelésről van szó, mert a ki
nyomtatott ívek nyomban továbbkezelhetők és 
fölhalmozhatok. __g.

A rotációsfesték és a melegség. A teremben 
levő intenzív melegnek a rotációsfestékre való 
állandó behatása nagyon káros a festékre. A  
melegtől a szárítóanyagok kiválnak és a festék 
nyomtatásra alkalmatlan lesz. Ha a festék zárt 
edényben van, a meleg 22 fokig nem árt. Hogy 
a festék a rotációsgépek közelében levő tartá
lyokban __különösen hűvös időben___nyomta
tásra alkalmas legyen, valamilyen célszerű mó
don meg kell melegíteni, vagy melegen tartani. 
Erre főként ilyentájt, amikor már a munka- 
helyiségeket nem igen fűtik, van szükség. De 
nem szabad túlozni itt sem, mert akkor a fönt
említett bajok jelentkeznek.
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A budapesti nyomdászati szakelőadások ismertetése
A nyelvújításról tartott előadást Balassa 

József dr. január 30-án, délelőtt a Budapesti 
Korrektorok Köre és Hirlapszedők Köre együt
tes rendezésében. Az előadó tanár lebilincselő 
példákkal vonultatta el hallgatói előtt a ma
gyar nyelv fejlődésmenetét. Az élő nyelv foly
ton fejlődik, csak a holt nyelv állapodik meg. 
Poétikus hasonlattal világította meg a nyelv- 
művelést, amelyet nem 
szabad természetes út
jára engedni, és mint 
a kertész virágait, az ál
lattenyésztő állatait fej
leszti, nemesíti, a nyel
vész és író sem elégszik 
meg a természetes fejlő
déssel, hanem csiszolja, 
egyszerűsíti, szóval fej
leszti az élő nyelvet. Az 
első föltétel, hogy az 
újonnan képzett szó 
hasznos és szükséges le
gyen. Az előadó egész 
sereg ilyen újonnan al
kotott szót említ meg, 
amelyek közül a szüksé
gesek megmaradtak, a nem szükséges és rosszul 
képzett szavak feledésbe merültek. Kiváló nyelv
újítók voltak: Gyöngyösi, Faludi, Kazinczy, 
Szarvas, Toldy, Simonyi stb. A mindvégig érde
kes és tanulságos példákkal élénkített előadást 
nagy tetszéssel fogadták a hallgatók. h.

Előadás a rotációsgépekről. Február 6-án, 
vasárnap délelőtt vetített- és mozgófényképes 
előadást rendezett az Omniában a Magyar- 
országi Gépmesterek és Nyomók Köre. Nálunk 
ez az első eset, hogy a filmet a szakoktatás szol
gálatába állították. Ez meg is látszott a hall
gatóság nagy számán. Ennyien talán még soha 
nem vettek részt szakelőadáson. A  vásznon 
megjelent álló képeket Csuvara Ferenc magya
rázta, míg a mozgófényképek önmagukért be
széltek. A  film kísérőzenéjét a Gutenberg Tár
saság zenekara szolgáltatta. Bemutatásra ke
rültek a legkülönbözőbb típusú és nagyságú 
könyvnyomdái és offsetrotációsgépek külön-

külön és kombinálva is, amelyek a Vomag 
(Vogtlándische Maschinenfabrik Aktiengesell- 
schaft) gyártelepeiből kerülnek ki. Ezt követik 
az ugyanott gyártott tömöntödei berendezések, 
matricaprések, öntőkemencék, frézelő- és esz
tergagépek stb. Az előadó külön magyarázta az 
egyes főbb alkatrészek: nyomóhenger, csapágy, 
festékező- és nedvesítőművek, hajtogatószerke

zetek ki- és berakok stb. 
munkamenetét, rendel
tetését. úgy a diapozití- 
vek, mint a filmek a Vo
mag jóvoltából állottak 
rendelkezésre. A film
képek a hatalmas gyár
telepeket mutatták be 
üzemben. A vasöntödét, 
a gőzkalapács munká
ját, a lakatosműhelyt, 
esztergát, a nagy sze
relőcsarnokokat. Egy 
másik fölvétel az elő
adás keretében bemuta
tott könyvnyomdái és 
offsetrotációsokat mu
tatta be üzemben. A

többszínnyomó gépkolosszusok működését __
persze filmen —  nagy érdeklődéssel nézte a hall
gatóság. Érdekes volt a fotomechanikai készü
lékeket s az offsetcinklemezeket előkészítő és 
megmunkáló-apparátusok: cinklemez-csiszoló,
szemcséző, átnyomó stb. bemutatása is A más
félórás rendkívül érdekes szakelőadást nagy 
tapssal jutalmazta a hallgatóság. h.

A nyomtatóipar és a jelenkori kultúra. Ber
linben épolyan rosszak a gazdasági viszonyok, 
mint minálunk, de azért ott a szellemi élet még
sem pang olyan szemlátomást, mint nálunk, 
ahol a legtöbb kulturális munkára hivatott egye
sület tehetetlenül vergődik a közönség közöm
bösségével szemben. így azt olvassuk, hogy a 
berlini Typographische Gesellschaft, mely csak 
nemrégiben kapott otthont a könyvnyomdászok 
házában, igen gazdag felolvasássorozatot hir
det tagjai számára. E felolvasások közül né
hánynak a címét közöljük okulás céljából. Elő
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adások vannak és lesznek: a jelenkori filozófia 
irányairól; a német írásról 1900 óta; a nap- 
jainkbeli szépirodalomról; Amerikáról; az új 
építőstílusról; a modern fametszetről; a mű
vészi fényképezésről; az offset- és mélynyomás 
művészi értékéről stb. stb. A  legérdekesebb 
előadást Seegert professzor tartja a villamos 
képátvitel jelenlegi módszeréről. Vájjon mit 
szólnak ehhez a mi hasonló kultúrát szolgálni 
hivatott egyesületeink, amelyeknek pedig min
den módjuk megvolna a berlini Typographische 
Gesellschaft példájának utánzására?

A mélynyomtatás ismertetése. A  Magyar- 
országi Magántisztviselők Országos Szövetségé
nek Grafikus Művezetők Szakosztálya február 
6-án, vasárnap délelőtt a Venus mozgóban vetí
tettképes előadást rendezett a mélynyomtatás
ról. Az előadást a Maschinení'abrik Johannis-

berg-Giesenheim főmérnöke, Albrecht Frigyes 
tartotta, aki a mélynyomtatógépek sokféle tí
pusát mutatta be. A  képeket a gyár magyar- 
országi képviselője, Kallina Zdenkó szaküzlet 
bocsátotta rendelkezésre. A  németnyelvű érde
kes előadást Tausz Sándor igazgató egészítette 
ki tapasztalatainak ismertetésével. — g.

A  szakszeminárium. Lapunk legutóbbi szá
mában hírt adtunk arról, hogy Freund Jenő 
igazgató befejezte a papírismeretről szóló elő- 
adás-ciklusát. Az így szabaddá lett időben min
den pénteken este 5 órától fél 7 óráig Novák 
László a nyomdászattörténeti előadásokat tart, 
amelyet a hallgatók figyelemmel és érdeklődés
sel hallgatnak. __  Schwartz Ármin nyelvi elő
adásai tovább folynak, bár megcsappant számú 
hallgatósággal. A  törzshallgatók változatlan 
szorgalommal járnak el a szakszemináriumba.

Szemelvények Reiter László munkáiból
A „Magyar Grafika” hasáb

jain új grafikus mutatkozik be: 
Reiter László, az „Amicus” 
kiadóvállalat kitűnő művészeti 
vezetője. Reiter a két legfonto
sabb kelléket hozza magával 
grafikai pályájára: előkelő íz
lést és meleg ügyszeretetet. Rei
ter bibliofil kiadványai a ma
gyar könyvtermelés legkitűnőbb 
eredményeihez tartoznak; és ha 
nem is mindig, nem is minden
ben kifogástalanok teljesítmé
nyei, úgy az „Amicus” ki
adásaként kikerült könyvei 
mégis nivót jelentettek.

Reiter határozott stílpro
grammal indul el grafikai pályá
ján. De erről a programról nem 
is akarunk szólni. Beszéljenek 
a munkák maguktól, elméleti 
alátámasztás nélkül. A  két Kul
csár és Huppert plakátterv mi
nimális eszközökkel is előnyösen 
az emlékezetbe vésődő. Benne 
van a formában a hirdetett

szöveg lényege: a változatos 
színesség és a precíz tisztaság. 
A  gyárüzem vignettája ismét 
arra törekszik, hogy a lehető 
legtakarékosabb módon ered
ményezzen impozáns hatást. Itt 
még a szinte játékos vonalak 
vékonysága áll útjában a kellő 
súly és nagyság kialakulásának. 
Nehéz letenni a szinte preciőz

R e i t e r  L á s z l ó  m u n k á i b ó l  

M o n o g r a m  ( f a m e t s z e t )

eleganciáról, ha az már egyszer 
ösztönünkké vált. A  „Reiter” 
szövegű vignetta szellemes rö
vidséggel konstruál geometri
kus vonalakból olyan figurát, 
melyet a németek „Blickfang” - 
nak, „szemfogó”-nak neveznek. 
A  prést ábrázoló vignetta a prés 
formáinak lényegét adja, egy 
bizonyos klasszikus nyugodtság
gal. Ugyanez a klasszikus egy
szerűség jellemzi a hárombetűs 
monogramot.

Egészben véve Reiter igen 
előnyös egyéni képességekkel 
indul el a rögös pályán, melyen 
tudvalevőleg tervező és rendelő 
a leginkább szorulnak kompro
misszumos találkozásra. Egé
szen biztos, hogy Reiter idővel 
sokkal merészebb és következe
tesebb lesz művészi céljainak 
betartásában, de biztos az is, 
hogy előkelő ízlése biztosítani 
fogja számára a konzervatív 
szemek tetszését is. r. m.
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Új csuklókészülék
A  sok külföldi találmány is

mertetése közben, amire az évek 
folyamán elég bő alkalmunk 
van, jóleső érzéssel adunk hírt 
egy olyan készülékről, amelyet a 
magyar könyvnyomtatás két 
gyakorlati embere szerkesztett 
meg. A  társas föltalálok: Bauer 
Henrik főgépmester és Praller 
Gyula gépszerelő, akik már mű
ködésbe is helyezték csuklóké
szüléküket, amely biztosítja az 
oldalmérték biztos zárását és 
megakadályozza, hogy az oldal
mérték elcsússzék. Az oldalmér
ték ugyanis a mai gyorssajtó
kon túlnyomó részben megbíz
hatatlan és pontatlansága miatt 
sok-sok kellemetlenség okozója. 
A  magyar és külföldi gyárak a 
gyorssajtók gyártásánál ugyan 
a legpontosabban igyekeznek 
ezt az igen lényeges alkatrészt 
elkészíteni, azonban az a hasz
nálat és egyéb körülmények 
folytán eltorzul. A  berakóasztal
__mint tu dju k___ fából van, a
fa tulajdonsága pedig az, hogy 
a levegőben lévő szárazság és 
nedvesség folytán állandóan ala
kul, ebből eredően az úgyneve
zett „Schiebapparat“ (tolószer
kezet) a fával együtt deformá
lódik. Innen van az, hogy a 
„Schiebapparat” állítható tá
nyérja, különböző nagyságú for
mához állítva, az o'dalmérték 
mindig más és más íölfekvést 
mutat, hogy az ív még a leg
figyelmesebb berakás mellett is 
az oldalmérték körme alá csúsz
hat. Ez annál kellemetlenebb, 
mert gyakrabban is előfordul
hat. A  gyakorlatban a gépmes
terek többnyire úgy segítenek 
magukon, hogy az oldalmérték 
beágyazott részét, ahol a pa-
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rányelmozdító állítódik, alárak
ják, úgyhogy az oldalmérték 
körme élesen záródjon a min
denkori alsó síkhoz. Magától ér
tetődő azonban az, hogy amire 
ez a hiba észrevevődik, sok ív 
papiros kárbavész, különösen 
színes munkáknál.

A  „Schiebapparat“ nélküli be
rakóasztaloknál a helyzet lénye
gesen rosszabb és a pontos be
rakás körül még több a baj.

A  fönti anomáliák elkerülése 
az ötletesen megszerkesztett ké
szülékkel a két föltalálónak tel
jes mértékben sikerült. Egy
szerű kis csukló-rendszerről 
van szó, ami minden körülmé
nyek között a mindenkori sík
hoz idomul. Ez a rendszerű ol
dalmérték abszolút biztosan zár. 
Az oldalmérték fölött ez a kis 
készülék a gépmester uralmát 
tökéletesen biztosítja, a bera
kást érzékelhetővé és láthatóvá 
teszi, a munkára kényes igé- 
nyűeket is a legteljesebb mér
tékben kielégítheti.

Az oldalmértéket a nyomás 
hosszának mindig a közepére 
kell állítani, mert ezzel a papír 
természetében rejlő derékszög
különbözetek a felére csökkent
hetők. A  készüléket egyébként 
már szakembereknek is bemu
tatták, sőt értesülésünk szerint 
egyik nagyobb nyomda-intézet 
rendeléssel is látta el a fölta- 
lálókat. A  Világosság nyomdá
ban, ahol a társas föltalálok 
munkában állnak, a készülék a 
legteljesebb sikerrel működik.

A  Világosság nyomda igazga
tósága különben is nagy megér
téssel támogatta a föltalálókat 
munkájukban, ami lehetővé 
tette tervük megvalósítását. A  
szabadalmi eljárás folyamatban 
van.

Újabb kiállítások
Magyar táj- és életképek. A  ma

gyar közönségnek szemére szokták 
vetni, hogy közönyös a művészettel 
szemben, hogy nem érdeklődik a ki
állítások iránt, hogy a művészek 
ügyét nem tekinti saját ügyének. 
E vádban bizonyára rejlik jó darab 
igazság is. De mégis más gondola
tokra késztet az a rendkívüli láto
gatottság, melynek a Műcsarnok 
egyes kiállításai örvendenek. A ta
valyi Akt-kiállítást 120.000 főnyi 
közönség látogatta. Az idei táj- és 
életképkiállítás előreláthatólag meg 
fogja közelíteni a tavalyi látoga
tottságot. Van tehát a kiállítások
nak bizonyos fajtája, mely felkelti s 
vonzza a tömegek érdeklődését, még 
nálunk, Magyarországon is: talán 
a hivatalos jellegű reprezentatív és 
a múltba is visszapillantó tárlat. E 
nagy kiállítások sikere felbátorít
hat arra, hogy a hivatalos körök 
hozzáfogjanak a már régen esedé
kes magyar évszázados művészeti 
kiállítás megrendezéséhez. A  ma
gyar táj- és életkép-kiállítás szin
tén egy századnyi termelés felett 
nyújt áttekintést. Ha méltatni akar
nék e tárlat jelentőségét, a magyar 
táj történelmét kellene felvázol
nunk. Ami az „életkép”-et illeti, 
úgy ez kevésbé szerencsés „műfaj” , 
ennél igazi művészi fejlődésről nem 
igen lehet szó. Annál érdekesebb a 
magyar táj festés alakulása. Idősebb 
Markó Károly nyitja meg a sort 
kisformátumú pusztaképeivel, me
lyek érdekesen egyesítenek aprólé
kosságot és nagyvonalúságot. Ezt a 
felfogást fejlesztik tovább Telepy 
és később Keleti, de Telepy egészen 
meglepő érzékkel bírt a modern ér
telemben vett „levegőfestés”-sel 
szemben is. 1870 körül kezd a ma
gyar táj festés jelentősen és több 
irányban kibontakozni: egy sor ki
váló festő a hollandi hagyományon 
építő müncheni akadémia szolid 
barna tónusában alkotja képeit; 
Munkácsy és Székely Bertalan tájai 
a késői romantika csendes-bús han
gulatos borongásának adtak testet; 
Paál László az intim táj festészete
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terén jó néhány lépéssel haladt a 
modern értelemben vett impresszio
nizmus formafeloldása felé. Mé
szöly bátran fejlesztette tovább 
Pettenkofen világos festését, és a 
színek fényértékét (valőrjét) rend
kívül finom érzékkel figyelte meg; 
Szinnyei-Merse pedig forradalmi 
merészséggel vázlatozott csupán 
foltokkal: szertefolyó, habkönnyű 
színekkel.

A század végén Mednyánszky tel
jesíti be az impresszionista törek
véseket. Legtöbb képe emellett 
csupa mély, csendes érzés. Ekkor 
indul útnak a nagybányaiak csa
pata, mely megalkotja az első iga
zán magyar jellegű iskolát. A nagy
bányaiakkal rokon szellemben dol
gozott egynéhány más kiváló festő 
is. A  Nagybánya utáni törekvések 
felett már nem nyüjt oly teljes át
tekintést a kiállítás és a szobrászat 
terén is szükségszerűleg gyöngébb 
anyag gyűlt egybe. Petrovics Elek
nek és Majovszky Pálnak, a kiállí
tás rendezőinek, az óriási fáradság

gal végzett munkáért a legnagyobb 
hála és elismerés jár ki.

Az Ernst Múzeum januárban te
kintélyes neveket állított csata
sorba. Iványi-Grünwald festészete 
egyrészt feloldottabb, másrészt ro
mantikusan borongósabb lett. A  
kompozíció, egykori főtörekvésétől, 
mindjobban távolodik. Hatvany Fe
renc báró ínyenc festő és részlete
ket a legnagyobb finomsággal, a 
legkultúráltabb ecsettel old meg; de 
hiányzik a formaösszefogó ereje és 
a kellő kitartása. Ritka az egyen
letesen végigfestett képe. Mattya- 
sovszky-Zsolnay László tetszetős 
modorában dekoratív, kellemes ha
tásokat eredményez. Kellemetlenül 
érintettek Simkovics Jenő látszat
tudással kérkedő rézkarcai. Kisfa- 
ludi-Stróbl Zsigmond alkotásai kö
zött volt két kitűnő, jellemző erőve! 
megoldott portré, a soproni emlék
mű azonban kellemetlenül emlékez
tet a múlt századbeli hivatalos szob
rászat hivalkodó modorosságára. 
Márk Lajos a régi maradt.

A  februári kiállításon a nagybá
nyaiak egy kitűnő képviselője, Zif- 
fer Sándor jött hosszú szünet után 
Budapestre. Ziffer egészen követke
zetesen fejleszti tovább a nagybá
nyai hagyományt. Vérbeli tájfestő, 
a meleg, harmonikusan egybehan
golt színek, a dekoratíven összefo
gott formák mestere. Szemlélete 
üde és —  ha nem is gyökeresen új,
—  de friss meglátásokra képes. 
Feiks Jenő szellemesen érti a mély
ség látszatának felkeltését. Fanyar 
barna tónusa festőileg kétségtelenül 
érdekes. Aba Novák Vilmos izmos 
tehetség. Túláradó temperamentu
mát harsonázó színlátomásokban 
éli ki. Kár, hogy formaábrázolásá
ban, de színkezelésében is néha ha
nyag, következetlen. Joggal sokat 
várhatunk tőle. Patkó Károly vele 
ellentétben, alapos tudású akadémi
kus, de érzéstartalomban szegé
nyes. Kelemen Emil grafikus érzék
kel bír az arc karakterábrázolásá
val szemben; dologi tudása még 
fogyatékos.
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A Nemzeti Szalon decemberben 
a svédek reprezentatív kiállítását 
látta vendégül. Megállapíthatjuk, 
hogy egy átlagos magyar válogatott 
anyag több érdekeset, több egyénit, 
több változatosságot nyújt, mint a 
svédek kissé nyárspolgári, szolid de
koratív naturalizmusa. A  fiatalabb 
művészek között akadt kettő vagy 
három, aki lekötötte figyelmünket, 
így elsősorban Martin Aberg két 
szerény méretű, csendes komor, 
szuggesztív hangulatú tájjal. Az 
első januári kiállítók közül Károly 
Andor említendő. Legjobb tájai (fő
leg városképei) teli, tompított tónu
sokkal, mélyen ágyazott diszkrét 
színfoltjaikkal rezervált előkelőség
gel bírnak. A következő csoportban 
Csabai Ékes Lajos állította ki olaj- 
festményeit és grafikáit. Csabai 
Ékes rendkívül finom tájérzékkel 
bír. Meleg érzést, üde szemléletet, 
néhol zúgó pompát visz dunai tá
jaiba. Aktkompozíciói dagadó szí
nességükkel elsősorban kitűnő de
korációk. Rajzai a vérbeli grafikus 
munkái; a technika és a kifejező

tartalom teljes kiegyensúlyozottsá
gával bírnak. Szigethy István nyug
talan, lázas, torz víziókat tömörít 
kompozíciókká. Karikatúra-szerű 
rajzai kétségtelenül Georg Gross 
hatása alatt készültek. Igaz,' hogy' 
Gross geniális rajzi készségével 
nem vehetik fel a versenyt, de szo
ciális jellegük így is megragadja a 
figyelmet. Gádor István keramikus- 
művészünk jelentősége lényegesen 
túlmegy a szokványos díszítő-kis
plasztika keretén. Gádor ma egyik 
legizmosabb szobrásztehetségünk, 
függetlenül apróbb munkáinak mé
lyen megkapó, ellenállhatalan gro
teszk humorától. —  Nagy István 
festményei töltik meg február hó 
második felében a Szalon összes ter
meit. Csupa pasztellkép, melyen iz
mos, tudós kéz tömörítette a krétát 
szinte súlyos anyaggá. Nagy István 
tájfestő és lelke minden komor 
melegsége (ha szabad e kissé para
dox kifejezést használni) sűrítet
ten ölt testet igénytelen témájú ké
pein.

Basch Árpád és Basch Mihály

képei, valamint Szentgyörgyi Ist
ván szobrai töltik meg a Szalon ter
meit február végén. Basch Árpád 
apró formájú tájaiban mint valódi 
kismester mutatkozik meg: a finom 
részletekkel a miniatürfestő szere- 
tetével és a lírikus lelkességével bí
belődik. Emellett tónusban, színben 
pompásan összetartja, egybefog
lalja képeit. A nagyobb formátum 
és a figura (portré) nem fekszik 
sajátos művészetének. Fia, Mihály, 
nem ér fel apja kultúráltságával és 
finomságával. Ecsete szabadabb, vo
nása nagyobb, de kevésbé tartalr 
más. Szentgyörgyi István a formák 
kitűnő tudója. Az egyszerű álló Ak
tot előkelő, kissé hideg fölénnyel 
mintázza meg. Csak akkor veszti el 
ízlése biztos talaját, ha komplikál
tabb mozdulatokkal kísérletezik.

A Mentorban Schádl János áljítja 
ki közel nyolcévi festői termele|sét. 
Schádl érdekes álmodozó, aki végig
gondolja és végigvágyódja az ex- 
presszionizmus összes lehetőségeit. 
Majdnem minden képe más, többé- 
kevésbé sikerült, de mindig érde
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kés. Az expresszionizmus igen te
hetséges eklektikusa ő, aki egészen 
bizonyára megtalálta volna az érvé
nyesülés útját, ha elszántan döntött 
volna egy irány mellett. Fantázia
beli és felkészültségbeli adottsága 
megvan, de az irányt diktáló ösz
töne hiányzik. Dr. Rabinovszky

Reklámművészet
A bor és az ő propagandája. A 

magyar bor körül évek óta csak 
hangos siránkozást hallani és an
nak emlegetését, hogy a külföldi 
fogyasztópiacok nem nyílnak meg 
előtte. De ugyanakkor semmi sem 
történik a bornak külföldi reklá
mozása terén. Bortermelőink és fo
gyasztóink szokás szerint mindent 
az államtól, minisztériumoktól és 
közhatóságoktól várnak, de hogy 
maguk a bortermelő vidékek érdek- 
közösségei kereskedelmi akcióba 
fognának a külföldön, nem igen ta
pasztaljuk. Néhány jó és kevésbé 
jó vignetta, egy kis staniolpapír —  
mindez még nem jelenti azt, hogy 
a magyar bor akár itthon, akár kül
földön nagyobb vevőkört szerezhes
sen. Lám a németek az ő fejlett 
kereskedelmi érzékükkel birodalmi 
központot teremtettek a német bor 
terjesztésére s ez csak nemrégiben 
írt ki nagy pályázatot jó plaká
tokra. Azonfelül óriási összegeket 
fordítanak a kül- és belföldi lapok
ban elhelyezett újságcikkekre is. 
Pedig Németország óriási bortermő 
területeket vesztett Elzász-Lotha- 
ringia lekapcsolásával. De viszont 
ott is látják, hogy amikor az egyéb 
alkohol-termékeknek akkora propa
gandát csinálnak gyártóik, a bor 
sem szorítkozhatik a puszta vára
kozás álláspontjára. Minálunk, úgy

látszik, még mindig ez a kényelmes 
felfogás az általános, melynek ősi 
mottója, hogy „a jó bornak nem 
kell cégér!” N. P.

Régi pesti cégtáblák. A főváros 
tanácsa a minap a Fővárosi Mú
zeum részére megvásárolta a Vér
tesi illatszerüzlet régi cégtábláját 
s ez a vásárlás ráterelte az érdek
lődést a régi pesti boltok cégtáb
láira. Mint a franciáknál és a bé
csieknél, úgy minálunk is erősen 
dívott a múlt század közepe táján 
a boltcégér festése, hiszen ez volt 
úgyszólván az egyetlen művészi 
reklám, mely amellett hangosan és 
büszkén hirdette a cég bőkezűségét. 
De mint amazoknál, úgy nálunk is 
csak kelletlenül vállalkozott erre 
művészember, vagy, ha megfes
tette is jó pénzen a vadembert, a 
vőlegényt, a szép juhásznét, akit 
tőle kívántak, a nevét bizony nem 
szívesen írta alá. Hiszen igaz, igaz 
Watteau is festett ilyesmit, de 
azért Warschag Jakab, vagy Lac- 
cataris Demeter is adott valamit a 
maga művészi hírnevére. így az
után ma csak sok adatkereséssel le
het kiböngészni egy-egy cégtábla 
festőjének a nevét. Mégis tudjuk, 
hogy Donát János, Stunder János 
és Unterberger József is szerepel
tek mint cégtáblafestők. Schoen 
Arnold, aki erre vonatkozólag sok 
kutatást végzett, egy cikkében 
mind felsorolta a múlt század ele
jének cégtáblafestő-hirességeit s 
magának a nagy arcképfestő Bara
bás Miklósnak hat cégtáblát tulaj
donít, amelyek közül egy még ma 
is látható a Mössner cég kirakatá
ban, igaz, hogy már csak Fridrich 
Lajos által átfestve. —  a „Menyasz- 
szony” cégtáblája. Ugyanekkor 
azonban nemcsak festett, hanem

kőből faragott cégérek is odakerül
tek egy-egy boltajtó elé, vagy sa
rokra. Ilyen volt a Tigris-szálló elé 
állított állatszobor s ilyen volt az a 
Kristóf-szobor is, mely ma már a 
Városháza udvarán áll, de azelőtt a 
Kristóf téri patika dísze volt. Az öt
venes évek után a cégtáblafestés is 
nagyipari üzemmé alakult át s an
nak már csak annyi köze volt a fes
tőművészeihez, mint a szobafestés
nek a freskócsináláshoz. N. P.

Melyik a helyes? Február elején 
hirdetés jelent meg a budapesti 
napilapokban, amelyet az egyes új
ságokban különbözőképen szedtek.

LAURA LA PLANTE LAURA LA PLA

MEGHÓDÍTJA NTE MEGHÓDITJ-

EGÉSZ BUDAPESTET A EGÉSZ BUDAP

A LEGSZEBB ESTET A LEGSZE

ÉJSZAKÁBAN! BB ÉJSZAKÁBAN!

I. II.
A lapok egy részében a hirdetés 
az 1. számú példa szerinti kivitel
ben jelent meg. A  legtöbb lapban 
a 2. példa szerinti megoldásban 
hagyta el a rotációs sajtót. Ezzel 
kapcsolatban azt a kérdést intézték 
hozzánk, hogy tulajdonképpen me
lyik a helyes. Feleletünk ez: Mint
hogy itt bizonyára csak a második 
megoldás elválasztásai körül tá
madt a vita, meg kell mondanunk, 
hogy az első számú a helyes. De 
csak tipográfiai szempontból. A hir
detés feladója szempontjából bizto
san a második számú a helyesebb. 
Ugyanis a legtöbb lap hirdetéssze
dője megértette a hirdető intenció
ját, hiszen nyilvánvaló, hogy szán
dékosan választották a kéziratban 
is úgy el a sorok végét, hogy a hir
detés ezzel is kitűnjön a többitől. A
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régiek emlékezhetnek még a vé
rünkből való betűmüvészekre (Bá
rány és társai), akik gyakran ott 
választották el a szót, ahol a sor 
vége éppen megszakította azt, ha 
mingyárt egy betűt is kellett át- 
vinniök, vagy a sor végén hagy- 
niok. (Bárány kétsoros plakát-

(II.) Minthogy azonban eddig csu
pán a francia sajtó rezidenciáin kó
száltunk, vessünk most egy tekintetet 
a tengerentúlra is. Elfogadott dolog, 
hogy a világ leghatalmasabb sajtó
üzeme a Newyork Times berendezke
dése! Idézem a Newyorki Times né
hány adatszámát, amelyek minden 
kommentárt fölöslegessé tesznek.

A Newyork Times Mr. Willy-től a 
lap „business menage“-étől szárma
zik, hétköznap 350.000, vasárnap 
600.000 példányban jelnik meg, 
nyomtatásához átlag 174 tonna pa
pirost használnak fel, ami 15.600 
dollárba kerül és 4 tonna festéket 
654 dollár értékben, a lap expediá- 
lási költsége pedig évenkint több 
mint egymillió dollárra rúg. A lap

szignuma: BÁR Á N Y). A  szótago
kat figyelembe sem vették az elvá
lasztásnál. Egyszóval a szedő vegye 
tekintetbe a hirdető nyilvánvaló kí
vánságát, ami azonban nem jelenti 
egyben azt is, hogy a tudatlanság
ból hibásan írt kéziratot szolga- 
lelkűen utánaszedjük.

------------------ ----------------------------

building-ja a 43-ik streeten 2200 
alkalmazottal dolgozik, akiknek heti 
fizetése meghaladja a 100.000 dollárt. 
Napi kiadásainak összege kb. 40.000 
dollár, vagyis óránkint 1800 dollár.

♦
A N. T., mely hétköznap 40 és 

vasárnap mintegy 160 oldalon jelenik 
meg (amerikai oldal!), fényképeivel, 
híreivel valóságos áttekintést nyújt 
az egész planéta eseményeiről. És 
ugyancsak felkészült olvasó legyen, 
aki mindent elolvasson benne! De va
sárnap semmiesetre sem lehet más
kép tenni, mint csak helyröl-helyre 
olvasni. Legérdemreméltóbb jellege 
ennek a mindennapi enciklopédiának 
az a jelentékeny gond, amellyel a 
tényt elválassza a kommentártól.

Egyik részében információt ad, ami 
majdnem a teljes újságot jellemzi, 
másik rész a dolgok méltatásáé, mely 
azonban nagyon szűkre szabott. Be
szédet tartott egy politikai valaki? 
Legyen bármely párthoz tartozó is, 
beszéde leggyakrabban verbotenus, 
szószerint közöltetik anékül, hogy a 
tudósító véleményének a legcsekélyebb 
módon is kifejezést adna. A lap édi- 
torial oldalán azonban dicsérve vagy
csepűlve lesz, __ aszerint, ahogy a
főszerkesztő ítéli! Egy pénzügyi vagy 
közgazdasági esemény alakul? Bár
mily hatásra is számíthat, a laptörzs 
megjegyzés nélkül közli, a főszer
kesztő dolga a lap éditorialjában 
méltatni vagy ítéletet mondani fe
lette. Lehetséges, hogy nem kívána
tos dolog színteleníteni a lap tartal
mát, de hatalmas előnye, hogy__ az
éditorial-tól eltekintve __ minden
párti, minden véleményű, minden hitű 
olvashatja, a legcsekélyebb ellent
mondás, a legcsekélyebb megalkuvás 
nélkül. Ez az újság csak anyagot ad 
az olvasónak, az olvasó lelkiismere
tének dolga, hogyan értékeli azt.

A Newyork Times függetlenségé
ben és pártatlanságában odáig megy, 
hogy oldalszámra közli ellenlábasai 
hirdetéseit.

Újságok és erkölcsök
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A hirdetést leközli, de ugyanakkor 
véleményt is mond róla!

Érdekes dolog, hogy ha újra ke
resztülhajózzuk az Atlanti-óceánt és 
Angliában szállunk partra, ahol ta
lán a legszebb ujságüzemet találjuk, 
hogy ennek az üzemnek szintén 
Times a neve. Furcsa véletlen!

A  londoni Times első száma 1788 
január 1-én indult meg. Lényegében 
nem különbözött a mai újságtól. Meg
jegyezni érdemes, hogy már akkor 
közölt külföldi híreket; Párizsból és 
Rotterdamból 1787 december 27-ről 
keltezve, azaz öt nappal később, 
Frankfurtból december 14-i kelettel, 
azaz 14 nappal később, Varsóból de
cember 5-i kelettel, azaz 27 nappal, 
Konstantinápolyból november 10-i 
kelettel, azaz 52 nappal később. Az 
első szám „színház" rovata kritikát 
közöl Hamlet-ről, melyet a Drury 
Lane-on játszottak és Henri the 
Fourth-ról (IV. Henrik), melyet a 
Couvent Garden mutatott be. Egy 
rovat napihíreket és pletykákat kö
zölt, melyek már akkor is nagy 
ínyencségszámba mentek Londonban. 
Így mutatkozott be: A Timesnek két 
arca van, mint Janusnak; egyikkel 
a vén Anglia felé mosolyog, a másik
kal ellenségeit fogja szemmeltartani.

1788 január 1-óta egész napjain
kig, azaz 138 év alatt egyetlen egy
szer sem történt meg (kivéve a leg
utolsó általános sztrájkot; a Szerk.), 
hogy a Times ne jelent volna meg, 
sosem késett egy percet sem. De mily 
harcokat kellett elszenvednie ezért. 
Mily akadályokon átgázolnia, mily 
nehézségeket legyőznie!

Megjelenését követő évben tulajdo
nosa, John Waltér börtönbe vettetett, 
mert a királyi család intim ügyeiről 
mert írni. J. W. tizenhat hónapi bör
tönt szenvedett, de újságja továbbra 
is megjelent. Később 1810-ben sztrájk 
tört ki nyomdászai között. A terve
zett sztrájkot, bár a munkások titok
ban tartották, J. W. mégis 48 óra 
„előnnyel" értesült a készülő akció
ról. Mit csinált? Ugyanazt, amit ma 
is tesznek hasonló esetekben: inasok
kal, sztrájktörőkkel dolgoztatott és 
mégis megjelent az újság a kellő idő
ben. Öt hónapig tartott a harc, mely 
idő alatt J. W. maga végezte a gép
mesteri teendőket.

Egy más alkalommal a kormány 
ellen harcolt a Times, a Pitt-kor
mány nem tudván elérni, hogy véle
ményét szolgálja, elhatározta, hogy 
gyöngíti és tönkreteszi. Felsőbb 
utasításra a Times saját tudósítását, 
melyek pedig már akkor hatalmas
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szervezet munkáját jelentették, visz- 
szatartották a kikötőben, hogy azokat 
előbb a kormány lapjaihoz juttassák. 
John Walter a postahajók és a posta 
szolgálatát nélkülözni kényszerítve, 
egy magánszolgálatot alkotott. Saját 
hajói, saját postakocsijai, saját fu
tárjai voltak. Sőt, túltett a kormá
nyon is: megszerveze a havonkinti 
hírszolgálatot India és Anglia között.

1909-ben a Times, mely addig egy 
negyed évszázadon át a Walter-csa- 
lád megvíhatatlan tulajdona volt (a 
Walterek számokkal jelöltettek, mint 
az uralkodócsaládokban szokás és a 
Times trónján akkoriban IV. Walter 
ült), annak a bizonyos ujság-Napo- 
leónnak tulajdonába ment át, akit 
Northcliffe néven ismer a világ. Ügy 
vonult be a Printong square ódon 
házába, mint meteorok és cézárok 
vonulnak végig a ráncbaszedett vilá
gon. Mindennek dacára ő, ki pedig 
nem félte a nagy dolgokat s mint ki
csiny üveget zúzta széjjel a legerő
sebb ellenállásokat is __ megillető-
dött tisztelettel hagyott érintetlen 
mindent a sajtó e kremlin-jében. N. 
után újra régi tulajdonosai kezébe 
került a lap és ismét egy W .: V. 
John Walter uralkodott rajta. __ A

felfogás, mely kormányozta, teljes 
egészében különbözik a newyorki Ti
mes felfogásától. Híven első napon 
bejelentett hitvallásához, a londoni 
Times féltékenyen nemzeti (naciona
lista) politikát követ; barátságosan 
mosolyog Anglia barátaira és szemet 
ráncol ellenségeire. De sem a mosoly, 
sem a szemöldökráncok nincsenek el
hárítva holmi szerkesztői oldalon: 
feltalálhatok a lap minden oldalán, 
minden hasábján, minden rovatában,
minden táviratában, __ főképpen
minden táviratában!

__Nekünk____ mondja Disraeli egy
napon —  két követünk van a világ 
minden fővárosában. Az egyik a ki
rály követe, a másik a Times tudósí
tója. E tudósítók nem csupán első
rangú informátorok voltak, akik néha 
a riport valóságos hőstetteit hajtot
ták végre, de a közvélemény valósá
gos kezelői voltak, akik hatalmas be
folyást gyakoroltak az angol tömeg
gondolat ítéletére. És annyiban kü
lönböztek a király követeitől, hogy 
míg azok kiadásait mérlegelték a 
Downing Street tudósításaikor, a 
Times tudósítói semmi áldozatot sem 
sokaltak sohasem, újságjukon keresz
tül egész Angliát tájékoztatni.

------------------- ---------------------------
Az angol ujságtermék komoly, lel

kiismeretes, öntudatos, munkás, de 
majdnem mindig angol marad. Nél
külözi úgy a könnyedséget, mint a 
tárgyilagosságot. Nincs más célja, 
mint az angol érdeket szolgálni. Az 
alak vagy az alap változhatnak: a 
cél mindig Angolország érdeke.

Az amerikai termék sokkal tárgyi- 
lagosabb, mondhatnám pártatlanabb. 
Azok, akik csinálják, közönségüket 
szórakoztatni, mulattatni, nevettetni 
vágynak. Az amerikai termék nem 
pártoskodik. Nem nagyon hevülnek, 
nem nagyon gyűlölnek s nem na
gyon ítélnek sem. Ügyes történeteket 
szeretnek feltálalni.

Ami viszont a francia terméket 
illeti, ez lényegesen egyéni. Minden
esetre érezhető rajt az amerikai 
sajtó befolyása. Tartalma tarka 
mindenféle, mindennünnen. Levegő, 
élet, világosság van benne. Az ameri
kai sajtótól eltanulta a hír ízleltetését 
és egyéniséget, könnyedséget vitt bele.

Jó, jó. Ez mind nagyon érdekes: 
De kíváncsi vagyok: miből él egy 
lap? Nem hiszem, hogy azokból a 
centime-okból, melyekért a sarki rik
kancs árulja.

Igaza van az olvasónak.
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Egy újság sem élhetne meg új
ságja eladási jövedelméből. Azonban 
minden újságnak van egy fala, 
amelyre hirdetéseket lehet felragasz
tani. És ezért fizetnek.

Annyi bizonyos, hogy a hirdetés, 
hír is egyúttal: egy bizonyos for
mája az információnak. Egy újság, 
mely nem közöl hirdetéseket, meg
fosztja olvasóit az érdekes hírek és 
felvilágosítások egy jelentékeny 
mennyiségétől. Éppen ezért komoly 
kiadóhivatal épúgy kezeli a hirdeté
seket, mint a szerkesztőség az infor
mációkat.

A híradat: a hirdetés egy hír is
egyúttal, __ nagyon igaz Amerikát
illetőleg. Mindenki érdeklődik iránta. 
Szeretik, hisznek benne, néhány év 
előtt pl. a következő hirdetés jelent 
meg a Newyork Times-ben:

Egy nagyon szegény pap, akinek 
hét gyermeke van, kéri valaki 
szíves zongora-ajándékát, hogy 
legidősebb lányát zongorázni ta

níthassa.
Másnap két zongorát kapott aján

dékul.
Az Athenaeum-bán, London első 

irodalmi újságjában jelent ez meg:
Újságíró bérbeadatik, soronkint 
vagy havi díjra. Szállít tudósí

tást, életrajzot, kritikát.
Párizsban persze többet is ígérnek 

a hirdetések, Frou-Frou-ban, egy kis 
tréfalapban olvastam például:

Erőteljes, raffinált ízlésű úr is
meretségét keresi őt támogatni 
hajlandó úrihölgynek; az életkor 

mellékes.
Az olvasó ismét kérdezheti ezek- 

után:
Mily befolyást gyakorolhat vég

eredményben a hirdetés a lapra?
A felelet: végeredményében hatal

masat.
Azokról a bizonyos leleplezésekről

nem beszélek most, melyek bebizonyí
tották, hogy egyik vagy másik lap, 
avagy egész sajtók megfizettetnek 
egy vagy más cél érdekében. De már 
maga a hirdetés is megoldhatatlan 
probléma bizonyos esetekben. Mert 
vájjon az, aki hirdetését az újság 
falára ragasztja, ugyan számíthat-e 
az üzem némi jóindulatára? Egyszó
val a hirdetés nem hord-e támadást 
az újság függetlensége ellen? Kényes 
kérdés.

Megengedi-e a józan ész, hogy az 
újság első oldalán támadjon valamit, 
amit utolsó oldalán hirdet? Ez nem 
csupán elvi kérdés, de logikai kérdés 
és midőn egy újság közöl egy hirde
tést, a hirdető nem vélekedhetik úgy, 
hogy ezzel a ténnyel jogot szerzett 
legalább is a lap semlegességére. 
Azáltal, hogy helyt adott a hirdetés
nek, nem ismerte-e el hirdető morá- 
iisságát?

A hirdetés, az újság fala, odaáll 
falként a lelkiismeret és néha a leg
aggodalmasabb, legérzékenyebb pro
blémának megoldása elé.

Pedig__  Raoul Geyer, Párizs

Fedőlapunk és mellékleteink
Lapunk e havi számának fedelét 

Wanko Vilmos tervezte, Horváth 
Ferenc szedte, a nyomás munkáját 
Leib Károly gépmester végezte.

Mellékleteink Wanko Vilmosnak 
„Az egyszerű és finom szedéstech
nika” című cikkéhez készült sze
déspéldák, melyeknek tervezője 
részben a cikkíró, részben pedig 
Kun Mihály, lapunk főmunkatársa. 
A szedéspéldákat Paxián Péter, 
Horváth Ferenc, Teichner Jakab 
és Fried Hermann szedték, a nyo
más pedig ugyancsak Leib Károly 
munkáját dicséri.

A mellékletek szedéséhez kizáró
lag az Első Magyar Betűöntöde rt. 
és a vele érdekközösségben álló D. 
Stempel AG. frankfurti betűön
tődé Amts-antikva, Garamont-an- 
tikva ezek kurzív és félkövér vál
tozatait, valamint a Reform gro
teszk betűcsalád néhány fajtáját 
használtuk fel. Ugyanettől a cégtől 
valók a díszítőanyagok is. Mind
ezekről a betűkről annak idején 
külön-külön is megemlékeztünk, ez 
alkalommal ismételten csak arra a 
nobilis szépségre utalunk, ami ezen 
betű legnemesebb jótulajdonsága. 
(LLapunk e számához mellékeljük 
a Lorilleux Ch. és Társa festék
gyár egy háromszín nyomatát^ 
amely egyik legkiválóbb festőmű
vészünk munkájának kitünően si
került reprodukciója. Az Athe
naeum nyomda rt. cégnél nyom
tatta Ziegler Ferenc gépmester 
Wandra Lajos géptermi igazgató 
felügyelete mellett. A nyomtatás
hoz természetszerűleg a Lorilleux 
cég világhírnek örvendő három- 
színnyomtatáshoz való festékeit 
használták, amelyek az ilyen ter
mészetű munkáknál elsőrendű 
anyaguknál fogva biztosítékát ad
ják a reprodukálás teljes sikerének.
C Égy további mellékletünk a sa
ját reklámplakátunk, melynek ter
vezője Kun Mihály, mely körül
mény fel is ment attól, hogy e mun
kával részletesebben foglalkoz
zunk. Konstrukció és összhatás 
dolgában e munka magát dicséri.

Szerkeszti és k iad ja  B iró  Miklós. Felelős szer
kesztő W an k o V ilm os. F őm unkatársak: H er- 
zog Salam on, Kun M ihály. N yom atott B iró 
M iklós nyom dai m üintézetében Budapest V II, 

R ózsa  ucca 25. szám.
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