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FESTÉKEK
Lorilleux Ch. és Társa nyomdafesték- és 

hengeranyaggyár. Iroda: Budapest IX ., Ferenc 
József rakpart 27. Gyár: Budafokon. Telefón: 
József 448— 43 és József 448— 44.

Berger és W irth kő- és könyvnyomdái fes
tékgyár, hengeröntöde Budapest IX ., Márton 
ucca 19. Telefón: József 306— 35.

Michael Huber festékgyár, München. Ál
landó nagy raktárt tart magyarországi vezér- 
képviseleténél: „Grafika** Gépkereskedelmi rt. 
cégnél, Budapest V ., Csáky ucca 49. Telefón: 
Lipót 904— 57.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest 
V III., Rákóczi tér 2. Telefón József 348— 12.
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A GRAFIKAI IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ

MAGYAR GRAFIKA
HAVONKI NT MEGJELENŐ GRAFIKAI FOLYÓIRAT

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

S Z E R K E S Z T I  É S  K I A D J A  B Í R Ó  M I K L Ó S
FELELŐS SZERKESZTŐ WANKO VILMOS 

FŐMUNKATÁRSAK: HERZOG SALAMON ÉS KNER ALBERT

S Z E R K E S Z T Ő S É G  ÉS K I A D Ó H I V A T A L

B U D A P E S T  VII, R Ó Z S A  U C C A  25. S Z Á M
BÍ RÓ M I K L Ó S  N Y O M D A I  M Ü I N T É Z E T E  ÉS K I A D Ó V Á L L A L A T A

A  M a g y a r  G r a f ik a  e lő f iz e t é s i  d í ja  M a g y a ro rsz á g o n :
Nyomjlattilajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak egész évre 40 pengő, félévre 21 pengő 

Egyes számok ára nyomdatulajdonosoknak, cégeknek és szakmán kívül állóknak 4 pengő

Claude Garamont
a X V I. század legkiválóbb francia betűöntője, 

a „betűöntők atyja”
A Magyar Grafika e számát kiadónk 

új nyomdájának legújabb szedőgép
típusából, a Garamond antikva-ból 
szedettük. Időszerűnek tartjuk, hogy 
ez alkalommal e típus ősének alkotó
járól, a francia Claude Garamont-tó\, 
a XVI. század egyik legkiválóbb és 
legnevesebb betűöntőjéről is megem
lékezzünk.

*
Garamont-tól, mint korának annyi 

más kiváló emberéről, nem sokat 
tudunk. Még nevének írásmódja sem 
nyert tökéletesen tisztázást. Leonard 
Gaultier által metszett portré alatt —  
melyet e sorok között bemutatunk —  
Garamont-nak olvasható a neve, ép- 
úgy mint egyes, az ő betűiből szedett 
könyveken. Hűséges tanítványa és a 
betűőntésben méltó utóda Guillaume 
Le Blé azonban következetesen Gara- 
mond-nak írja nevét és valószínűleg 
az ő nyomán maradt fenn ilyen alak
jában az utókorra. Híre messze túl
terjedt Franciaország határain, oly
annyira, hogy a középeurópai államok 
nagy részében az ő nevéről nevezték

el a 10  pontos betűtörzset garmond- 
nak és talán ennek tulajdonítható 
nevének az említett alakjában való 
használata. Annyit tudunk róla, hogy 
1480-ban született és Tory-nak, az 
ugyancsak nagyhírű betű-bélyegmet- 
szőnek és nyomdásznak a tanítványa 
volt. Tudjuk azt is róla, hogy első 
neje Pierre Gaultier-nek leánya Guille- 
mette volt és 1551-ben másodszor is 
nősült, feleségül vévén lsabelle Le 
Févre nevű özvegyet. Ebben az idő
ben több más betűtípussal együtt négy
ezer betűt adott el a petit fokozatból 
Parmentier nevű betűöntőnek, de 
azontúl üzlete hanyatlásnak indult, 
olyannyira, hogy élete utolsó éveiben 
kénytelen volt ingatlanaitól is meg
válni, csakhogy megélhetését biztosít
hassa. 1 5 6 1 -ben halt meg 81 éves 
korában.

A Garamont-betű történetéből pedig 
tudjuk, hogy Claude Garamont 1539 
körül I. Ferenc francia király meg
bízásából kezdett hozzá betűinek met
széséhez és öntéséhez, ekkor alkotta 
meg a máig is „egyetemi betűk’'-ként

ismert antikváját és ennek kurzívját, 
amelyet két esztendő múltán át is 
adott a használatnak. Két évvel később 
már Róbert Estienne ezekkel a típu
sokkal nyomtatta az új testamentumot. 
E betűtípusokat nemcsak a királyi 
nyomda használta, hanem eladták más 
könyvnyomtatóknak is, mindenkor ki
kötvén, hogy ebből a típusból szedett 
könyveken meg kell említeni, misze
rint azok „királyi görög bétűk"-ből 
szedettek. I. Ferenc halála után, a 
XVI. század derekán Estienne nem 
érezte magát biztonságban Párizsban 
és ezért fiával együtt Genfbe mene
kült, magával hurcolván a királyi 
görög betűk matricáit is. Az Estiennek
—  az apa, a fiú és az unoka —  Genf- 
ben több mint hat évtizeden át hasz
nálták ezeket a típusokat, mindaddig, 
míg csak 1 6 1 9 -ben a matricák Medici 
Mária uralkodása alatt ismét vissza
vásároltattak.

Munkakörében hozzá méltó utóda 
volt Garamont-nak tanítványa, Guil
laume Le Blé (1525— 1598), akinek 
sikerült megtartania azt a jó hírnevet, 
amit Garamont megalapozott és iva
dékai is kiváló betűöntőknek bizonyul
tak. Az utolsó Le Blé 1707-ben eladta 
betűöntödéjét az idősebb Fournier-nek. 
Garamont betűi azonban halálával las- 
sankint feledésbe merültek, miután a 
a lyoni Grandjon, Gillé és Fournier 
újabb irányban kezdtek munkálkodni, 
míg csak Didót stílusa fel nem váltotta 
ezeket is. A könyvnyomtatók ízlése —  
mint tudjuk —  az akkori időkben is 
a betűöntők egyéni alkotásainak be
folyása alatt módosult. Didót után az 
Elzevirek hatása alá került a betűöntő
termelés s megállapítható, hogy az 
Elzevír-típusok az akkor feledésbe 
merült régi Garamond-típusok nyo
mán készültek és azoknak módosítá
saiként tekintendők.

Claude Garamont alkotását mélta
tandó, meg kell említenünk, hogy 
ezek tökéletesen egyéni ízlés diktálta 
betűk, annak ellenére, hogy De Vinne 
állhatatosan bizonyítgatja, miszerint 
Garamont Jensonnak (1415— 1481), 
az antikva betűk megteremtőjének a 
nyomán alkotta meg betűit. Ez a fel
tevés azonban megdől, ha a két kiváló 
egyéniség munkáit összehasonlítjuk. 
Jensont különben is inkább mint betű-
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rajzolót ismerjük, míg Garamont réz
metsző, kölyűvéső és betűöntő volt, 
aki munkálkodását nyilván gótikus 
betűk alkotásával kezdte és ezt követő- 
leg tért át az antikva típusok metszé
sére, miáltal Franciaország fölényét 
az olasz művészet fölött sikerült is biz
tosítania. Antikvája tökéletesen eredeti 
zamatú, mediaeval jelleggel bíró típus, 
amely az akkori betűk sorában egészen 
különálló és különleges alkotás volt. 
Az eredeti típusokon erősen érezhetni 
a tökéletlen technika nyomait, ami 
különösen a kurzívnál kirívó, lévén 
e betűk dülése különböző szögben 
hajló, ami a betűt szerfelett érdekessé 
teszi, noha ezt csak technikai tökélet
lenségnek szabad betudnunk és nem 
tudatos művészi felfogás érvényrejut- 
tatásának.

A Garamont-betűk becsét különben 
mi sem bizonyítja jobban annál, hogy

az idők során több ízben is újramet
szették nemcsak Európában, hanem a 
tengerentúl is s ezek az újabb alakí
tások nagyjából megtartották az ere
deti betűk jellegzetességeit, éppen csak 
a föntebb említett különböző vonalú 
dűlését a betűknek korrigálták, asze
rint, amint azt a fejlettebb betűöntő
technika megengedte. Legújabban a 
frankfurti D. Stempel AG  betűöntöde 
adta ki az új Garamond antikvát és 
kurzívot nonparelltől négy cicerósig 
terjedő 13-13 fokozatban. Ezeket hasz
náljuk lapunkhoz kézi betűkként, míg 
a szöveget a brooklyni Intertype-Cor- 
poration által forgalomba hozott sze
dőgépmatricák segélyével szedetjük 
Intertype szedőgépeken. Ugyanez a 
típusú szedőgépmatricái vannak a 
Linotypet gyártó Mergenthaler gyár
nak is, ezek azonban azonosak a Stem- 
pel-féle Garamond antikva betűkkel.C l a u d e  G a r a m o n t  k é p m á s a  

(Leonard Gaul t i e r  egykorú rézmetsze t e  után)

C l a u d e  G a r a m o n t  „k i r á l y i  g ö r ö g  b e t ű i ’1- bő i  s z e d e t t  k ö n y v o l d a l a k  1 5 4 4 — 4 5 - b ő i
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L. Lengyel Sándor: „Nyomdászati Chemia és Aruisme”
Lapunk legutolsó két számában bő

séges szemelvényeket közöltünk L. 
Lengyel Sándor kolozsvári kollégánk 
akkoriban sajtó alatt volt szakkönyvé
ből, a Nyomdászati Chemia és Áru- 
ismé-bői. E könyv most jelent meg és 
a szakkörökben, ahol a könyvet volt 
alkalmunk bemutatni, osztatlan elis
merést vívott ki szerzőjének. A könyv 
célja, hogy kollégáink köznapi, nagy
részt felületes és nem eléggé alapos 
ismereteit a nyomdászatban használa
tos anyagokról kimélyítse. Ebből a 
célból minden anyagot, annak össze
tételét, helyes kezelési előfeltételeit 
tudományos alapon, de népszerűén, 
könnyen és érthetően megmagyarázza. 
Lengyel könyvét két főrészre osztotta. 
Az I. részben kémiai és áruismerete

ket, fém és ötvözeteket, szerves anya
gokat, papirost s ezzel kapcsolatban 
az okirat- és íráshamisítás felismerhe
tőségét s végül a ragasztószereket is
merteti. E résznek összesen 9 fejezete 
van s 423 vezérszó alatt adja az isme
reteknek gazdag halmazát. A II. rész 
a festékek, kencék, bronzporok, vala
mint a bőrök színezését és az ezekkel 
összefüggő technikai ismereteket tar
talmazza s fejezeteinek száma 10 , ve
zérszavainak pedig 386. A 188 olda
las könyvet tárgymutató zárja be, 
amelynek használata rendkívül meg
könnyíti a könyv praktikus felhaszná
lását. A mű szerkesztésénél Lengyel 
kollégánk nemcsak a maga tapaszta
latait és ismereteit közölte, hanem az 
egész anyagot dr. Stern Vilmos egye

temi tanársegéddel felülbíráitatta, mi
által biztosítékát nyújtotta annak, hogy 
könyve valóban nemcsak gyakorlati 
értékű kézikönyv, hanem tudományos 
szempontból is helytálló. A könyv —  
mely egyébként a Lengyel kollégánk 
által tervezett Grafikai Tudományos 
Szakkönyvtár I. kötete gyanánt jelent 
meg egyszerű kivitelben —  megér
demli, hogy szaktársaink megszerez
zék, mert bizonyos, hogy gyakorlati 
munkálkodásuk során igen gyakran 
nagy hasznát fogják venni. Az ára 
Magyarországon 4 pengő 50 fillér és 
megrendelhető: L. Lengyel Sándor, 
Cluj-Kolozsvár, Strada Minoritilor 2 . 
szám alatt, vagy Kuhin József könyv
árusnál, Budapest II, Iskola ucca 37. 
szám alatt.

Könyvművészeti apróságok
A szovjet könyvművészei. Tudva

levő, hogy a háború előtt való évtized
ben az orosz grafika úgyszólván az 
egész világ könyvművészetében vezető 
szerepet vitt. A szentpétervári állam
nyomda könyvtermékeit a legjobb pél
dák gyanánt mutogatták. Dhiagileff 
folyóirata, a Mir Iskonstva pedig 
úgyszólván minden számában egy- 
egy új ragyogó tehetséget mutatott 
be. Bakst, Bilibin, Landray, Sanoff 
mind e folyóirat lapjain tűntek föl 
először fantáziájuk keleti varázsával. 
Nemcsak a könyvek grafikája, hanem 
az egész orosz iparművészet hatalma
san eltolódott Szovjet-Oroszországban. 
A könyvművészet még szélesebb terü
letet kapott, mint eddigelé, hiszen az 
orosz állami kiadóintézetek a tudomá
nyos, szépirodalmi és ismeretterjesztő 
könyveket csak úgy ontották maguk
ból. Ezeknek ugyan csak kis töredéke 
jelenik meg illusztrálva, de viszont 
túlnyomó részük fűzött könyv lévén, 
címlapjukon mégis szóhoz jut a gra
fikus. Mint az egész művészéletben, 
úgy a könyvkultúrában is két hatalmas 
centrum van Szovjet-Oroszországban. 
Egyik Leningradban, a másik Moszk
vában. Ez az utóbbi újabb, fiatalabb,

forradalmibb. Az előbbi kivált a for
radalmi években szinte megsemmi
sülni látszott, de most újra életre- 
kapott s a Mir Iskonstva hagyomá
nyait, a konzervatívebb könyvművé
szetet folytatja. A legizmosabb tehet
ség a Néva-parti fővárosban Tsche- 
chonin Iván, aki époly elragadó por- 
cellánokat csinál, mint könyvfede-

Fiora Margit könyvfedele a Pantheon rt. részére

két. Kustodyeff Boris jeles festő is 
egyben. A fiatalabb nemzedék, mely 
itt az idősebbek mellett dolgozik (Po- 
jarszky, Alexeieff) expresszionizmu- 
sával és mérsékeltebb díszítőlendüle
tével még mindig más, mint a vadul 
forradalmi moszkvai csoport. Itt a 
konstruktivisták, élükön Rodzsenkóval 
a legszélsőségesebb, sőt egészen érthe
tetlen grafikai ízlést keresik. Van 
persze a moszkvaiak közt is csende
sebb vérmérsékletű s ezek a fametszők 
közé sorakoznak, akiknek szellemi feje 
Favorszky Vladimír. Jellemző azon
ban, hogy valamennyi orosz könyv
grafikus a sík és a könyv szigorú 
elvei szerint gondolkozik és vala
mennyi erős a betűvetésben is.

Fűzve vagy kötve? Ki nem ismeri a 
sárgaborítékos francia regényeket s a 
komoly vászonkötésű német könyve
ket? A francia szépirodalmi munka jó
részt silány papiroson, rossz nyomta
tásban, szertehulló fűzéssel jelenik 
meg. Pontosan ellentéte a német 
könyv. És most mégis hangok hallat
szanak a német könyvpiacon, melyek 
a fűzött könyv mellett törnek lánd
zsát. Miért? Mert a francia könyv
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félelmetes versenytársa lett a német
nek az —  olcsósága révén. Ahogy a 
német könyv drágul, úgy hódít teret, 
kivált külföldön, a francia könyv. A 
probléma tehát föl van vetve: fűzve 
vagy kötve, olcsón vagy drágán jelen
jen-e meg a könyv. (Magyarországon 
ez nem probléma. Ebben a tejjel-méz- 
zel folyó Kanaánban csak drága könyv
vel lehet igazi sikert aratni.) A német 
könyvkiadók nem szívesen engednek 
a könyv célszerűségi, ízlésbeli és tar
tóssági kívánalmaiból. Váltig hangoz
tatják, hogy a könyv nem újság, röp- 
irat, katalógus vagy egyéb eldobásra 
ítélt nyomtatvány, hanem a legintelli
gensebb emberek gyűjtési tárgya is. 
De ezzel szemben áll az a tagadhatat
lan tény, hogy a könyvet a kötés erő
sen megdrágítja s az a másik tény, 
hogy a könyvvásárlók jórésze amúgy 
is inkább szereti maga beköttetni a 
könyveit. Mindamellett a német könyv
kiadók csak nehezen fogják rászánni 
magukat a szép köntös és a jó kötés 
elhagyására. Viszont az is bizonyos, 
hogy a könnyed, mulattató és csak 
egyszeri olvasásra szánt literatúrának 
nincs szüksége tartóssági biztosíté
kokra. Ezeknek jó a fűzés is. n. p.

Feljegyzések
Lapunk új főmunkatársa. Lapunk 

majdnem fennállása óta volt főmunka
társa: Kun Mihály kollégánk gyöke
resen megváltozott viszonyok követ
keztében megvált úgy kiadónk nyom
dájától, mint a Magyar Grafikától. 
Kiválását őszintén sajnáljuk, mert te
hetségét, ötlet- és színdús fantáziáját 
nehezen lehet pótolni. Helyét a fő- 
munkatársi körben Kner Albert kollé
gánk, Kner Izidor gyomai könyvnyom
tató fia fogja betölteni, akinek sok
oldalú és művészi színvonalú képzett
sége új irányt fog jelenteni lapunk
ban. Amidőn ehelyütt baráti érzelmek
kel búcsúzunk Kun Mihály kollégá
tól, abban a hiszemben, hogy kiválása 
dacára is találkozni fogunk munkáival 
a Magyar Grafika oldalain, egyben 
szívélyesen üdvözöljük új főmunkatár
sunkat, Kner Albertet, aki legköze
lebb fog képességeivel, tudásával és 
művészi terveivel bemutatkozni.

Búcsúestélyek. Várhalmi Gyula szaktár
sat kedélyes összejövetel keretében búcsúz
tatta el március 6-án este a Magyar Világ 
étterem helyiségében a Pallas-nyomda sze
mélyzete, amelynek körében a veterán 
könyvnyomtató évtizedeken át dolgozott. 
Hetvenötéves korában, hatvankétévi mun
kálkodás után vonult JVárhalmi szaktárs a 
jól megérdemelt nyugalomba. Búcsúesté
lyén tisztelői és barátai nagy számban je
lentek meg és képviselve voltak ott a szak
mai körökön kívül a munkástársadalom 
egyéb részei is. —  Debrecenben március 
27-én rendeztek szép búcsúestélyt a deb

receni szaktársak Péntek István és Gyöke
res Ferenc kollégák nyugalombavonulása 
alkalmából. Mind a két szaktárs a Városi 
Nyomda alkalmazottja volt: Gyökeres a 
gépterem vezetője, Péntek korrektor. Ezen 
az estélyen szintén volt felköszöntő, dal és 
Rasofszky Miklós, Rasofszky Andor kollé
gánk fia, hatásosan szavalta el Jándy Imre 
budapesti korrektor szaktársunknak erre az 
alkalomra írt szép ódáját. Az ünneplés a 
késő éjjeli órákig tartott itt is, mint Vár
halmi kollégánál. -— A  nyugalomba vonult 
kollégáknak mi is azt kívánjuk, hogy éle
tük hátralevő része még hosszú legyen és 
azt gond nélkül, boldogan éljék le.

A  Pusztait Zsigmond grafikai szaküzlet
—  mint értesülünk —- cég eddigi iroda- 
helyiségében, Tátra ucca 6. szám alatt to
vábbra is folytatja működését. Özv. Pusz- 
tafi Zsigmondné a cég összes régi képvi
seleteinek megtartásával ezentúl is rendel
kezésére fog állni a nyomdai és litográfiái 
üzemeknek épúgy, mint azt a nemrég el- 
húnyt cégfőnök 35 évi üzleti gyakorlata 
alatt közmegelégedésre tette. Ügy tudjuk, 
hogy tárgyalások folynak az üzlet kiter
jesztése és megnagyobbítása céljából, hogy 
a cég a grafikai iparvállalatok szükségleteit 
az eddiginél is fokozottabb mértékben elé
gíthesse ki.

A Bauer-Praller-féle csuklókészüléket
—  melyet lapunk legutóbbi számában is
mertettünk —  tudomásunk szerint Pusztafi 
Zsigmond grafikai szaküzlet cég, Budapest 
V, Tátra ucca 6, hozza forgalomba. E 
praktikus készülék használhatóságát külön
ben mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
eddig több előkelő nagy nyomdai műinté
zet felszereltette mindazokra a gyorssaj
tókra, amelyeken kényesebb regiszterű mun
kák rendszeresen készülnek.

A  Bohn & Herber, Würzburg, gyors- 
sajtógyár néhány évi szüneteltetés után új
ból felállítja magyarországi vezérképvise
letét, amelyet ezúttal az Universal Grafi
kai Szaküzlet rt., Budapest, V III, Rákóczi 
tér 2, cégre ruházott át. A  nevezett gyors- 
sajtógyár tudvalevőleg az igen jó hírnév
nek örvendő „ Record"  nyomdagépeket 
gyártja, amelyek masszív konstrukciójuk 
és gyorsjárásuk révén a szakkörökben elő
nyösen ismertek.

A bubi- és etonfrizura meg az ipar. 
Londonban nemrégiben ülést tartottak a 
gyáriparosok és higiénikusok, amelyen a 
„bubifejet az emberiség egyik legnagyobb 
áldásának" mondták. Egyhangúan megálla
pították, hogy a gyári munkásnők üzemi 
baleseteinek száma a bubifrizura révén 
nagyban csökkent. A textilmunkások nem
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zeti szakszervezetének elnöke, Ben Turner 
szerint: „A  bubifej az egészség, a tisztaság 
és a biztonság terén csodákat müveit. Ez 
kétségkívül sok balesetet hárított el, mert 
régebben nem volt ritka eset, hogy a nők 
haja a gépben összegomolyodott, míg ez 
most már nem igen fordul elő." Dr. Hol
dén gyári higiénikus kijelentette: „A  rövid 
haj nagy előnye az olyan nőknek, akik gé
peknél dolgoznak; ez komoly veszélyfor
rást semmisít meg. Ezenkívül lehetővé teszi 
a poros helyen dolgozó bubifrizurás nők
nek, hogy fejüket tisztán tartsák." Egész
ségi és gyakorlati szempontból is célszerű, 
ha a port kifejtő nyomdaiparban dolgozó 
nők rövidrevágott hajat viselnek. — g

Szakoktatási hírek
A magyar stílus címen tartott elő

adást Balassa József tanár úr február 
27-én, vasárnap délelőtt a Budapesti 
Korrektorok Köre és a Hírlapszedők 
Köre együttes rendezésében. Az elő
adó érdekesen fejtette ki, hogy milyen 
a magyar stílus. A magyar írás legyen 
világos, szabatos és magyaros. Mon
danivalónkat fejezzük ki úgy, hogy 
azt mindenki könnyen megérthesse. 
Szabatosan írjunk, egy szóval se töb
bet, egy szóval se kevesebbet, mint 
amennyi szükséges gondolataink kife
jezéséhez. Magyarosan írjunk, mert 
az idegenszerű mondatszerkezet és ki
fejezésmód rontja a magyar stílust. 
Különösen idegen nyelvekből való 
fordításokban láthatjuk, mennyit véte
nek a magyar nyelv ellen. A fordítók 
nagy része szót szó után fordít vagy 
a mondatot részenkint olvassa el és 
fordítja le, ami —  ha minden szava 
magyar is —  a fordítást mégis ide
genszerűvé teszi. A magyar stílus sa
játsága: hosszú szavak és rövid mon
datszerkezet. Ellentétben a német stí
lussal, amely a. hosszú, bonyolult szer
kezetű mondatokat kedveli. Az angol 
a rövid, egy-, kéttagú szavak nyelve, 
míg a francia szintén hosszú monda
tokat ír. Ha tehát németből vagy 
franciából fordítunk, fölbontjuk a 
német vagy francia hosszú mondato
kat és a mi nyelvünkön rövid mon
datokban adjuk vissza. Érdekes pél
dákat sorolt föl az előadó tanár úr a 
hivatalos stílusról és dicsérően emlé
kezett meg Vadnay Tibor államtitkár 
munkájáról, amelyben hadat üzent az

úgynevezett hivatalos stílusnak. Köny
vében példákat közöl arra nézve, ho
gyan kell szabatosan, röviden és jól 
érthetően kifejezni azt, amit „hivata
losan" végtelen mondatokban tudnak 
csak megírni. Mosolyt keltett a „hiva
talos” nyelv egy tizenötsoros mon
datának fölolvasása, amit Vadnay 
négy-öt sorban fejez ki. Néhány lap
szemelvény fölolvasása és helyesbítése 
után az előadó befejezte mindvégig 
nagy érdeklődéssel kísért és a gyakor
lat terén mozgott előadását. h.

Tipográfia és költészet a címe annak a 
tanulságos és kellemes csevegésnek, ame
lyet Laczkó Géza dr., az ismert író tartott 
április 10-én, vasárnap délelőtt a Segélyző 
Egyesület nagytermében. Az előadó érde
kesen magyarázta a tipográfiának a költé
szetben való szerepét. A  kódexek szövegét 
körülvevő remek keretek, színezett iniciálé
rajzok, fejlécek, nem volt tipográfia. Ezek
nek az illusztrációknak semmi közük nem 
volt a szöveg tartalmához. A  szöveg tipo- 
grafizálása csak később, jóval a könyvnyom
tatás fölfedezése után kezdődött, amikor a 
sorok és betűk különböző alkalmazásával, 
elhelyezésével irányították rá a figyelmet 
a szöveg egyes részeire. A tizenkét szótagú 
verssorok (alexandrinusok) sokszor nem 
férnek el az oldal szélességében, ami egyik
másik költőt rávezette arra, hogy a nehéz
kes, hosszú sorokat kettéválassza hat-hat 
verslábnyi sorokká. így született meg a 
könnyed, hangulatos dal. A  tipografizálás- 
hoz nagyon jól értett Hugó Victor, nálunk 
Csokonai. Jósika báró a regényei elé tett 
mottókkal tért el a sablóntól. Az olvasó

föllapozza a könyvet, ott a cím, utána a 
fejezet, ennek a címe, ezt követi a más 
betűből, rendszerint petit kurzívból szedett 
mottó, alatta a verzális aláírás. A  mottó 
sokszor nem mond semmit, értelmetlen, de 
az olvasót megállítja egy pillanatra, föl
kelti érdeklődését és elolvassa a regényt. 
Sok irodalomtörténeti példa után megem
líti az előadó modern írók és költők tipo- 
grafizálását. A  két-három hosszúsoros vers 
után egy-egy rövid sor. Néha csak egy-két 
szótagból. Van író, akinek egyik-másik 
verssora nem fér el az oldalon és átnyúlik 
a szemben levő másikra. Az úgynevezett 
maisták például föntről lefelé, lentről föl
felé, rézsútosan és keresztül-kasul helyezik 
el soraikat. A  plakátbetűtől sem riadnak 
vissza. Sokszor geometriai formákat is ad
nak verseiknek. Az előadó maga is sze
retné, ha valaki megmagyarázná neki en
nek az értelmét. Beszélt az írásjelek külö
nös jelentőségéről az irodalomban. Az író 
egy-egy írásjel fölrakásával fejezi ki a re
gény alakjainak lelki indulatait, belső vi
harzását. Mark Twain betűk nélkül, csupa 
írásjellel írt meg egy novellát. Mínusz, 
kérdőjel, pontok, gondolatjel, fölkiáltójel, 
ezek variálva, megduplázva önmagukban 
beszélnek. Az olvasó nézi és eltalálja, hogy 
ebben az írásműben veszekedésről van szó. 
Különösen a női írók szeretik a gondolat
jeleket, a három pontot alkalmazni. Az 
előadó elmondja, hogy most kapta kézhez 
Babits Mihály új regényét. Az olvasó fi
gyelmét mingyárt megragadja egy kivetett, 
középre zárt kurzív sor: Magyarország 
sorsa. Az  olvasó ebből megtudja, hogy eb
ben a könyvben Magyarországról lesz szó. 
Az írók kezdik átvenni a hírlapirodalom 
tipográfiai eszközeit. Van eset, amikor egy- 
egy szótagot emelnek ki. Például a hős 
felkiált: Nem bírom! A  nyomdásznak kü
lönösen tanulságos példákat az előadó ke
délyes beszélgetés alakjában, itt-ott hangos 
derültséget is keltve, sorolta föl, úgyhogy 
a hallgatók egy kellemesen és hasznosan 
eltöltött délelőtt érzetével hagyták el az 
élvezetes előadás színhelyét. h.

Szakirodalom
A Bulletin O jficiel karácsonyi száma, 

mint minden esztendőben, ezúttal is nagy 
kvart alakú vaskos kötetben jelent meg. A 
Bulletin, a francia főnökegyesület hivatalos 
szakfolyóirata, havonkint rendes terjede
lemben jelenik meg, de karácsonyi számát 
minden évben valamely szakmai tárgynak 
szenteli és azt monográfiaszerűen dolgoz
zák föl. Ezt megelőzően a francia nyom
dák, naptárak és hírlapok történetét ismer-
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tette a Bulletin, amiről egyik multévi szá
munkban bővebben mi is beszámoltunk, 
most pedig a francia könyvnyomtatás első 
három századának történetét ismerteti rész
letesen. A  szöveg között számos ősnyom
tatványt és fametszetet reprodukál, amivel 
szemléltetően mutatja be a francia könyv- 
nyomtatás első három századának fejlődé
sét. A  fejlődés útja nagyon hasonló a 
könyvnyomtatásban mindenütt. A  kötet fele 
részét remek színnyomatok díszítik,’ ame
lyek között képviselve volt a nyomtatási 
technika minden újabb eljárása. A  Mono- 
type szedőgépen egy munkamenetben sze
dett bravúrmunkát is mellékelt a Bulletin. 
Egy nonparellből sűrűn szedett oldal sze
désébe úgy szedték bele a kőírás-betűket és 
szavakat, hogy azokból Gutenberg mell
képe bontakozik ki. A  stílszerűen rajzolt 
és többszínnel nyomtatott művészi fedőlap, 
az előzékpapiros és a belső címlap rajza 
a francia grafikusművészet magas színvo
naláról tesz tanúságot. A  szövegrészt Mo- 
notypeon szedték és a Lorilleux festékgyár 
festékeivel a G. de Malherbe & Cie nyom
dájában nyomtatták. A  francia könyv- 
nyomtatás történetének nagyon becses adat
tára ez a karácsonyi szám is. h.

„D ér Vilmlichtdruck" (A  filmfény- 
nyomtatás) címen tetszetős kis könyv jelent 
meg a Rudolph Becker Kleinbücherei 4. 
száma gyanánt. A  mű szerzője Ottó Neu- 
bert, a lipcsei állami grafikusművészeti és 
könyvipari akadémia könyvnyomtatóműhe
lyének vezetője. A  könyvecske a mindin
kább tért hódító fénynyomtatást tárgyalja 
behatóan és könnyen érthető módon. A 
fénynyomtatás elterjedését főként annak 
köszönheti, hogy azt most már nemcsak 
fénynyomógyorssajtókon, hanem a gépek 
minden átalakítása nélkül könyvnyomdái, 
kő-, offset-gyorssajtókon is lehet végezni. 
Már régen kísérleteznek azzal, hogy az 
üveglemezt mint rétegvivőt (Schichttrager) 
fémalátételekkel helyettesítsék, de ez eddig 
egyrészt az átvilágítási nehézségek, más
részt az oxidációs jelenségek miatt nem si
került. Csak mostanában vált fölöslegessé 
az üveglap és változott meg lényegesen a 
fénynyomtatás munkamenete, amikor az 
Agfa először alkalmazta a celluloidlemezt, 
mint rétegvivőt és a filmlap így már lehe
tővé teszi, hogy a betűformával együtt a 
fénynyomtatást is könyvnyomdái sajtón vé
gezzék. A  fénynyomdai gépen 300— 500 
nyomás a napi teljesítmény, míg a könyv
nyomdái gyorssajtón naponta 3000-—3500 
nyomás végezhető. A  könyv külön fejeze
tekben szakszerűen és világosan írja le a 
fénynyomtatás régebbi és újabb munka
menetét: a filmfénynyomtatást, a film pre
parálását, a film kezelését a könyvnyomdái 
sajtó részére, a mechanikai krétarelief-
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egyengetés előnyeit a filmnyomtatásnál és 
megmagyarázza a fény- és könyvnyomtatás 
összedolgozását. A  könyv szerzője a fény
nyomtatásnak könyvnyomdái sajtón való 
gyakorlásánál időzik legtovább, mert sze
rinte ez a leggazdaságosabb és legegysze
rűbb módja a filmfénynyomtatásnak. En
nek mikéntjét természetesen szintén el
mondja könyvecskéjében. Van a könyvben 
néhány filmfénynyomat-melléklet, amelyek 
könyvnyomdái sajtón készültek és egy me
chanikai krétarelief-egyengetés, mint a 
filmrelief matricája. Ezt a művecskét min
den szakembernek ajánlhatjuk, a sokszoro
sító iparok bármely ágához tartozzék is. 
Csinos bekötésben ára 1.50 birodalmi 
márka. Kapható Rudolph Beckernél Leip
zig 29, Stephanstrasse 8. h.

Fedőlapunk és mellékleteink
A  Magyar Grafika e havi számának fedő

lapja Fiora Margit grafikus művésznőJmun- 
kája, melynek ólommetszetü nyomólemezei 
Kner Albert kiváló kézügyességét dicsérik, 
Fiora Margittól valók a szöveg között el
helyezett illusztrációk is, amelyek nagy rész
ványai számára készültek, kisebb részben 
pedig Kner Izidor gyomai könyvnyomtató 

J>áli meghívóinak díszítményeit képezik.
( Fiora Margit négy könyvfedelét eredeti 

nagyságban és színezésben két különálló 
mellékletünkön mutatjuk be. Ezeket a 
mellékleteket Ranschburg úr, a Pantheon 
Irodalmi Intézet RT vezérigazgatója volt 
szíves rendelkezésünkre bocsátani. Ezekről 
és méltatásukról lapunk más helyén ol
vasható ismertetés. Fiora Margit művészi 
munkálkodásának kapcsán e füzetünket a 
könyvkészítés, a könyvművészet ismerteté
sére szántuk s ennek megfelelően szedés
példáink is ebből a munkakörből valók. 
Nyolc mellékletünk 13 példája illusztrá
cióját képezi lapunk szerkesztőjének a szép 
könyv tipográfiájáról írt cikkének. E sze
déspéldáknál bemutatjuk az Első Magyar 
Betűöntődé rt, Budapest, és a vele érdek- 
közösségben levő D. Stempel A G ., Frank
furt am Main, betűöntödéknek könyvsze
désre legalkalmasabb betűiből az Amts- 
antikvát, a Garamond-antikvát, a Sácu- 
lumot, valamint ennek világos keskeny 
vágású változatát, nemkülönben a Hölzl 
mediaevalt mint könyvhetüket. Egy to
vábbi mellékletünk a Lorilleux Ch. és 
Társa festékgyár telefónszámváltozást je
lentő reklámlapja, melyet e gyár lito
gráfia! festékeivel Bakács Albert műinté
zete nyomtatott. E melléklet színeinek tisz
tasága a Lorilleux festékgyár készítményei
nek kvalitását minden írott szónál szebben 
dicséri.
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SZERKESZTI ÉS KIADJA BIRÓ MIKLÓS

E  füzet tartalma:
Herzog Salamon: Könyvszedés szedőgépen 

A  Budapesti Továbbképző Szaktanfolyamok Értesítője 
N . P . :  Fiora Margit művészete (24 ábrával és 4 melléklettel)

Wanko Vilmos: A  szép könyv tipográfiája (8 mellékleten 13  szedéspéldával)
Claude Garamont, a X VI. század legkiválóbb betűöntője, a „betűöntők atyja” (3 ábrával) 

Dankovics József, Newyork — H. S .: Ismét a Lynotype-matricák között mutatkozó hajszálvonalakról 
L. Lengyel Sándor: „Nyomdászati Chemia és Árúisme — h .: Hohlux maratógép (2 ábrával)

Nádai P á l: Könyvművészet díszek nélkül — Kurt Peiser, Leipzig: Különböző 
nyomóhengerborításokról — Rasofszky Andor : Tökéletesítsük kézirat

olvasási készségünket — Rovatok: Könyvművészeti apróságok 
Feljegyzések — Szakirodalom — Technikai feljegyzések 

Szakoktatási hírek — Fedőlapunkról és mellék
leteinkről — Művészeti feljegyzés

/

A Budapesti Továbbképző Szaktanfolyamok Értesítője
megjelent. Az impozáns, kötetnek is be
illő fíizet nemcsak kimerítő ismertetését 
adja a Budapesten folyó szakkulturális 
oktatásnak, hanem rengeteg szemléltetve 
oktató anyagot nyújt a mesterszedés el
sajátítását áhító kartársak részére. Ez az 
Értesítő nehezen, nagyon nehezen került 
ki a sajtó alól s jól tudjuk, mi okozta e 
nehézségeket s éppen ezért nem hány- 
torgatjuk fél kevés hibáját, éppen csak azt

nehézményezzük, hogy a munka rajzbeli 
megoldású fedőlapját és néhány hirdeté
sét nem a tanfolyamok kebelébe tartozott 
hallgatók vagy előadók készítették, ha
nem kívülálló művész, akinek munkája 
nem bírja el a szigorúbb kritikát, foként 
azért, mert szakiskolai kiadvány jellegével 
bíró munkánál ilyesmire alkalmat sem 
szabadna adni. De ezen túl nem terjed 
kritikánk, annál inkább üdvözöljük az



Értesítő szerkesztőit: Novák László és 
Müller Sándor kollégáinkat és gratulálunk 
a munkáért az annak előállításában részt- 
vett összes nyomdai műintézeteknek és 
technikai munkatársaknak. Az Értesítő 
megjelenésében a budapesti és általában 
a magyar továbbképző szakoktatásnak 
virágbaszökkenését látjuk és ez szerfelett 
örömmel tölt el, hiszen lapunk volt az 
első, amely a szakoktatási munkálkodás 
felújítását propagálta a háború szomorú 
éveit követő legvigasztalanabb időkben. 
Törekvéseinket látjuk az Értesítőben 
legalább részben megvalósulva, mely 
törekvésekért lapunk fennállása óta 
küzdött s amelyeknek valóra válá
sáért egyikünk-másikunk szakkul
turális munkálkodását, életét, tudá
sát s lelke minden dobbanását hozta

áldozatul. És ha az Értesítő megjelenésé
ben, tartalmában még nem is látjuk tel
jesen beváltva azokat az igényeket, ame
lyeket a szakoktatással szemben táplálunk, 
ez csak intő szó lehet jövőbeni munkál
kodásunkra: még nagyobb lendülettel és 
felfokozott ambícióval lássunk hozzá, hogy 
a magyar szakoktatás végre abba a kerék
vágásba tereitessék, amelyben haladva e 
tekintetben is egy színvonalba hozza a 
magyar könyvnyomtatást a távoli kül
földdel. Szívből kívánjuk, hogy az Értesítő 

olvasói bőséges és hasznos kútfbr- 
rást találjanak munkálkodásukhoz s 
ha hasznát veszik, gondoljanak ők 
is a szakoktatás kérdésének igazán 
nagy fontosságára és álljanak közénk, 
akik ezért küzdünk és vállvetve, lel
kesen dolgozzanak velünk együtt

F  i o r a M a r g i t :  K ö n y v d í s z

Könyvművészet díszek nélkül
A  művészi, a szép, vagy helyesebben szólva
—  a jó könyvnek három korszaka van. Egy hősi, 
egy polgári és egy munkás-korszaka. Az elsőt, 
amely körülbelül az 145 5-ös évvel, Gutenberg 
negyvenkét soros bibliájával veszi kezdetét, az 
ünnepélyesség arculata, a nagy lendület jellemzi. 
Ha ezt a könyvkorszakot s munkásainak lelküle- 
tét meg akarjuk érteni, tudnunk kell, hogy a 
könyvnyomtató ezidőtájt még szabadon hagyta az 
iniciálék, keretek és záródíszek helyét a könyv
lapon, mert azt erre való szorgalmas és szerény 
írásművészek utólag, kézzel, piros, kék és arany
festékkel, illumináló képzeletük virágaival töl
tötték ki. Az olasz és német renaissance gyönyörű 
kódexei még ezt a finomkodó szellemet kínálják 
lapjaikon, akkor is, amikor már a díszítéseket nem 
emberkéz, hanem sajtó vetette rájuk. Gregorio,

Dürer és Holbein bibliáinak hártya- és pergament- 
lapjain a nagy és vidám életművészet angyalai, 
szőlőfürtjei, kandeláberei s egyéb mosolygó cifra
ságai ott hemzsegnek több mint kétszáz évig. S 
ahogyan híznak, püffednek a figurák, gazdagsza
nak az indák és szaporodnak az építmények a 
könyv szegélyén, úgy vándorol át a renaissance- 
szellem a barokba. Mindez körülbelül addig tar
tott, míg a technika változása ki nem szorította 
a fametszetet s helyébe nem ültette a rézlap ural
mát. Ekkor szűnt meg az olasz szellem és díszí
tésmód egyeduralma is Európában. A tizennyol
cadik század, mely nagy, pompázó, okos és elra
gadóan kedves, már a francia Lajosok monogram
jait vési oda a közízlés fölé. Ekkor kezd a díszes, 
körülszegélyezett könyvoldal helyet adni a tiszta
vágású, nemesbetűjű könyvoldalnak, melyhez egy-
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egy illusztráció, egy istennő, múzsafiak, gráciák 
klasszikusan könnyed társasága csatlakozik. A 
rokokóból empire lesz, a vidámságból komolyko
dás; de a klasszikus zamat megmarad. És a könyv
nek még mindig hőskorát éljük, még akkor is, 
mikor levitézlik és biedermeier-könyv a neve. 
Miért? Mert a díszben látják a könyv igazi mél
tóságát.

A dísztelen, a polgári könyv alig több, mint 
negyvenéves. Most vagyunk körülbelül egyedural
mának a végén és akár meg is írhatnók élettörté
netét. Nagy virágzás, szigorú elvhűség, hatalmas 
hódítás a fogyasztótömegekben, ez jutott osztály
részéül a dísztelen könyvnek. Nem mondhatjuk, 
hogy a könyv mindezt az angol reform-mozga
lomnak, Morris, Walter Crane és társaik tevé
kenységének köszönheti, de elmondhatjuk, hogy 
az új könyv esztétikai formáit ők fektették le. Az 
ő tevékenységük egy negatívummal kezdődött: 
hadat üzentek a cifra könyvnek, a buchschmuckos 
majomparádénak. De azután ez a nagy, nagy szor
galom pozitív alkotásokban csúcsosodott ki: 
helyreállították a könyv tiszta, becsületes puritán
ságát. Amint hajdan a kódexnek az írott, úgy lett 
most a könyvnek a nyomtatott betű az alapja. A  
folyamatos, ritmikus, jól olvasható sor. A finom 
fehér és kellemes papiros, az egyszerű és célszerű 
kötés. Ez a könyv nem luxusművészeti termék 
többé, hanem egyszerűen az idők polgári szelle
mének megfelelő ízléses használati tárgy. Minden, 
amit mostanáig a könyvesztétika élő kánonjának 
tartottunk, már ott van a Morris-féle szépségnyilat
kozatokban. Már ő is beszél a könyvoldal „fel
építéséről”. Már ő is emlegeti, hogy az oldal fal
sík legyen. Hogy a belső margók keskenyek legye
nek s ebben a két szemközti oldalt logikusan mint 
a könyv hátát fogja össze. Viszont a két szélső 
margó szélesebb mivoltával indokolt. A szedés 
alján van az alap, ezen áll az egész fal s ezért 
kell ennek is szélesen hatnia, az alapzatnak. Így 
ilyen fehér keretbe helyeződik bele az oldal egy
öntetű feketéje, egy ragyogó és ritmikus egész 
a rámában. S így nő ki tovább a „belső szépség
ből” a külső is, az oldalból a könyv s a könyvből 
a kötés.

Ma ez a „könyvművészet egységéről” vallott 
tétel olyan magátólértetődő, hogy alig van könyv
nyomtató, aki ne ismerné, ne hirdetné és —  meg

ne sértené..Ez a tétel oly világos, olyan helytálló 
s egy iparművészeti korszakban, mely az anyagok 
szépségéből és a feladat hangsúlyozásából indul 
ki mindig, olyannyira természetes, hogy nem is 
szorul bővebb magyarázatra. Persze nem volt ilyen 
egyszerű elfogadtatni a negyven év előtti könyv
fogyasztóval, aki sok cifraságot, émelyítő dísze
ket, rossz klisényomatokat és bádogveretes fedele
ket kívánt az ő könyvkiadóitól. És maga a nyom
dász, a betűöntő s egyéb szakember is mily fájda
lommal vált meg a mindenféle fraktúráktól,

Fiora Margit illusztrációja a „C sili Csali Csalavári 
csalafintaságai" című Pantheon-kiadványban

ó-német, kalendárium és egyéb betűk nehézkes 
kedélyességétől, a tiszta Morris, Tiemann, Bern- 
hard és Koch-betűk kedvéért. És a továbbiakban 
mily nehéz volt a könyvnyomtatókat rákapatni 
arra, hogy a báli meghívókra szánt nyilas ámorok 
és gyászjelentések szomorú fűzei nem valók a 
könyvbe. Sem fejlécnek, sem záródísznek. Majd
nem oly nehezen ment az, mint a „díszítő”-könyv- 
kötőt visszavezetni a tiszta, puha, durva textúrájú 
színes vászonhoz. Őt, aki legfőbb becsvágyát a 
kolikókötéssel és a kapcsos plüssfedéllel vélte ki
elégíteni.

Ma már mindezeken, mint egykori lidércnyomá- 
sos álmokon, túl vagyunk, de a harmonikus könyv 
szentnek tartott dogmája is elévülőben. A könyv 
e mai formájában mégis csak inkább a kézműves 
ideológia hordozója —  még ha sokezredmagával 
nagyüzemekben készül is. A művészet és iparművé
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szét éppen most formaelveiben is alkalmazkodni 
készül az új idők korhangulatához. A gép, a mér
nök, a konstruktőr munkája —  nem pillanatnyi 
szeszélyességből —  nyomot hagy a legfontosabb 
anyagokon s a művészet egyetemes erő-koefficien- 
sein is. Ha az agyagműves, az ötvös, a szobrász, a 
festő és az építész is keresi a kornak e kifejező 
vonalait —  expresszióját —  alkotásain, ez a törek
vés még megokoltabb a könyvben, mely nemcsak 
átvitt értelemben „zászlóvivője” a haladásnak. Je
lentkezésének formái még zűrzavarosak. Az ele
mentáris grafika, a geometriai formák, az egy
szerű lénia, a kör, a hasáb szerepeltetése és a sze
dés, de főleg a tördelés formáinak ritmus helyett 
súlykiegyenlítésre való beállítása, —  mindez, gon
dolom, még nem a lényeg. De jellemző és fontos, 
hogy az új köny/ már megbontja a Mcrris-féle 
„épület”-elveket, hogy helyet adjon a plakátszerű
ség, a hangsúlyozott beszéd, az idők szellemének 
megfelelő nyugtalan kiáltás külső kifejezésének. 
A revű, a magazin, a képesujság, a mindenttudó- 
könyv, az új és idegesebb lexikon, mely versenyt 
zakatol a géppel, a rádióval, gramofonnal és re- 
pülőpóstával, hogy is vallhatná a Morris-féle klast- 
romi nyugalmú könyvarchitektúrát a magáénak?

Mert —  ne legyünk képmutatók és valljuk be
—  a könyv éppúgy forrong, átalakul és válságos 
lázban van ma, mint az egész szellemi élet s vele 
annak új és régi kifejezői is. A csendes tanulás, 
lassú érlelődés, filozófiai elmélyülés hovatovább 
magából a tudomány műhelyéből is kiszorul, hogy 
a beszélőgépeknek és főleg a tudományos film 
oktató munkájának adjon helyet. Másrészt a mun

kástömegek életében egyre nagyobb jelentősége 
lesz a könyvnek, az új értelemben vett, ezer kép
pel, tarkasággal, kevés szöveggel és sok slagvort- 
tal dolgozó népszerűsítő könyvnek. Ezek olyan 
igazságok, melyekkel számolniok kell nemcsak a 
könyvkiadóknak és árusoknak, hanem a könyvek 
készítőinek is, elsősorban a nyomtatóknak. Nem
csak az emberi művelődésnek, hanem a könyvnek 
egyes etapjait is a technikai újítások szellemtör
téneti fordulása hozta létre. A könyv hőskorszaka 
és dísztelen korszaka után most a „szociális” kor
szaka felé fut, amelyben milliók mohó tanulni- 
vágyását fogja kielégíteni. Lehet-e méltóbb ígéret
földje Gutenberg nagyszerű találmányának? Az 
átalakuló könyv kontúrjai még ködösek, sejtelme
sek, de a legnemesebb izgalom és a legszebb hiva
tás: új formáit egyengetni. Nádai Pál

Fiora Margit művészete
A magyar könyvgrafika a háború után nagy el
tolódást mutat. Iparművészetünk egyéb területein 
alig tűnnek fel új értékek, mert maguknak az al
kotásoknak szelleme is a régebbi hitvallásnak és 
díszítőfelfogásnak világában él. A bútor, a textil, 
a porcellán, az ékszer szükségképpen nehezebben 
billen ki megszokott formáinak medréből, mint a 
könyv, mely szervesen függ össze a nyugati kultúra 
meteorológiai viszonyaival. Hisz a könyv a bolt
kirakatban és az árusítópolcon együtt remeg, kiál
toz vagy kacérkodik száz más társával: sárgán
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egyforma franciákkal, szerény és finomkötésű 
osztrákokkal, szivacsos angolokkal és főleg új
szerűségtől lihegő németekkel. A  könyv külső meg
jelenésére nemzetközi ruhakódex kötelező. Kivált 
az utolsó tíz évben, amióta a könyv fürgén és han
gosan verseng az egyre fiatalodó bulvár-ujsággal, 
a mozival és a rádióval. És amióta úgyszólván a 
déli napsütéssel lép az uccára, hogy a hajnali szür
külettel már meg is haljon.

Fiora Margit a magyar könyvgrafikának ebben 
az izgalmas korszakában jelenik meg és annyira 
beleidegződve lép a máért folyó nagy harcba, mint 
egy rádiómérnök, vagy filmrendező. Teljes tech
nikai vértezettel, a múlt hagyatékából éppen csak 
egy kevés díszt véve át, ha szükséges. Egy-egy szál 
ornamentum, egy levendulaillatú betűcsokor, —  
ez is kellhet valamelyik szcenáriumban. De aho
gyan a teret betölti, a síkokat benépesíti, az ólom-, 
réz- és horgany-hadsereget mozgatja, az tökéletes 
eszmei közösség egy új világgal. Röviden —  ha 
nem is egészen szabatosan —  így nevezném: egy 
reklám-kultúrával.

A  magyar könyvgrafikának ebben a stádiumá
ban a szenzációkat lihegő tartalom erejét, vérnyo
mását kell kifejezésre juttatni a külsőn. A  regény 
mestereit csak ritkán választják a mi mai életünk
ben a csendes meditálok és a finom selyemszövők 
közül. A  nagy kalandhajhászók, a tropikus uta
zók, az álmok bódultjai, a kacagtatok és a próféta- 
hangúak uralkodnak a napi ízlésen. Ezeknek arcu
lata átüt a regény címlapján s ezt a csodás, 
sugárzó, szenvedő vagy mosolygó arcot nagysze
rűen eltalálja Fiora Margit. Néha nyersen, robusz

tus erővel, piros fénykévéből lép ki figurája: pla
káthatás. Olykor a fekete alapból lassú tömbök, 
arc-síkok, test-lélek villannak ki, mint optikai élmé
nyek: filmhatás. Azután felragyog az Amundsen- 
plakátjainak hatalmas fehér jégkristályos föld
gömbje s fölötte vérben gőzölő betűk a világűr
ben —  egyike az utolsó évek legjobb plakátjainak
—  és ez: világító háztetők hatása. De mennyi 
minden belevegyül még az ő írásformáiba olyasmi, 
amiket a háború utáni kultúra termelt ki az embe
rekből. A természetnek abszolút elvontsága: indus 
és perzsa síkdíszítmények nyüzsgő színessége: halk 
zenei kakofónia és végezetül gyermekdalok áhíta
tára való emlékezés.

Szokatlanul gazdag az a működési lehetőség, 
mely a Pantheon könyvillusztráló feladatai révén 
Fiora Margitnak jutott. Egy kis kozmosz ez: 
képeskönyvekben és címlapokban. A Benedek Elek 
mesevilágának münchenies és népművészies humo
rától egészen a Debussy-címlap expresszionista 
magyarságáig egy egész könyvvilág felett vonulhat 
el kifejezésretörő ceruzája. A könyvnek mint egész
nek megkomponálása ritka feladat. És e színes 
illusztrálás kísérőzenéje is csak elvétve adódik. 
Ebben az ő biztonsága is kisebb. A  Goethe-Bene- 
dek Csalavári képeskönyve azért jobb elemeiben, 
mint összességében. Az iniciálék friss derűje, a 
torzító-tükörben szemléltetett állatfigurák, a régi 
francia fametszetekre emlékeztető tollrajzok csak
nem rabelais-i humort adnak egyes oldalaknak. 
De mind fölött a címbetűk archaikus egyszerű
sége lebeg.

S valljuk meg: végső eredményben a könyvön
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mégis csak ez a legfontosabb könyvművészeti 
szempontból. A  figura, a virágcsokor, a fedél 
színe: a tűnő évvel mind megfakul. De a betű 
áll, él és világít. S abban van éppen az ő nagy jelen
tősége. Fiora Margit könyvein a betű nyugodtan 
és nemesen érlelődik stílussá. Az Amundsen- 
könyv címbetűi, vagy a Filozófia történetének kék 
sávból kiragyogó betűi a korszerűség mellett is 
maradandó értékek, —  huszonöt év múlva sem 
fogjuk őket „forradalmi”-aknak érezni. Fiora Mar
gitnak nagy érdeme, hogy a kérészéletű könyvek 
mellett a „standard work”-ok arculatához is meg
találja a cégírást. N . P.

Könyvszedés szedőgépen
A  szedőgép célja, hogy a síma újság- és könyv
szedést meggyorsítsa és nem az, hogy tipográfiai 
és helyesírási szempontból kifogásolható munkát 
végezzen. Mégis gyakran láthatjuk, hogy a szedő
gépeken szedett legtöbb munka nem állja meg a 
helyét a gondos kéziszedéssel szemben. A  szavak 
közötti térelosztás és a sorvégi elválasztások ki
csúfolnak minden tipográfiai szabályt. És nemcsak 
a napilapoknál van ez így, ahol a gyors munka 
sok mindent indokolttá tesz, hanem a finomabb 
papirosra nyomtatott jobb műveknél is.

Ha ennek okát tudakoljuk, rendszerint azt a 
feleletet kapjuk, hogy szedőgépen nem lehet szép, 
egyenletes munkát végezni. A  szedőgép azért van, 
hogy kiaknázzák és így a nagy beszerzési és üzem- 
bentartási költségek megtérüljenek. A  szedőgépe
ken dolgozók már ismerik munkáltatóik nagy 
részének ezt a fölfogását és ehhez képest inkább a 
mennyiségre helyezik a fősúlyt, mint a minőségre. 
Pedig kevés igyekezettel mind a két cél könnyen 
egyeztethető össze. Lehet egyszerre szépen, jól és 
gyorsan szedni.

Napilapnál semmi szükség nincs arra, hogy a 
szavak között egyenletes térelosztás legyen, noha 
rendes szélességű soroknál a gép maga automati
kusan zárja ki a sort, amely esetben hajszálnyi 
pontossággal egyformák a szóközök. Csupán napi
lapnál nem kell spáciumokat beosztani a szavak 
közé, ha egy szótag már nem fér a sorba és

gyenge a sor. Gyorsan készülő napilapnál nem 
veszik szigorúan, ha a szedő a sornak kézzel való 
kizárásával nem tölt sok időt. De határozottan 
kárhoztatandó, ha géppel szedett, szép kiállítású 
műveket vagy szépirodalmi lapokat is ily lompo- 
san szednek. Itt már ügyelni kell a szóközök 
egyenletes beosztására és a sorvégi elválasztások 
tipográfiai helyességére. És ezzel nem kívánunk 
lehetetlent. (Bizonyítja ezt a Magyar Grafika.)

Ha napilapnál elnézzük is, hogy két betűt visz
nek át a következő sorba —  ami szerintünk ott 
is elkerülhető és elkerülendő — , nem szabad ezt 
megtenni jobb munkáknál. Pedig megteszik. Tes
sék a két betűhöz még egy szótagot átvinni és a 
kizárandó sort kézzel, egyenletesen beosztandó 
spáciumokkal kihajtani. Ennyi ideje minden gép
szedőnek van, ha arról van szó, hogy tipográfiai
lag szép szedést szállítson. Ilyen eset tíz-húsz sor
nál egyszer-kétszer ha előfordul. Az erre fordított 
idő szükség esetén bármikor igazolható. Mert azt 
minden szakember üzemvezető tudja, hogy a

Fiora Margit könyvdísze „A z  én első könyvem " című 
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szavak közeit spáciumokkal egyengetni több időbe 
kerül, mint hogyha az egyik szó közé fél, a másik 
közé egész négyzetet dugunk a kizáróék mellé. 
Természetes, hogy négyzetekkel hamarabb ki 
lehet a sort zárni, mint vékony spáciumokkal. De 
az nem méltó az olcsó ponyvaregényekhez sem, 
hát még szép kiadású művekhez!

Szomorú eredménnyel jár, ha magyar szépiro
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dalmi és tudományos műveket külföldi hasonló 
művekkel hasonlítunk össze a szép szedés tekin
tetében. Mint külföldön, nálunk is túlnyomó rész
ben gépen szedik a símaszedésű műveket. De néz
zük meg a német könyvek egyenletes szóközbe
osztását és az elválasztásokat, azután nézzük meg 
a legtöbb magyar művet ebből a szemszögből. 
Huszonnégy-huszonhat ciceró széles sorokban ily- 
féle elválasztásokat látunk: it-teni, feled-ve, felha
talmazta (a felső sor még össze is volt húzva, 
úgyhogy már az egyenletes beosztás kedvéért is 
helyesen így kellett volna a szót elválasztani: fel
hatalmazta) stb. stb.

Annyira mégis kellene a tipográfiai szabályo
kat respektálni még a gépszedésnél is, hogy két 
betűt ne vigyünk át a következő sorba, még kes
keny alaknál sem, hát még szélesnél. Épúgy nem 
indokolt két vékony betűnek a hosszú, de még 
a rövid sor végén való meghagyása sem. Ügyelni 
kell még arra is, hogy egyéb helytelen elválasz-

Fiora Margit könyvdisze „A z  én első könyvem"  című 
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tások ne éktelenítsék el a munkát, mint például: 
pán-célautó, va-lószínü, népjó-léti, Ju-goszlávia, 
szak-mabeli, megle-petés, kila-koltatás stb. stb. 
Az összetett szavakat helyesen összetételüknél 
választjuk el: páncél-autó, való-színü, nép-jóléti, 
Jugoszlávia, szakma-beli, az igekötős szavakat 
igekötőjüknél: meg-lepetés, ki-lakoltatás vagy ki- 
lakol-tatás stb. Ezek régi tipográfiai szabályok, 
amelyeket a gépszedésnél is be kell tartani.

A  szedőgépen szedett jobb munkák tiszta és 
helyes tipográfiai kivitelének még egy főfeltétele 
van, amit legelőször kellett volna említeni: a 
spíszmentes szedés. Erről azonban már többször 
volt szó lapunkban. Lapunk e számában más 
helyütt Dankovics József kollégánk newyorki 
levelével kapcsolatban írunk a Linotype-szedés 
betűi között mutatkozó hajszálvonalakról. Nincs 
zavaróbb valami a síma szedésben, mint a szem
rontó sok vékony vonal a betűk között. Ilyen 
matricakészlettel jobb munkát nem szabad szedni, 
mert egyébként bármilyen elsőrangú volna is a 
mű kivitele, a betűk között lévő hajszálvonalak 
lerontják a legszebb kivitelnek a hatását is. Hogy 
ez az úgynevezett „spíszelés” miképpen keletke
zik és hogyan előzhető meg, nem tartozik e cikk 
keretébe, arról az említett Newyorki levél-ben és 
az arra tett észrevételekben olvasható egy és más. 
Itt csak annyiban kellett a spíszelést megemlíteni, 
amennyiben az cikkünk tárgyával, a szedőgépen 
való kifogástalan könyvszedéssel összefügg.

összegezve a mondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy szedőgépen, soröntő gépen is, a legszebb 
kompresszmunkákat lehet elkészíteni, csaknem 
annyi idő alatt, mint amennyibe a felületes, lom
pos munka kerül. A  szép gépszedés feltételei, 
hogy a matricák sértetlenek legyenek, hogy ne 
„spíszeljenek”, a szavak közötti hézagok egyen
letesek legyenek és hogy a sorvégi szóelválasztá
sokat helyesen oldjuk meg.

Ami a szedés technikáját illeti, fontos, hogy az 
ólomsorok egyenletes méretűek legyenek, nehogy 
az egyik végükön alacsonyabbak, a másikon 
magasabbak, az egyiken vékonyabbak, a másikon 
vastagabbak legyenek. A  szedés megdől, az ala
csonyabb részek „nem jönnek ki”, a magasabbak 
túlerősen nyomódnak a papirosba, amely esztéti- 
kátlan jelenségeket hosszas géptermi egyengetés 
után sem lehet teljesen megszüntetni.

A  szép szedéskép feltétele az is, hogy a sorok 
öntése egyenletes hőfokú fémmel történjék. A  túl- 
hideg vagy a túlmeleg ólom elmosódott betű
képet ad. Az ilyen rossz sorokat a korrektúrában 
jó sorokkal kell pótolni. A  föntiekben, azt hiszem, 
mindent elmondtam, amit a szép gépszedés elérése 
érdekében figyelembe kell venni. És ha ezeket 
figyelembe is veszik, a legkvalitásosabb műveket
szedhetik gépen. Herzog Salamon
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A szép könyv tipográfiájáról
A könyvnyomtató egyik legszebb és legnemesebb fel
adata az emberi Elme és Szellem legistenibb termékét: a 
tudás, az ismeret, a művészeti és szépirodalmi élvezet 
terjesztése céljából papírra vetett Gondolatot és írást 
olyan tetszetős könyvalakban tenni közkinccsé, amely 
nemcsak tipográfiai szempontból kifogástalan, hanem 
nemes formáival egymagában is alkalmas arra, hogy az 
ember kedvvel, élvezettel és tetszéssel forgassa és olvassa.

E közleményben a könyv tipográfiájáról lészen szó, 
tehát egy olyan könyvnyomtatói munkáról, amely látszó
lag a legegyszerűbb tipografusműveletek közé sorolható, 
valójában azonban a legnehezebb feladat. Ez paradoxon, 
amelynek magyarázatát megtaláljuk a magyar könyvter
melés legtöbb alkotásában. Egész légiója forog közkézen 
az olyan magyar könyveknek, amelyek sem tipográfiai, 
sem esztétikai szempontból nem bírják meg a szigorúbb 
kritikát. Menjünk csak be egy magyar könyvesboltba s 
nézzük sorba az újabb és régibb keletű könyveket, alig 
találunk ezek között olyanokat, amelyekre nyugodt lélek
kel rámondhatnék: „Ez valóban ízléssel és korrekt tipo
gráfiával készült könyv!”

Ennek a szomorú jelenségnek két fő oka van. Az egyik 
a kiadó szűkmarkúsága, a másik —  fájdalom —  a könyv
nyomtató hozzá nem értése.

Azt, hogy a magyar könyvtermelés legtöbb terméke 
nem üti meg a szép könyv fogalmát, leginkább kiadóink
nak tulajdonítjuk. Egyszerűen olyannyira takarékoskodók 
és szűkmarkúak, hogy ez olykor-olykor már kétségbeejtő. 
Kiadóink legfőbb törekvése az, hogy minél több sort 
szorítsanak rá egy oldalra, hogy ilyen úton-módon a 
könyv szépségének rovására egy, legfeljebb két ívnek a 
nyomtatási költségét megtakaríthassák.

Egy könyv szépsége a helyesen megválasztott margók- 
tól függ. A betűk szépsége nem okoz gondot, hiszen a 
könyvelőallitasnal szambaveheto betűk, az úgynevezett 
kenyérírások, túlnyomó részben az egyszerű antikva vagy 
mediaeval típusokból kerülnek ki, akár kézibetűkről van 
szó, akár gépszedésről. A díszes és cikornyás szövegbetűk 
divatja elmúlt és alig is akad magyar nyomda, amelyik 
ilyen minden ízlést megcsúfoló könyvbetűnek birtokában 
volna még ma is. A könyvben előforduló fejezetcímek
hez használt címbetűk, az esetleges fejlécek vagy iniciá
lék már inkább eshetnek kifogás alá, mert sokszor bizony 
a legíz.léstelenebb és a szövegbetűvel sehogy sem harmo
nizáló régi öntödei alkotásokkal találkozunk a könyvek
ben. Mindezekről azonban alább bőven lesz szó, mint 
olyan dolgokról, amelyek a tipográfus ízlését hívják ki 
próbára, most még térjünk vissza a kiadónak, mint 
könyvrendelőnek a dolgára. Mint említettük, tapasztala
tunk szerint a könyv szépségét leginkább az teszi tönkre, 
hogy oldalai túlszélesek és túlságosan magasak csak azért, 
hogy a könyv 1—2 ívvel kevesebbet adjon. Könyv
kiadóinkat —  őszintén szólunk —  valamennyire meg

tudjuk érteni, hiszen a magyar könyvek példányszáma 
oly csekély, hogy a nagy költségből egy-egy könyvre sok
kal több jut, mint a sokkal nagyobb példányszámban 
készülő német, francia, angol stb. nyelvű könyveknél. 
Ennek ellenére mégis meggondolandó volna kiadóink 
részéről ez a kifogásolt szűkmarkúság, amely semmikép 
sem válik dicsőségükre, a magyar könyvnyomtatásnak 
pedig határozottan erkölcsi károsodást is jelentenek ezek 
a kiadói parancsra torzszülöttként kikerült könyvek, 
amennyiben a külföld előtt azt a látszatot keltik ezek az 
abnormális szerkezetű könyvek, mintha Magyarországon 
a könyvnyomtatók a —  csizmadiák céhéből kerülnének 
ki. Ismételjük, nem sokról van szó; egy normális terje
delmű műnél a margók növelése, helyesebben a szöveg 
keskenyebbre szedése és az oldal alacsonyabbra vétele 
nem jelenthet többet, mint egy ívnyi többletet, amelynek 
költségét elosztva a nálunk szokásos 1— 2000-es pél
dányszámra, a könyv árának elviselhetetlen emelkedését 
semmiesetre sem vonná maga után. Szó eshetik arról is, 
hogy szép és kifogástalan technikájú könyvek egy bizo
nyos százalékkal nagyobb elterjedtségre is tennének szert, 
tudván azt, hogy a könyvbarátok —  jó néhány tucatnyi
val dicsekedhetünk —  az ilyen tömeges terjesztésre szánt 
olcsóbb könyveket is szívesebben vásárolnák, csak azért, 
mert szépek, önmagunkról is tudjuk és a kiadók, könyv- 
kereskedők is tudják, sokan vannak, akik a szép könyv 
kultuszát ápolják és megveszik a könyvet csak azért, 
mert annak szép technikai kivitelében gyönyört lelnek.

Milyen legyen a szép könyv?
Közleményünknek tárgya tulajdonképpen ennek a kér

désnek a taglalása. Itt vissza kell térnünk a bevezetésben 
mondottakra, hogy a rossz, csúnya könyvek másodrendű 
főokozói a hozzá nem értő könyvnyomtatók. A hozzá 
nem értést látjuk a mai könyvek oldalainak ízléstelen 
kiképzésében —  bele vehetjük itt a margók helytelen 
megállapítását is, noha ez túlnyomórészben a kiadók 
rovására írandó, —  a címek helytelen elhelyezésében, a 
címsorok betűinek, a könyvdísznek —  legyen fej léc vagy 
iniciálé —  minden ízlést megcsúfoló rossz megválasztá
sában.

Mindezek elemi technikai ismereteket tesznek szüksé
gessé és igen, igen nagy bajnak kell minősítenünk, hogy 
sok magyar könyvnyomtató bizony nagyon gyakran vét 
ezek ellen az elemi követelmények ellen, anélkül, hogy 
neki ebből a legcsekélyebb anyagi haszna volna. Épp 
úgy, mint a kiadók esetében, a könyvnyomtatók esetében 
is meg tudnók érteni a pongyola kivitelt, ha abból egy 
körömfeketényi anyagi előny Származna az üzemre. A 
kicsiny, szűkmarkúságot eláruló margókra magyarázatul 
elfogadjuk —  ha nem is helyeseljük —  a kiadók nehéz 
helyzetét és takarékossági törekvéseit, a tisztán technikai 
és esztétikai szempontok ellen való vétkezésre azonban 
nem tudunk mentséget találni.

122



M

Szedéspélda W a nko  
Vilmos : „A szép könyv 
tipográfiájáról“ című 
cikkéhez. Az Első Ma
gyar Betűöntöde Rt. 
Budapest, törzsgyárak 
D. Stempel AG Frank
furt a. M. és H. Ber
thold AG Berlin, fél
kövér és díszes Reform 

groteszk betűje

123



'2
5!

Sz
ed

és
pé

ld
ák

 
W

an
ko

 
V

il
m

os
: 

„A 
szé

p 
kö

ny
v 

tip
og

rá
fiá

já
ró

l* 
cím

ű 
ci

kk
éh

ez
.

Az
 

El
ső 

M
ag

ya
r 

Be
tű

ön
tő

dé
 

Rt
., 

Bu
da

pe
st 

(t
ör

zs
gy

ár
ak

: 
D

. 
St

em
pe

l 
AG

, 
Fr

an
kf

ur
t 

a.
 

H
. 

Be
rth

old
 

AG
, 

Be
rli

n)
 

Ga
ra

m
on

d 
an

tik
va

 
és 

ku
rz

ív 
be

tű
je



Sz
ed

és
pé

ld
ák

 
Wa

nk
o 

Vi
lm

os
: „

A 
szé

p 
kö

ny
v 

tip
og

rá
fiá

já
ró

l" 
c. 

ci
kk

éh
ez

. 
Az

 
Els

ő 
M

ag
ya

r 
Be

tű
ön

tö
de

 
Rt 

Bu
da

pe
st,

 (
tö

rz
sg

yá
ra

k:
 D

. S
te

m
pe

l 
AG

, 
Fr

an
kf

ur
t 

a. 
M.

 é
s 

H.
 B

er
th

old
 

AG
, 

Be
rli

n)
 

Am
ts 

an
tik

va
 

és 
ku

rzí
v 

be
tű

je



f
►

s-oc0

1
0 
<
"O"o
1
X
JS
s
rí

I

£
1
í/>
Q
•5'í?
&
8
:0

I
1CQ
00

c
1$JÖ
"O
:0C:01«
tra

s
*o
a

■3
8_C1u
*3
1u

3
I0 a, •ö
£.a
ÍM
O,
N

<

O1
0 lg1
5'Cla,
-ai</>

ON
<N
i—i



Sz
ed

és
pé

ld
a 

Wa
nk

o 
Vi

lm
os

: 
„A 

szé
p 

kö
ny

v 
tip

og
rá

fiá
já

ró
l44 

cím
ű 

ci
kk

éh
ez

. A
z 

Els
ő 

M
ag

ya
r 

Be
tű

ön
tö

de
 

Rt
., 

Bu
da

pe
st 

(tö
rz

sg
yá

ra
k:

 D
. 

St
em

pe
l 

AG
, 

Fr
an

kf
ur

t 
a. 

M.
 és

 H
. B

er
th

old
 

AG
, B

er
lin

,) 
Am

st 
an

tik
va

 
be

tű
je



S z e d é s p é l d a  W a n k o  V i l m o s :  „ A  s z é p  k ö n y v  t i p o g r á f i á j a 44 c í m ű  c i k k é h e z .  
Az Első Magyar Betűöntöde rt.i Budapest (törzsgyárak: D. Stempel AO, Frankfurt a. M . és H. Berthold AG, Berlin) keskeny világos Sáculum betűje.

133



Sz
ed

és
pé

ld
a 

W
an

ko
 

Vi
lm

os
: 

»A 
szé

p 
kö

ny
v 

tip
og

rá
fiá

já
ró

l" 
cim

ű 
ci

kk
éh

ez
. 

— 
Az

 
Els

ő 
M

ag
ya

r 
Be

tű
ön

tö
de

 
Rt

., 
Bu

da
pe

st 
(tö

rz
sg

yá
ra

k: 
D.

 S
te

m
pe

l 
AG

, 
Fr

an
kf

ur
t 

a. 
M.

 é
s 

H.
 B

er
th

old
 

AG
, 

Be
rli

n)
 

Gó
liá

t 
an

tik
va

 
és 

Hö
lzl

 
m

ed
ia

ev
al

 
be

tű
je

. 
(Az

 
áb

ra 
Fio

ra
 

M
ar

git
 

gr
af

ik
us

 
m

űv
és

zn
őn

ek
 

a 
gy

om
ai

 
Kn

er
-n

yo
m

da
 

ré
sz

ér
e 

ra
jzo

lt 
m

eg
hí

vó
 

dí
sz

ítm
én

ye
ib

ől
 

va
ló

.)



Szedéspélda Wanko Vilmos: „A szép könyv tipográfiájáról“ című cikkéhez. Az Első Magyar Betüöntöde Rt. Budapest (törzsgyárak: D. Stempel AG,
Frankfurt a. M. és H. Berthold AG, Berlin)  Saculum betűje

137



0 **0

K ö n y v o l d a l a k  m a r g ó i n a k  m e g á l l a p í t á s a  k ü l ö n b ö z ő  m ó d s z e r e k  s z e r i n t  
i. ábra: középkori írott könyvek margói. 2 . ábra: modern könyvek margói j .  ábra: margóviszonyok William Morris szerint. 4. ábra: Edward Johnston szerinti margóviszonyok

Nem ismerünk mentséget e vétségre azért, mert a 
könyvművészet egyszerű tipográfiai alapelveinek negli
gálását nem tulajdoníthatjuk másnak, mint annak, hogy 
a mai könyvnyomtatók túlnyomó része nem tud szaba
dulni a közelmúlt idők könyvszedési „szabályai"-nak 
nyomasztó hatása alól. A „régi jó” szabályokhoz való 
ragaszkodásukat azzal az indokkal próbálják igazolni, 
hogy „a régiek is így csinálták, mi is így tanultuk s 
ezért is jó ez így, mert hiszen ma mindenki a régiekre 
hivatkozik” . Azoknak, akik így beszélnek, csak annyiban 
van igazuk, hogy a mai modern műipar és iparművészet 
egyformán a „régiek” alkotásainak tanulmányozásából él 
és ezeknek művészetéből merít, ebből alakítja ki a maga 
újabb formanyelvezetét s ezért is hallhatjuk olyan gyak
ran a régmúlt idők művészetének dícséretét. Azonban 
ezek a régiek és azok a „régiek”  között, amelyekre a mi 
kartársaink rendszerint hivatkoznak, óriási a különbség,

mert a 2— 4 évszázad előtti vérbeli tipográfusok és a 
3— 5 évtizeddel ezelőtt élt nyomdászok és munkáik kö
zött hihetetlenül óriási az értékbeli különbség.

Ha már a régi tipográfusokra hivatkozunk, úgy utal
junk a valóban régi, hajdani őstipográfusaink, valóban a 
szó legszorosabb értelmében vett /éö«)'t'nyomtatóink mű
remekeire. ök alkották meg az igazi könyvművészet alap
vető tipográfiai szabályait. A közeli évtizedek könyvszedési 
szabályféléire hivatkozni teljesen célttévesztett dolog, 
mert a sokszorosítóiparnak ez az időszaka dicsekedhetik 
a legkevesebb iparművészeti alapossággal.

De térjünk a tárgyra.
Egy könyv megtervezését, szépségének megalapozását 

a margóviszonyok megállapításán kell kezdenünk. Tele
tömhetjük a könyvet tipográfiai vagy művészkéztől szár
mazó díszítésekkel, munkánk mégsem lesz szép, ha a 
margóviszonyokat helytelenül állapítjuk meg. A margók

Arányos könyvoldalak elrendezése i. az aranymetszet alkalmazásával, 2 . a szedéstükör és a papiros közötti különbözet részekre bontásával
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fontosságát már a régi könyvíró barátok is felismerték 
és az írott könyvek között bizony alig találunk aránytalan 
margójú műveket. Általában a szép, nagy margók jellem
zik e könyveket, legyenek azok barátkézzel írottak, avagy 
ezek nyomán a könyvnyomtatás első idejében nyomtatot
tak. A modern könyvművészetnek ez az alfája és ezt 
különösen Németországban ismerték fel, ahol kutatáso
kat folytattak a régi könyvek margóarányainak szám
szerű megállapítása céljából. így jutottak annak a meg
állapításához, hogy a középkori könyveknél a legtöbb 
esetben a belső margó, a kötőhézag 2, a felső margó 3, 
a külső margó 4 és az alsó margó 6 részből áll. Vagyis 
a felső margó felényivel nagyobb a kötőhézagnál, míg 
ennek duplája a külső margó, az alsó margó pedig két
szerese a felsőnek. Ilyen margóviszonyokat találunk sze-

Fiora Margit könyvdísze „A z  én első könyvem" című 
Pantheon-kiadványban

déspéldáink közül a következőkön: a 125. oldalon a 
„Sok hűhó semmiért"  címlapon, a 127. oldalon „A  
szegény Henrik"  címlapon, a 129-, 131■ és a 135. ol
dalak szedéspéldáin.

A  modern könyvművészet általában ezeket a margó- 
viszonyokat vette alapul, éppen csak annyiban változtatott 
azokon, hogy az alsó margót 6 rész helyett 5 részben 
szabta meg. Ilyen margót láthatunk az összes többi fen
tebb fél nem sorolt példákon.

A margóviszonyok arányos megállapításával különben 
az újabbkori könyvművészek majdnem mind foglalkoz
tak. Megemlítjük két hírneves angol könyvnyomtató 
művész megállapításait is. 1Villiam Morris a kötőhézag 
terjedelmét 5 részben állapította meg s a felső, külső és 
alsó margókat az előzőnek egyötödével növelte, vagyis 
a kötőhézagban 5, a felső margón 6 (5 +  1), a külső 
margón 7.2 (6 + 1 .2 ) , az alsó margón pedig 8.6 
(7 .2 +  1.4) résznyi margót hagyott, ez utóbbit azonban 
lefelé kerekítve 8y2 részben állapította meg. A másik 
angol, Edward johnston, a margóviszonyokat nagyjából 
ugyanazon az alapon szabta meg, mint az írott könyvek

nél találta, de a kötőhézagban iy 2 részt vett kiinduló 
számként, a felső margót azonban csak egyharmad rész
szel növelte 2 részre, a külső margót 3, az alsót 4 részben 
szabván meg, miáltal a könyvoldalnak nagymértékben 
keskeny, magas alakot adott.

A fentebb ismertetett négyféle margóviszonymegálla- 
pítási módot egymással összehasonlítva úgy találjuk, 
hogy a régi könyvek margója nagyon is bőkezű, elegáns 
és impozánsan szép margókat nyújt, a modern könyvek 
margóviszonyai csak kis mértékben —  az alsó margóból 
lecsípett egy rész erejéig —  redukálódtak, de még min
dig szépek és hatásosak. Morris margóinak hibájául kell 
betudni azt, hogy a szétnyitott könyvben, tehát egy oldal
párnál a kötőhézag szélesebb (a kötőhézag összesen 10 
rész, a külső margó pedig csak 7.2 rész), mint a külső 
margók s így úgy tetszik, mintha a két testvéroldal szét
válna, Edward johnston margóinál pedig kevésnek tű
nik fel a felső margó, egyébként úgy a első kettőnél, 
mint Johnstonnál is a kötőhézagban —  egy oldalpárt 
véve tekintetbe —  ugyanannyit találunk, mint a külső 
margókon, tehát a szembenfekvő oldalak valóban egy- 
máshoztartozóknak tűnnek fel.

A margóviszonyok dolgában helyesnek kell tarta
nunk még az aranymetszet szerinti margókat is, amikor 
elsősorban az oldal nagyságát állapítjuk meg a papiros
sal azonos arányokban s ehhez képest az oldaltükör és a 
papír szélessége, illetve magassága közötti differenciákat 
az aranymetszet szerint osztjuk két részre s ez esetben 
a kötőhézag és a külső margó egymáshoz való aránya 
3:5 lesz, a telső és az alsó margó egymáshoz való aránya 
pedig 5:8. Ilyen oldalnagyság és margómegállapítás ese
tében a papiros és a szedéstükör átlói egymásra esnek. 
Ennek a margómegállapítási módszernek is azonban meg
van az a hátránya, hogy az oldalpároknál a kötőhézag 
1 résszel tágabb a külső margónál s így ha már alkal
mazzuk, úgy alkalmazzuk olyan könyveknél, amelyek 
átütésszerüen kötetnek be s ennek következtében a belső 
margóból a kötésnél elvész egy kis rész.

Egy további margóviszony-séma egyezik a középkori 
könyvek margóival, csupán számszerűleg más, amennyi
ben a margók 1:1.5:2:3 részből állanak, vagyis számsze
rűleg felerészei a középkori könyvek margórészszámai- 
nak, értékben azonban teljesen azonosak azokkal.

A  margóviszonyok különböző megállapítási sémáit 
különben e cikk keretében elhelyezett sematikus ábrák is 
világosabbá teszik.

A margóknak ezek az arányai minden esetben válto
zatlanok legyenek, mértékük azonban változhatik asze
rint, hogy kisebb, vagy nagyobb margókat kell megálla
pítanunk. Nagy margók az elegánsak és szépek, a könyv
nek igen nagy finomságot kölcsönöznek, különösen, ha 
a szöveg szedése nem túlságosan tömör. Nem ritka az 
olyan német könyv, amelynek margói pazarul nagyok és 
a szöveg is pazarlóan ritkított. Olykor 8— 12 ponttal is 
ritkítják az úgynevezett amatőrkiadásokat, de nem rit
kaság a közönségesebb jellegű könyveknél sem a 4— 6 
pontos ritkítás, ami azonban csak akkor hat impozánsan
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és megvesztegetően, ha a margók is hasonlóképpen 
szélesek. A könyv szövegbetűinek megválasztása a leg
több esetben nem a szedő, sokszor még a nyomdatulaj
donosnak sem áll módjában; ezt a jogot rendszerint a 
kiadó, vagy a szerző tartja fenn magának. Nem is szólva 
azokról a gyakori esetekről, amikor nincs mód a válasz
tásra, mert választék sincsen. De amennyiben módunk 
van a könyv betűit magunknak megválasztani, úgy ne 
hagyjuk figyelmen kívül, hogy a tiszta antikva vagy 
mediaeval betű erre a legalkalmasabb. A betűfokozat 
megválasztására már gyakrabban adódik alkalom s e 
feladatunk teljesítésénél a legnagyobb gonddal és figye
lemmel kell lennünk a szedendő könyv szellemi tartal
mára és arra az olvasótáborra, amelynek a könyvet szán
ták. A szépirodalmi munkák megbírják a borgisz betű
ket, a tudományos munkáknál már inkább a garmond 
jöhet számításba, mert a nehezebb stílusú tudományos 
munkák olvasása már amúgy is fárasztóbb s ezért indo
kolt a könnyebben olvasható nagyobb betűk alkalmazása. 
Gyermekeknek, vagy a falu egyszerű embereinek szánt 
munkák mindenkor nagyobb betűkből szedessenek, sőt 
ilyen esetekben ajánlatos a minél rövidebb sorok szedése 
is, ami arra is ad alkalmat, hogy az oldalakat kéthasábos 
megoldásban dolgozzuk ki. (L. a 133. oldalt.) A szöveg 
ritkítása nagy előnyére válik a könyv olvashatóságának, 
tehát ha csak mód van rá, ritkítsuk meg a szöveget.

Ha a könyvet fejléccel, záróvonallal, vagy élőfejjel 
kell készítenünk, úgy ezeket az oldal magasságába be kell 
számítani, viszont nem kell beszámítani az egyedül álló 
oldalszámot. De ha ez utóbbit teljes sorrá egészítjük ki 
valami sordísz alkalmazásával, akkor az is beletartozik 
az oldaltükörbe. (L. a 131. oldalszámú mellékletet.)

Ugyanígy járunk el, ha az oldalakat keretekkel szed
jük, ez esetben a keretet kell a papír síkjára helyesen 
állítani, mert a keret is beszámítandó az oldaltükörbe.

Igen fontos feladat és nagy gonddal végzendő a 
kezdőoldalak beütésének a helyes megállapítása. Ha a 
fejezet címsorai rövidek, pl. a nagyon gyakori egyszerű 
római sorszám, vagy címsorok nélkül dolgozhatunk, úgy 
a kezdőoldal beütése és a szövegsorok egymáshoz való 
aránya 3:8-hoz legyen, vagyis 3 rész legyen a beütés s 
8 rész a szöveg, ez a nyolc rész mindig a szöveg első 
sorától számíttassák, még akkor is, ha rövid címsorokkal 
van dolgunk. Hosszabb, teljes sorokat adó címsorok 
esetén a beütés ugyanilyen arányú legyen, de a szövegre 
szánt 8 részt a címsor felső szélétől számítsuk. Sok eset
ben a fejezetcímek több sorból állanak. Ez esetben a be
ütés mértékét növelnünk kell és pedig 5 résznek vegyük 
a beütést és 8 résznek a szöveget, azonban a címeket 
mindenkor a beütésre szánt 5 részben helyezzük el. 
Üjabb könyvművészeti fogás, hogy a beütésnek utóbb 
említett 5:8 arányát fordítva alkalmazzák olykép, hogy a 
beütés 8 rész, a szöveg pedig 5. Ilyen esetekben már 
szinte magától értetődik, hogy a címsorokat is más fel
fogásnak megfelelően helyezzük el. És pedig vagy az 
oldal legfelsőbb részén, vagy —  amennyiben fejlécet is 
alkalmazunk —  az üresen maradt 8 résznek a metszet

pontjába úgy, hogy a címsorok és a fejléc között 3 , a 
címek és a szöveg között pedig 5 résznyi beosztást hasz
nálunk. (L. az 5. mellékletet, 131. oldalt.)

A külön oldalakon elhelyezett fejezetcímek, az úgy
nevezett szennycímek, ma már ritkábban fordulnak elő, 
de ha ilyenekkel van dolgunk, úgy nagyon ügyeljünk 
arra, hogy ezek a címsorok midenkor a szemnek tetsze
tős helyen álljanak. Ez a hely pedig az oldaltükör met
szetpontja, mely esetben a címsor felett 3, a címsor alatti 
üres hely pedig 5 rész lesz. Ugyanez a szabály tartandó 
szemelőtt a ma ismét divatos kolofonok, ajánlások 
sorainak elhelyezésénél is.

Fiora Margit könyv dísze „A z  én első könyvem”  című 
Pantheon-kiadványban

A fejezetek záró oldalain nagyon gyakran alkalmaznak 
különböző záródíszeket, ezeknek elhelyezésére kötött 
szabályokat megállapítani nagyon nehéz, mert ez függ 
elsősorban a záródísz rajzától, rajzbeli megoldásától, 
nagyságától és a rendelkezésünkre álló hely terjedelmé
től is. Egyszerűbb könyveknél egyszerű vonalakat alkal
mazhatunk, vagy diszkrét rajzú záródíszeket, amelyeket 
3:5, 3:8, 3:13, 3:21 arányban állítunk a szöveg után 
annak megfelelően, hogy több vagy kevesebb a szabadon 
hagyott oldaltükör. Külföldön nagyon divatos a záró
oldalak olyan kiképzése, aminőt a 1 3 1 . oldalon mutatunk 
be, amelynek technikai fortélyát a színes sematikus vo
nalak szemléltetően magyarázzák.

Igen fontos az illusztrációk helyes elhelyezése is. Itt 
is az aranymetszet nyújtotta 3:5, 5:8, 3:8, vagy 5:13 
arányszámokat vegyük alapul. Több klisét egy oldalon 
ugyancsak ilyen arányszámok szerint helyezünk el, oly
képpen, hogy az arányszámokat a legfelsőbb klisé felső, 
illetve a legalsóbb klisé alsó szélétől számítjuk. Termé
szetesen vannak rendkívüli esetek, amikor ezeket a sza-
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bályokat nem lehetséges betartanunk, ilyen pl. az, amikor 
egy bizonyos ábrát a hozzátartozó szövegsorok után kell 
elhelyeznünk. Eltérhetünk a szabálytól akkor is, ha pl. 
egy címsor akadályául szolgál az arányos elhelyezésnek, 
amikor is a klisét legajánlatosabb az oldal felső szélén 
vagy egészen alul elhelyezni. Szó lehet még a klisékkel 
kapcsolatban arról is, hogy a klisék körül mennyi szabad, 
üres helyet hagyjunk? E tekintetben számolnunk kell az 
oldalba betördelendő ábra alakjával és rajzbeli techniká
jával. A közönséges, négyszögletűre formált autotípiákat, 
ha azok a szöveggel egyforma szélesek, szorosabban épít
hetjük bele az oldal szedéstükrébe (1. a 137. oldalt), mert 
ezeknek tónusos háttere amúgy is elüt a szöveg foltjától. 
A vonalas rajzok körül már nagyobb üres helyet kell 
hagynunk, kivált ha azok nem zárt —  négyszögletes —  
formájúak. Ha módunk van rá, úgy a szabadon elfutó 
művészi rajzokról készített kliséknek nagy üres felületet 
adjunk hátterül, mert azok így érvényesülnek igazán jól. 
(L. a 135. oldalt.)

Végül szó essék a könyv dekorálásáról is. Másfél év
tizeddel ezelőtt divatos volt a könyveket betűöntödei 
díszítőanyagok felhasználásával díszíteni: fejléceket,
iniciálékat, záróvonalakat szedni. Ma ezt már nemcsak 
nem kedvelik, hanem el is ítélik a hozzáértők, mert az 
ilyen könyvdekorálási mód sohasem nyújtotta azt az ab
szolút jó eredményt, amit tőle vártunk s egyébként pedig 
a drága könyvdísz beszerzése nem fizetődött ki, mert 
lehetetlenség volt valóban hasznothajtóan kihasználni, 
kivéve azt az egyetlen esetet, ha egy-egy betűöntödei 
származású könyvdíszt egy könyvsorozat egységes deko
rálása kedvéért rendeltek meg.

A könyvek tipográfiai dekorálásánál legyünk tekintet
tel arra a fontos körülményre, hogy kizárólag olyan 
anyagokat használjunk fel, amelyek a szövegbetűvel stí
lusban, vonalerősségben és jellegben egyeznek. Tehát ne 
szedjünk fejléceket groteszkbetűkhöz rajzolt hirdetéskör
zetekből, amikor a szövegbetű tiszta antikva típus, ne 
tegyük ezt még akkor sem, ha a kiválasztott sordísz figu
rája, rajza egyébként nagyon tetszetős. A legegyszerűbb 
dekoráció egyben a legszebb, amint azt lapunk fejlécei, 
vagy a 131. oldal egyszerű díszei is dokumentálják.

A könyvszedésben elég sűrűn fordulnak elő táblázatok 
is, amelyeket a gyakorlatban bizony majdnem mindig 
épp olyan formában szednek ki, mint valami közönséges 
hivatalos jellegű táblázatot. A táblázat a könyvben ízlé
sesebb kivitelt igényel, kerüljük a kövér és félkövér vo
nalakat —  kivéve azt az esetet, amikor a könyvbetű 
erős, majdnem félkövér jellegű vonalai ilyeneket meg
kívánnak, —  elégedjünk meg a finom és kettősfinom 
vonalakkal és a szerény keretvonalakkal úgy, amint azt 
a 135. oldalon is láthatjuk.

A könyvszedéshez tartozik még a címlapok szedése is. 
Ez már mestermunka jellegével bíró szedés, amiről e 
cikk keretében nem foglalkozhatunk teljesen kimerítően 
s éppen azért csak arra hívjuk fel olvasóink figyelmét, 
hogy egy könyv belső címlapja a legegyszerűbb kon
strukciójú kell hogy legyen. Egyszerű sorokkal sokkal

finomabb hatású és stílszerűbb címlapot tudunk szedni, 
mint a legkomplikáltabb mestermunkával. Utalunk mel
lékleteink példáira, amelyek kivétel nélkül a legegysze
rűbb technikával készültek. Láttunk ezek között olyant, 
amelynek címe igen rövid, olyant is, amelynek címe túl
ságosan hosszú, ilyen esetekben sokszor zavarba jönnek 
kollégáink, de szedéspéldáink útmutatással szolgálnak 
ilyen esetek szolid és tetszetős megoldására. (L. a 127. 
és a 125. oldalakat.) Ezek mellett a címlapok mellett 
találunk olyanokat is, amelyeknél a könyveim közepes 
terjedelmű, az egyiknél két egyforma sorba (125. oldal), 
a másiknál három különböző hosszúságú sorba formál
tuk a könyveimet (127. oldal).

A címlapszedésnél azonban már teljes mértékben kell 
érvényesülni az aranymetszet alkalmazásának, hogy ez
által a címlapok konstrukciója kifogástalan legyen. A 
címlapok dekorációja —  ha már dekorálni akarunk —  a

Fiora Margit illusztrációja a „Csili Csali Csalavári 
csalafintaságai” című Pantheon-kiadványban

legegyszerűbb legyen; legkedvesebb és legfinomabb az 
egyszerű finom vagy tompafinom vonalkeret, amelynek 
segélyével dekorálunk (125. oldalon „Sok hűhó semmi
ért”), vagy dekorálunk és a címlap sorait egységes, a 
szövegoldalakkal egyforma alakra fogjuk össze (125. 
oldalon ,,Amikor az üstökös eljön” ).

E közleménnyel távolról sem merítettük ki a könyv
szedés művészetének egész anyagát, amely úgyszólván 
kimeríthetetlen. De a köznapi használatra az elmondot
tak is kellő útmutatást és példáink megfelelő szemléltető 
oktatást nyújthatnak. Wanko Vilmos
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Tökéletesüsük kéziratolvasási készségünket
A könyvnyomtatónak legelsősorban azokkal a képes
ségekkel kell bírnia, amelyek a könyv előállításához szük
ségesek. Ezek közül a képességek közül a legelső és a 
legszükségesebb: a folyamatos, megértő kéziratolvasás. Az 
emberi tudás, irodalom, művészet ezer ágazatának bár
melyikéről is legyen szó: a betűszedőnek, mihelyt mun
kájához fog, a kéziratban leírt gondolatokat, eszméket, 
ötleteket, adatokat, neveket, szabályokat, jegyzeteket 
törekednie kell még a legkuszáltabb kéziratból is kibo
gozni, hogy munkáját embertől telhető hibátlansággal 
végezhesse.

Az a betűszedő, aki idegenül, értelmetlenül áll vagy ül 
a kézirat előtt, kedvetlenül, szinte azt mondhatnók:

Fiora Margit illusztrációja a „ Csili Csali Csalavári 
csalafintaságai" című Pantheon-kiadványban

szárnyaszegetten tud csak dolgozni. Bármilyen kifejlett a 
kézi ügyessége, bármilyen rutinos szedéstechnikával ren
delkezik, akár kézi-, akár gépszedő, ha munkájának szel
lemi részét: a kéziratolvasást nem végzi tökéletesen, 
munkája nem járhat teljes sikerrel.

Ámde hogyan jusson a szedő a gyakorlott kéziratolva
sás előfeltételeinek birtokába? Elvégre is nem rendezked- 
hetik be arra, hogy az emberi tudás minden ágazatában 
otthonos legyen, tanuljon ezerféle tudományt és szedjen 
magába milliónyi szóból álló szókincset, neveket, adato
kat, hogy adott alkalommal a kéziratnak még a leg

olvashatatlanabb részleteit is ki tudja betűzni! Ezt semmi 
esetre sem kívánhatjuk egy munkástól, akinek köteles
sége elsősorban és főként a szedés, még pedig, mint sok 
nyomdahatalmasság kívánja, a minél több és minél hi
bátlanabb szedés. Még ha éjjeleit nappallá tenné és sza
kadatlanul tanulna, akkor sem tudna elsajátítani min
dent, amit az emberi tudás sokféle ágazatainak művelői 
könyveikben kitermelnek, leszámítva azt a körülményt, 
hogy csekély díjazásából elő sem tudná teremteni ehhez 
a tanulásához a szükséges ezernyi könyvet.

Azonban ez nem jelentheti viszont azt, hogy ha valaki, 
az iskola több-kevesebb osztályának padjain koptatva 
évekig nadrágját, jól-rosszul megtanulta az írott betűk 
olvasását, azzal megelégedjék és azt higyje, hogy ő most 
már elég tudással rendelkezik és bárminő kézirat olva
sására vállalkozhat. A szedőnek a kéziratolvasási készsé
gét igenis szüntelenül fejlesztenie kell, még pedig terv
szerűen. Nem szabad Pató Pál nemtörődömségével arra 
gondolnia, hogy ha majd ő egyet-mást nem tud elolvasni, 
akkor majd lesz valaki más, aki elolvassa, ha meg más 
sem tudja, akkor majd beleszed akárminő zagyvaságot és 
majd a korrektor vagy a szerző kijavítja. Valamint a jó 
zenész, amikor a zeneszerző kottájából jól lejátszotta a 
zeneművet, örömét leli abban, hogy kifogástalanul vé
gezte feladatát, úgy kell a szedőnek is ambicionálnia azt, 
hogy bármilyen kéziratot embertől telhető hibátlansággal 
szedjen ki.

Ha már most a kéziratolvasás készségének a kétfajta 
szedésmódra: a kézi- és gépszedésre való kihatását vizs
gáljuk, meg kell állapítanunk, hogy mindkét szedésfaj
tára nézve igen fontos, hogy a szedő gyakorlott kézirat
olvasó legyen. Ha azonban fokozatokról lehet szó, a 
gépszedőnek nagyobb mértékben van szüksége erre a 
jeles tulajdonságra. Egy kis példával könnyen megvilá
gíthatjuk ezt a tételt. Ha gépen szedünk mondjuk: 
petitből huszonhat ciceróra (műveknél ez nem ritka 
dolog), ilyen sorban ejtett akár egy hibánk is új sor 
szedését jelenti, ugyanakkor a kézzel szedett sorban a 
hibát egyszeri ármanipulációval javítjuk ki. Aki gép
szedő, tehát jó kéziratolvasó és fürge észjárással fogja 
fel a mondatszerkezetben egymáshoz fűződő és viszonyló 
szavak egymásrahatását, úgyszintén a nehezen elolvasható 
szavakat a valószínűség mértékéig el tudja találni, az —  
a gépszedés technikájából eredhető, elkerülhetetlen hibá
kat leszámítva —  ritkábban ejt olyan hibát, amely a 
helytelen kéziratolvasásból származik és ezzel az ügyes
ségével ugyancsak előnyben van a nehézkes kéziratolvasó, 
a mondatszerkezetet csak kínosan megértő és a rossz 
kézírású részleteket sehogyan kisillabizálni nem tudó 
társa fölött.

Mit csináljon tehát a szedő, hogy a kéziratolvasásban 
minél nagyobb gyakorlatra tegyen szert?

Elsősorban is sokat kell olvasnia, hogy minél bővebb 
szókincsnek jusson birtokába. Azt mondjuk: olvasnia
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kell minél többet és minél különfélébbet, hogy a szó
képek mintegy megrögzítődjenek agyában. Amikor pél
dául a kéziratban ez áll: Mississippi, a szedőnek elsősor
ban nem fontos tudnia azt, hogy ezen a néven az 
Egyesült-Államoknak egy folyója és egy állama létezik, 
hanem főleg azt kell tudnia, hogy ezt a szót kétszer két 
j-sel és egyszer két p-\e 1 írják. Ha a kéziratban az írás 
technikájából kifolyóan kétes az, vájjon a szó Indokíná- 
nak vagy Judokínának olvasandó-e, a szedőnek egyszeri 
ránézésből tudnia kell, hogy az csak Indokína lehet. 
Ebből a tételből kiindulva, a szedőnek nagy buzgalom
mal kell forgatnia —  igenis a szó szoros értelmében 
véve: forgatni! —  szótárakat, szójegyzékeket, enciklopé- 
diás műveket, lexikonokat és mindennemű olyan köny
veket, amelyeknek forgatása nyomán agya megtelik a 
legkülönfélébb szóképekkel. És ha már egyszer nekiadta 
magát ennek a buzgó könyvforgatásnak, egészen biztos, 
hogy az ilyen módon lassan-lassan felfokozódott tudás
szomjúsága mindig további olvasásra és szókincsszer
zésre fogja serkenteni.

Ámde mindez csak az egyes szavakra vonatkozik. Más 
a mondatszerkezet. Hogy a mondatszerkezet keretén 
belül az egyik szó hogyan viszonylik egymáshoz, hogyan 
hat egymásra: milyen főnévi eset, milyen igeidő, melyik 
személy, milyen melléknévfokozat, milyen névmás, hatá
rozórag, vagy képző illeti meg ezt vagy azt a szót a mon
dat keretében, minek mi a vonzata, azt csak nyelvtani
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tudásunknak fokozatos fejlesztése útján tudjuk meg
tanulni. A nyelvtani alakokat, a vonzatokat a jó szedő
nek ismernie kell, mindezt pedig csak a nyelvtanból 
tanulhatja meg. De ez nem eshetik nehezére senkinek, 
hiszen minden szedő már az iskolában megszerezte ehhez 
a szükséges előképzettséget. Arra kell törekednünk, hogy 
minden mondatot, amit szedünk, tökéletesen megértsünk. 
Ez nem fog mindenkor sikerülni, főként olyan tárgyú 
szövegekben, amelyek valamely, tudásunk körét meg

haladó témakörből valók. Azonban ha szabad időnkben 
annak a témakörnek vagy tudományágnak már nyomta
tott termékeit olvasgatjuk, amelyikkel aznap szedés köz
ben a nyomdában foglalkoztunk, ezen a téren máris töb
bet fogunk tudni, mint tudtunk azelőtt. Ezt az agytrénin
get folytonosan kell végeznünk. Ha például ma ásvány
tani tartalmú kéziratot kaptunk szedni, akkor abból a 
témakörből a nyomdában meglévő, már kinyomott ívek 
szerzői korrektúráját kérjük el, aznap este vigyük azt 
haza és olvasgassunk, böngészgessünk benne, hogy a 
kéziratban előforduló, számunkra eddig szokatlan szó
képeket, kifejezésmódokat onnan kitanuljuk és agyunkba 
elskatulyázzuk. Ha többen szedjük egyidejűleg ugyanazt, 
akkor osszuk meg egymás között a kinyomott anyagot. 
Ha napilapnál dolgozunk, akkor mindennap fussuk át az 
egész lapot, hogy a folytonosan fölmerülő új neveket, új 
irányzatokat, új politikai áramlatokat, új eszméket, új 
művészeti, sportbeli, kereskedelmi, ipari, technikai és a 
jó Isten tudja még minő újdonságokat teljes, szüntelen 
figyelemmel kísérhessük, hogy azokból agyunkban valami 
megragadjon, no meg azért is, hogy az illető lap egyes 
munkatársainak egyéni stílusát, kifejezésmódját meg
ismerhessük. Röviden: iparkodjunk beleidegződni mun
kánkba.

A kéziratolvasásban való gyakorlottság elsajátításának 
van még egy módszere. Egyik-másik rossz kézírású szer
zőnek kéziratát vigyük haza, otthon írjuk azt át a ma
gunk írásával és amikor az a kéziratrészlet már megjelent 
nyomtatásban, hasonlítgassuk azt össze a saját átírásunk
kal, ebből ugyanis meg fogjuk látni, hogy amikor átírtuk 
a kéziratot, miben és hol tévedtünk. A házi és szerzői 
korrektúrákat szintén kísérjük figyelemmel, főként azokat 
a részleteket, amelyeket mi magunk szedtünk, ebből is 
tanulhatunk, meglátjuk ugyanis, hogy miben tévedtünk 
a kézirat olvasásakor.

A szedőnek nagy segítője a gépírás. A gépírott kéz
iratoknak jó része mentesíti a szedőt a sok töprengéstől 
és zavartalan munkálkodást biztosít neki. Ámde ezt nem 
lehet minden gépírott kéziratról elmondani. Némely 
esetben az értelmes, fürgeeszű szedő jobban szereti a 
kézzel írott kéziratot, mint a gépírottat. Mert ha a 
nyomdajártas, rutinos szerző kézzel is írja le kéziratát, 
abban az interpunkció helyes, a beszúrások és egyéb tol
dások, pótlások szakszerűen vannak beleiktatva. De ha 
felületes szerző egy minimális intelligenciával rendelkező 
gépírókisasszonynak diktál valamit és kéziratát áttekintés 
nélkül adja le a nyomdába, azon gyakran még a legintel
ligensebb szedő is megbokrosodhatik.

A legnagyobb bajok persze akkor fordulnak elő, ha 
írástudatlan, a fogalmazáshoz nem értő ember kézzel írja 
le azt, amit a nyomdának értelmesen kell kinyomtatnia. 
Minthogy azonban az ilyenfajta emberek rendszerint 
csak kisebbméretű dolgokat írnak, vagyis nem cikkeket, 
műveket, a bajok is csak kisebbméretűek lehetnek. De 
még ezeket is redukálhatja a jó kéziratolvasó szedő, ha a 
rosszul fogalmazott agyszörnyszülöttet a szórendnek, a 
helytelenül alkalmazott ragoknak, vonzatoknak és egyéb
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bajoknak-jajoknak helyreigazításával kissé szalonképe
sebb mundérba öltözteti. Fáradságos munka ez a szedés 
alkalmával, az bizonyos, no de mit csináljunk, ilyen is 
adódik, még pedig elég gyakran.

Nem kell tehát a szedőnek olyan végtelenül sokat 
tanulnia, kínlódnia, ha gyakorlott kéziratolvasóvá akar 
válni. Ezzel természetesen nem mondtuk azt, hogy a 
felületes, éppen csak hogy tanulással is nagy eredménye
ket tudnánk elérni kéziratolvasási készségünk fejlesztése 
terén. De ha a fentebb, sajnos, a hely szűke miatt csak 
nagy vonásokban vázolt módon fejlesztjük magunkban

a kéziratolvasási készséget, sohasem lesz okunk meg
bánni a gyakorlatozásra, az agytréningre eltöltött időn
ket, mert a szakavatott módon, helyesen elvégzett mun
kánk fölött érzett belső megelégedésünkből fakadó, jól
eső érzés fölemelő hatással lesz reánk, nem is számítva 
azt az elismerést, amelyet az ilyen rendes munkának fel
tétlenül eredményeznie kell. Az egyik elért siker pedig 
arra buzdít bennünket, hogy továbbra is sikeresen álljuk 
meg a helyünket, míg a kifogásolhatóan teljesített munka 
leverő hatással van reánk, az önbizalmunkat csökkenti, 
nyíltan kimondva: zülleszt. Rasofszky Andor

Különböző nyomóhengerborít ás okról
A nyomtatástechnika területén a nyomóhenger áthu- 
zatának, borításának célszerű elkészítése egyike a legfon
tosabb feladatoknak. A  jó, helyesen alkalmazott borítás 
teszi lehetővé, hogy egyáltalán nyomtathassunk és annak 
célszerű elkészítése egyben biztosítékát képezi a jó nyo
máseredménynek is. A nyomóhenger borításának módja 
és anyaga együttvéve nagy befolyást gyakorolnak az 
egyengetési művelet eredményére s egyben az egyenge- 
tésnek a nyomtatás közbeni hatására. A  nyomdai gép
mesterek egy része a borítást valóban szakszerűen és 
célszerűen állítja össze és készíti el, sokan azonban —  
kellő ismeretek hiányában —  a nyomógépre, a nyomta
tandó formára és a papirosra való tekintet nélkül több
nyire helytelenül végzik el ezt a rendkívül fontos fel
adatot.

Tudvalevő, hogy az egyengetés a nyomtatóforma ala
nyai, már mint: betűknek, kliséknek stb. tiszta és kife
jezésteljes nyomtathatását szolgálja. Kétféle egyengetést 
ismerünk és pedig a nyomtatandó forma egyes elemeinek 
(klisé, fabetű, tömöntés) a formában való egyengetését, 
helyesebben kellősítését és a nyomtatóhengeren való 
ismert egyengetést; az előbbinél az egyengetést a nyo
mólemezek és azok aljzata között helyezzük el, vagy 
pedig a forma betűinél magasabb vagy alacsonyabb 
nyomtatóelemeket amazokkal egyazon magasságra kellő- 
sítjük. A nyomóhengeren való egyengetés céljára szolgál 
a nyomóhengerborítás, amelyből ugyancsak kétfélét is
merünk. Az első a körforgógépek nyomóhengereinek át- 
huzata, amely a mennyiség-nyomást van hivatva előmoz
dítani, a másik fajta áthuzat a gyorssajtók nyomóhenge
reinek borítása, amely nemcsak a nyomtatás mennyisé
gének, hanem a nyomandó munka minőségének is kell 
hogy megfeleljen. Megkülönböztetünk még puha és ke
mény áthuzatokat vagy borításokat és ennek megfelelőleg 
puha, illetve kemény nyomást. A  puha borítást akkor 
alkalmazzuk, ha a nyomtatvány nem nagy igényű és a 
nyomást gyorsan kell lebonyolítanunk úgy, hogy az egyen- 
getésre nem áll megfelelő idő rendelkezésünkre. Ily 
körülmények között nyomtatandó sajtóterméknél éppen 
csak arra helyeznek súlyt, hogy azt minden kvalitatív

színezet nélkül csak el lehessen olvasni. A  puha nyomás, 
puha borítás tehát valójában a mennyiségbeli termelés 
céljára való s elsősorban a közönséges ujságnyomtatás- 
nál, továbbá nagyon kopott betűk és lemezek és szöveges 
formák nyomásánál jöhet szóba. Mihelyst azonban jobb 
formák, akcidenciák, táblázatok, vagy képes formák, egy 
szóval kvalitásos munkák nyomásásról van szó, a nyomó
henger áthuzatának, borításának keményebbnek kell len
nie és jól kell feszülnie a nyomóhengeren, mert tiszta, 
kifogástalan nyomást csak így nyerhetünk.

Tekintettel kell lennünk a feldolgozandó, megnyom
tatandó papirosra is. Ha puha papirosra kell nyomtat
nunk, akkor kemény borítást kell használnunk s az
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egyengetést is keményebb, simított, akár műnyomó papi
rosán kell végeznünk, hogy a nyomás ne mélyed jen na
gyon bele az egyengetésbe és a nyomtatás befejezéséig
—  különösen nagyobb példányszám esetén —  könnyű 
és tiszta nyomatokat kapjunk. Keményebb fajta papírok
nál a borítás puhább, ruganyosabb is lehet, feltéve, hogy 
a formában nincsenek autotípiák, amelyeket kizárólag 
kemény borítással tudunk tisztán nyomtatni. Autotípiá- 
kat tartalmazó formák nyomásakor legfeljebb arról lehet
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szó, hogy a borítás ruganyosabbá tétele céljából gumi
kendőt alkalmazzunk, amelyet a nyomóhengerre feszí
tünk. Ezáltal a nyomóhenger borítása keménysége mel
lett is kevéssé elasztikussá válik. A gumikendőborításnak 
azonban nagy hátránya, hogy költséges és nem minde
nütt hajlandók az üzemek ilyennek költségeit fedezni. 
A ma már majdnem mindenhol használatos kartonbort- 
tások, amelyek pedig gyorsan és könnyen megújíthatók, 
ugyanezt a célt szolgálják és ennek a célnak tökéletesen 
meg is felelnek s így nem is kell csodálkozni azon, ha 
a takarékos és tapasztalt nyomdatulajdonosok a gumi
kendőkkel szemben ezeknek a borító kartonoknak adnak 
elsőbbséget. Ilyen borításra való kartonokat a legtöbb 
papírgyár különböző szélességben, többnyire 100 méte
res tekercsekben hoz forgalomba s beszerzési költségük 
a gumikendőkkel szemben valóban alig jöhet számba, 
annyira olcsó. Ezeket a kartonfajtákat igen gazdaságosan 
lehet borítások céljára használni, mert a gyorssajtón való 
felhasználásuk után a tégelyes sajtók borításánál alkal
mazhatjuk jó sikerrel, ellentétben a gumikendőkkel, 
amelyek a gyorssajtón való felhasználás után tovább nem 
használhatók nyomtatási célokra, mert hullámosakká 
válnak. A  gumikendőnek különben egyéb hátrányaik is 
vannak; így például igen könnyen felületességre szok
tatják a gépmestert, aki a gumi ruganyosságában bízva, 
kísértésbe jön, az egyengetést nem azzal a gondossággal 
végzi, aminőt a munka megkíván, kivált ha sürgősebb 
természetű munkáról van szó. Az ilyen „gyorsított eljá
rásnak" a nyomtatóforma adja meg az árát. Gyakran az 
élesebb részleteket nem dolgozzák ki eléggé, miután a 
gumiáthuzat következtében nem is olyan feltűnők, de 
azután ezek a részletek, kivált nagyobb példányszám 
nyomásánál, eltompulnak és elkoptatódnak. Ezenkívül a 
gumikendő ilyen helyeken „lyukas", helyesebben benyo
módott lesz, amit a következő formák nyomásánál csak 
kellő alárakás segítségével lehet kiegyengetni.

Olykor-olykor azonban a gumikendő előnyösen is alkal
mazható, pl. nehéz illusztrációs, különösen autotípiákkal 
telt nyomóformák nyomásánál. Ez esetben sem szabad 
teljesen rábíznunk magunkat a gumikendő elasztikussá- 
gára és nem szabad felületesen egyengetnünk. Ajánlatos 
az illusztrációs formák egyengetését először vékonyabb 
kartonborításon elvégezni, annál is inkább, mert a nyomó- 
hengeráthuzat készítésénél amúgy is számolni kell az 
egyengetés után alkalmazandó gumi vastagságára, amit 
így ez a vékony karton van hivatva pótolni. Ha azután 
elvégeztük az egyengetést s az teljesen kifogástalan ered
ményt ad, akkor a kartont eltávolítva, az egyengetés fölé 
feszítjük a gumikendőt. Ily eljárás mellett azután való
ban örömünk fog telni az illusztrációk kifejezésteljes 
megjelenésén, mert a gumikendő bizonyos tónusértékek 
közötti átmenetek keménységét alaposan és előnyösen 
enyhíti, amikor az egyengetés (kézi kivágás, Lankes & 
Schwárzler, vagy a legújabb Marzio-eljárás szerint készült 
mechanikai erőegyengetés) természetes folyományként 
néha bántó hatást eredményez.

A  gumikendőáthuzatnak semmiesetre sem lebecsü

lendő előnyeit ismerjük a tégelynyomásnál, amely való
sággal síknyomás jellegével bír, mert lapos formáról 
lapos nyomófelületre, tégelyre nyomtat. A  nyomás egész 
felületről egyszerre történvén, gyakran előfordul, hogy 
nagyobb síkok vagy illusztrációk nyomata „gyöngyös és 
kveccselt". Ha a tégelynyomásnál nem kapunk tiszta 
nyomatot, az többnyire a túlságosan híg, vagy ilyen 
munkához nem mindig alkalmas festéknek tudható be, 
tehát használjunk erősebb, keményebb festéket, mint 
aminőt a gyorssajtónyomásnál szoktunk használni, ami
kor is lapos felületről hengerre nyomtatunk, tehát gör
dülő nyomtatással van dolgunk. A  fentebb említett tü
neteknek, a gyöngyözésnek és masszatolódásnak elejét 
vehetjük a gumikendő alkalmazásával, mert ennek kö
vetkeztében a tégely többnyire kemény kartonborítása 
elasztikussá válik. Egy ilyen kísérlet meggyőz mindenkit 
a gumi tégelyen való használatának előnyeiről.

A  gyorssajtónyomásnál előforduló spíszelésnek ugyan
csak elejét vehetjük a nyomóhengernek puhább, ruga
nyosabb borításával, mert ily módon a nyomóformának 
a nyomóhenger alatt való menete idején jelentkező 
lökéseket és zakatolásokat jelentékenyen csökkenthetjük.

Nyomó- vagy szennykendők alkalmazása már elavult 
ugyan, de azért még szóbaj öhet olyan üzemekben, ahol 
az úgynevezett „feszes” borításra még nem rendezked
tek be. Ilyen kendőknek az a célja, hogy a puszta nyo
móhengerre alkalmazott kartonhuzatot stb. rögzítse. 
Régi, agyonhasznált gyorssajtónál, vagy olyannál, ame
lyik laza alapon nyugszik s ezért a spíszelés gyakran je
lentkezik, ajánlatos ilyen nyomó- és szennykendőket 
alkalmazni, mert ezek révén a nyomóhengerborítás ki
sebb mértékben ruganyosabb lesz. Nyomókendőnek meg
felelnek vékony, de erős moleszkinvásznak. A szenny
kendőt rendszerint csak akkor távolítják el a nyomóhen
gerről, ha a hosszabb ideig használtat újjal kell felcse
rélni, vagy az alatta lévő kartonborítást már váltani kell. 
Vastagságuk megfelel egy középerősségű papirosnak és 
többnyire 0.2— 0.4 mm között váltakozik.

Moleszkinkendők alkalmazása esetén a beszerzésnél 
figyelemmel legyünk arra, hogy tömör, megfelelően erős 
és egyenletes szövésűek legyenek. Vastagságuk gyorssaj
tók céljára 1— 1.5 mm, körforgógépek részére pedig
0.4— 0.5 mm között váltakozik aszerint, milyen vastag
ságú hengerborítást kell alkalmaznunk. A moleszkin- 
vászon egyik oldala síma, a másik azonban kevéssé durva. 
A jobb minőségek élettartama természetszerűleg hosszabb. 
Alkalmazásuk esetén a gyorssajtón az egyengetés fölé 
feszítjük és legfeljebb egy fedő- vagy olajívvel borítjuk, 
a rotációsnyomásnál viszont a nyomóhenger legfelsőbb 
borítását képezik. A  körforgógépeknél használandó 
moleszkinvászon lehet vékonyabb és durvább szövésű is, 
mert az alatta levő nemezzel (filc) együttvéve megfele
lően puha borítást alkot. A  piszkossá vált moleszkin- 
kendőt kevés petróleummal elegyített meleg vízben lehet 
kimosni és szabad levegőn szárítani, hogy újból hasz
nálható legyen. Amennyiben ilyen kimosás után is szük
ségesnek látszanék, úgy itt-ott még benzinnel is lehet
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utólagosan tisztítani. Az ilyen mosási művelet természe
tesen nem a legkönnyebb, de nem is mindig eredményes 
munka s ezért egyes üzemekben a nyomókendőket amed
dig csak lehetséges, használják és felületüket némi fel- 
frissítésül időnkint talkummal vagy magnéziummal be
dörzsölik. Olyan üzemekben, ahol nehéz formáknak nagy 
példányszámban való nyomása gyakrabban előfordul, 
valóban ajánlatos nyomókendőket alkalmazni, mert ki
egyenlítő hatást gyakorolnak és a nyomógép nyomás
erejét jelentékenyen növelik. A gyorssajtók nagy részé
nél megfelelő szerkezetek vannak ilyen kendők gyors 
megerősítésére, hogy e réven az egyengetésnél és ennek 
utólagos utánegyengetésénél könnyen eltávolíthatók és 
újból felerősíthetők legyenek.

A nyomókendők beszerzési költsége is jelentékeny, 
úgyhogy a takarékos üzemek ezek pótlásáról gondos
kodtak. Ez a törekvés a lehető legjobb megoldáshoz ve
zetett és pedig a fentemlített „feszesítés” alkalmazásá
val, amelyet a nyomóhengerborítás alsó kartoníve és az 
azon elhelyezett egyengetés fölött szoktunk alkalmazni.

A feszesítő ív nem egyéb, mint egy igen jól enyvezett 
papírív, amelyet megnedvesítünk és az egyengetés fölé 
szorosan ráfeszítve alkalmazunk a nyomóhengerre. Ami
kor e nedves feszesítő ív megszárad, berakás nélkül hajt
juk át a gépet és a szükségnek megfelelően utánaegyen
getünk, majd a szokásos, vagy nélkülözhetetlen olajívvel 
húzzuk át a nyomóhengert s megkezdhetjük a nyomást. 
Ilyenformán egy erősen feszülő, de mégis elasztikus s 
főként igen olcsó borítást nyerünk, amelynek tartóssága 
is egyik nagy előnye és ezek mellett teljesen feleslegessé 
teszi a nyomókendők alkalmazását. Ezt az eljárást annyira 
jónak tartják, hogy korszerű üzemben csak ilyennel kel
lene jó gyakorlati munkát kifejteni.

Végül szóljunk még a nyomóhenger nemezzel való át
húzásáról. A nemez alkalmazása majdnem hat évtizedes 
múlttal bír és rendszeresen mint a gyorssajtó nyomóhen

gerének egyetlen, vagy inkább alap-, vagy főáthuzatát 
alkalmazták. A mai körforgógépeken és kézisajtókon ma 
is nélkülözhetetlenek ezek az áthuzatok. A gyorssajtó
kon éppen az előbb említett okokból mégis kiszorultak 
a használatból. A főok annak a felismerése, hogy a 
kevéssé keményebb áthuzat jobban kíméli a betűt, ami 
a valóságnak meg is felel. Egyébként pedig a autotípiák 
mind gyakrabbá vált nyomása tette szükségessé a modern 
gyorssajtókról való eltávolítását, miután az illusztráció- 
nyomás valóban kemény áthuzatot kíván. A filc tehát 
ma már csak az ujságnyomtatásban jut szerephez. A filc, 
melyet a körforgógépeken alkalmaznak, 1— 3 mm vas
tagságú, a leggyakoribb az 1 y2 mm-es, jóságát az a 
tulajdonsága adja meg, hogy mosás után is megtartja 
tömör puhaságát és a szárítás következtében nem húzó
dik össze. Használt, kimosott és újból alkalmazandó 
filceket ajánlatos az újra alkalmazás előtt rövid ideig 
puha, tehát felforralt és lehűtött vízben áztatni és desz
kára feszítve a szabad levegőn megszárítani. A filc fel- 
frissítése a nyomóhengerről való levétel nélkül úgy esz- 
közlendő, hogy az összenyomódott részeket szivacs segít
ségével megnedvesítjük, miáltal a filc ezeken a helyeken 
egészen felfrissül. Ez a kezelési módszer ugyan nagyon 
előnyösnek látszik, mégis van egy igen nagy hátránya 
és pedig az, hogy a filcre ragadt papír és egyéb piszok 
a gyakoribb nedvesítés folytán idővel mégis csak bele
ragad a filc gyapjúszálacskáiba, azokkal tökéletesen 
egyesül és megkeményedik, olyannyira, hogy az ilyen 
filcet is végül mégis csak ki kell cserélni. A nyomófilcek 
élettartama természetszerűleg korlátozott és a minőség, 
a használat és a kezelésnek megfelelően különböző. Oly
kor korábban, olykor meglehetős hosszú használat után 
válik a filc használhatatlanná, természetesen kopás miatt 
is, hiszen a filc gyapjúszálacskái is idővel teljesen el
enyésznek és a filcből nem marad más vissza, mint a 
puszta szövetanyag. A filcek beszerzésénél tehát legyünk
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tekintettel arra a gyakorlatilag igazolt aranymondásra, 
hogy „A  legjobb minőség a legolcsóbb!” A filceket fő
ként a körforgógépeknél használják ujságnyomáshoz, 
mert e munkánál semmi, vagy csak igen kevés idő áll 
rendelkezésre az egyengetés céljára és így a filcnek a 
hivatása a formában észlelhető magasságbeli diferenciá- 
kat elenyészteni és kiegyenlíteni. A tapasztalat szerint a 
túlvastag filcek használata nem előnyös, miután a filc 
fölé amúgy is kell alkalmaznunk egy moleszkinkendőt 
és néhány ívnyi papirosborítást, ami már azért is aján
latos, hogy a filcet az időelőtti befestékeződéstől megóv
juk. Amennyiben a filc puhasága túlságosan érvénye
sülne a nyomásnál, úgy azt erősebben kell feszíteni. E 
tekintetben különben mindenkor a nyomandó forma mi- 
néműsége a mérvadó.

A nyomóhengerborítások különbözősége és célszerű
sége —  amint látjuk —  a nyomdai gépmestertől nagy 
figyelmet követel. Kurt Peiser, Leipzig

A Hohlux maratógép
Szakkörökben még mindig bizonyos előítélettel visel

tetnek a maratógépekkel szemben. Ez érthető is, ha figye
lembe vesszük e gépek előnyeit ellensúlyozó sok hátrá
nyát. Szerencsére azonban ez nem minden maratógépre 
vonatkozik. A föltaláló szellem előrehalad és nem áll 
meg egy javításra szoruló maratógép előtt sem. A Hohlux 
maratógép úgy gyorsaság, mint munkájának minősége 
tekintetében teljesen kielégíti a szakembert.

A gép szerkezete a célnak megfelelő és —  mint a 
tapasztalatok mutatják —  az azon való dolgozás arány
lag könnyen sajátítható el, ami más maratógépekkel szem
ben nagy előny. A marató egészsége sincs semmiféle vesze
delmeknek kitéve. A gép munkája gyors és megbízható.

A Hohlux maratógép keményre égetett, saválló kő
anyagból van, amely úgy a salétromsav ellen, amely a 
cinklemez maratásához szükséges, mint a vasklorid ellen, 
amelyet rézmaratáshoz használnak, megóvja a marató
gépet. A gép turbinájának és tengelyének itt különös 
jelentősége van. Hogy rázótárcsákkal ellátott marató

turbina beépítése lehetővé váljon, a maratóteknő a rázó
tengely síkján keresztben el van választva, úgyhogy a 
maratóturbinának a maratóteknő alsó részébe való behe
lyezése után a szekrényszerű felső rész föltehető legyen.

Ezzel a géppel lehetővé vált, hogy kliséket tónus- és 
effektus-maratás nélkül készítsenek, az eredetinek összes

árnyalati és középtónusainak megőrzése mellett. Klisé
maratások a legnagyob alakig, 40X 50  cm-ig készülhet
nek és egy időben különböző, kisebb és nagyobb klisék 
is befoghatok a gépbe.

A maratandó lemezt az erre a célra szolgáló marató
lemeztartó zárókeretbe fektetik és az abban elhelyezett 
tartólécekkel gyorsan és biztosan megerősítik. Egyszerű 
kézmozdulattal továbbítják azután a befogott klisét a 
maratási folyamathoz. A maratófürdő mintegy húszszáza
lékos legyen és ennek megfelelően kell a salétromsavat 
is hígítani, ami 36— 40 fokos szokott lenni.

Az alsó kőkádba annyi hígított savat kell tölteni, hogy 
a maratóturbina alsó széle könnyen belemártódjék a 
savba. A turbina percenkinti 5-600 fordulatához elég 
egy fél lóerős elektromotor. Ajánlatos a motort szabá
lyozóval és burkolattal ellátni, hogy az minden káros sav
behatástól megóvassék.

A maratási folyamat gyors és biztos. A savat a kör
forgó kőlapátkerék a legfinomabban osztja szét, levegővel 
itatja és a függőlegesen elhelyezett maratandó lemezre 
locsolja. Tehát a maratófolyadék le is csöpög róla, úgy
hogy a lemez alulmaratásának veszélye nem forog fenn.

A motort kikapcsolják, hogy a kész klisét kivehessék, 
mikor is a maratólemeztartót a befogott lemezekkel hátra
tolják. Ezáltal a kliséket könnyen lehet kivenni és az 
maratófolyadék szétfröccsenése lehetetlen. Ezt megaka
dályozza a maratási folyamat alatt egy erős kristályüveg
lemez, amely a maratandó lemezt védi. Egy célszerű el
vezető készülék a fejlődő savgázokat kivezeti, amelynek 
saválló kőanyagcsöveit a maratógépet gyártó Hoh & 
Habne, Leipzig, cég a géppel együtt szállítja.

^  KÖNYVKÖTŐBETŰK RÉZBŐL ü  
Ili x
^  A Bugrán nagydíjjal kitüntetett könyvkötő rézbetű és ferro- ^

typöntödénk gyártmányai; kézzel vagy présen való aranyo- 
f  záshoz használatos rézbetűk, újság-, plakát- és zacskónyom-
^  dák részére való ferrotypek, keretekvilághírűek. Képviseli:
Q  Pusztafi Z s igm o n d  grafikai szakiiz let q
f y  Budapest VI. kerület, Tátra ucca 6. szám. Telefónszám: ■■
JSJ T. 231—43. Cluj-Kolozsvár Strada Filipescu 10. (Románia)
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Ismét a Linotype-matricák között mutatkozó hajszálvonalakról
A Magyar Grafika januári számában megjelent előző 

levelemhez fűzött kommentárhoz kívánok néhány meg
jegyzést tenni. Sorrendben.

1. Hogy a matricáknak benzinnel való kezelése 
káros-e, arról nagyon könnyen meggyőződhetik bárki 
a következő módon: új matricák beeresztése után tes
sék az egyik magazin matricáit benzinnel tisztítani, 
egy másik magazin matricáit pedig az általam leírt 
módon. Az eredmény szemmel látható lesz.

2. „A tanácsolt tisztítási módnál a matricák oldal
falaira rakódott piszok sohasem kerülne le”, írja h. 
Hát kérem szeretettel, nincs is arra semmi szükség, nincs 
annak semmi gyakorlati célja, értelme, hogy az onnan 
lekerüljön. Ugyebár a matricáknak nem az a célja, 
rendeltetése, hogy szép fényesen ragyogjon, hanem 
hogy tiszta betűképet adjon a nyomtatásban. A ben
zinnel való kezelés nemcsak hogy megtámadja a mat
rica finom éleit, hanem a melléjük lerakódott piszkot, 
mely mintegy védi azokat, lemossa.

3. „Szeretnők az olyan matricát négyévi használat 
után látni," Válaszom: mellékelve küldök egy matri
cát, amely hét évig volt használatban. Lapjai soha nem 
voltak semmiféle módon sem tisztítva; igaz, hogy 
piszkos a kis i, de rendeltetésének ma is kifogástalanul 
megfelel. Egy hárommagazinos gépből való (36 point, 
14 point és 10 point); a 10 pointos magazinra, amely
ből a betű ki lett véve, a legkonzervatívabb számítás 
szerint is lehet 10— 11 órai munkát számítani; hét nap 
hetenkint; ünnepe se volt soha, még karácsonykor sem 
az agyonhajszolt gépnek hét év alatt.

4. Készséggel elhiszem, hogy tudnának benzinnel 
kezelt és mégis 12 év óta munkában lévő matricákat 
mutatni; azzal a fenntartással, hiszem azonban ezt, 
hogy azok bizony spíszelnek. Tudtam volna 14 éve 
használatban lévő matricát is küldeni, amely még ma 
is kifogástalan betüképet ad, azonban ez a magazin 
nem volt úgy agyonstrapálva (8 point), tehát nem azt 
választottam.

Természetes, hogy nem csak a matricáknak benzin
nel való kezelése, hanem más okok is eredményezhet
nek hajszálvonalakat. PL: gyengén kizárt, illetve az 
ékekkel az öntés alatt nem elég erősen szétfeszített sor
ban csaknem minden esetben több hajszálvonal is van; 
ha az ékeket nem tisztítják rendesen, azoknak széleire 
ólom rakódik le s ez szintén hajszálvonalat eredmé
nyez; kissé hajlott, elgörbült ék vagy matrica is okoz
hatja azt. Mindezek azonban könnyen helyrehozhatók, 
nem oly súlyos természetű bajok, mint mikor a ben
zintől erednek a hajszálvonalak.

Több itteni nyomdában szakemberektől érdeklődtem 
s mindnek ugyanaz a véleménye, sokéves tapasztalata 
a benzin matrica ügyről, mint ahogy leírtam s a mat
ricák lapjait soha semmiféle módon egyik helyen sem 
tisztítják.

Megnéztem ma, mit mond a dologról a „Linotype 
Instruction Book", mely a brooklyni Linotype-gyár 
kiadványa. E könyv szerint régebben igenis benzint 
használtak a matricák tisztításánál, azonban rájöttek 
annak káros voltára s mai tisztítási módul csaknem 
szóról-szóra ugyanazt mondja a könyv, mint előző 
levelemben leírtam; megengedi (nem előírja!) a mat
ricák oldalainak, azaz lapjainak tisztítását is, azonban 
csak két-három gyenge simítást.

Ugyancsak a Magyar Grafika januári számának Tech
nikai jegyzetek rovatában olvasok matricatisztító gépek
ről. Ezzel szemben jelenthetem, hogy a brooklyni Lino- 
type-gyár is jött a közelmúltban egy új dologgal a mat
ricák tisztításához. Egyszerű radírgumi az újdonság, 
olyan alakra formálva, hogy az élére állított matricasor 
füleit és bemélyedéseit egyszerre takarja, tehát a matrica 
éleit gyorsan lehet vele tisztítani. Itt, ahol minden pénz- 
szerzési alkalmat a végletekig kihasználnak s amit csak 
lehet, azt mind gépekkel csinálnak, nem hallottam még 
matricatisztító-gépről.

Az európai és afrikai eredetű réz aranysárga, az ame
rikai vöröses. Ezt úgy hiszem, mindenki tudja.

A Rocky Mountain-bői kibányászott rézből készült 
matricákra a texaszi vagy mexikói, esetleg oklahomai 
vagy kaliforniai eredetű benzin káros, szinte pusztító 
hatással van, ami itt egyetlen szakember előtt sem két
séges.

Kételkedem benne, hogy az európai vagy afrikai ere
detű rézből készült matricákra ártalmatlan volna a galí
ciai vagy romániai petróleum; annál is inkább kételke
dek ebben, mert nem vagyok olyan nagyon bizonyos, 
hogy a Berlinben készült matricák anyaga nem-e szintén 
a Rocky Mountains roppant gazdag rézbányáiból szár
mazik. # Dankovics József, Newyork

Mindenekelőtt kijelentjük, hogy nem vagyunk a min
denáron való vitatkozások hívei, mindamellett nem mu
laszthatjuk el, hogy a fönti második newyorki levélre is 
megtegyük észrevételeinket. Annál is inkább, mert hisz 
amúgy is kilátásba helyeztük, hogy erre a tárgyra leg
közelebb visszatérünk. És egyébként sem kell a szakmai 
vitákat kerülni, mert itt nem arról van szó, hogy kinek 
van igaza, hanem arról, hogy a kölcsönös meggyőzés, 
érvelés és ellenérvelés folyamán a szóban levő kérdés 
tisztázódjék. A vitának csak akkor van gyakorlati értéke, 
ha az így kikristályosodott nézetekből a szakmai körök 
meríteni tudnak.

Cikkíró elismeri, hogy más okok is előidézik a spísze- 
lést. Többek között megemlíti, hogy ha az ékeket nem 
tisztítják rendesen, spíszek támadhatnak. Ez igaz. Csak
hogy az ékek csupán a szóközöknél vannak, viszont a 
spíszek a betűk között mutatkoznak. Végeredményben 
tehát a piszkos matricák segítik elő a spíszelést. Ennek 
a spíszelésnek azonban nem utolsó sorban a hibás, görbe 
kizáróékek is okozói, amennyiben a rájuk rakódott ólom-

153



OK"* 0
részecskéket átviszik a matricára, mégpedig sokszor annak 
finom hajszálfalaira, amelyek így benyomódnak, meg
sérülnek. Egyetlen hibás ék alkalmas arra, hogy egész 
matricakészletet rövid időn belül spíszelővé tegyen, mert 
most az már nemcsak a melléje került matricákat sérti 
meg, hanem a már ettől megsérült matricák mellé került 
összes matricákat. így halmozódik a baj.

Mondanunk sem kell, hogy a matricák leggyakrabban 
az ékek közvetítése nélkül is bepiszkolódnak és az olda
laikra rakódott piszok megakadályozza a matricáknak 
légmentes egymásmellézárkózását.

Tisztelet, becsület a más véleményének, mindenkinek 
vannak tapasztalatai és a mi tapasztalataink szerint a 
spíszelést utolsó sorban okozza a benzin. Tárgyilagos 
voltunk igazolására hadd álljon itt egy erre a kérdésre 
vonatkozó idézet, amelyet a Mergenthaler Maschinen- 
Fabrik kiadásában megjelent „Linotype” című szakkönyv 
153. oldaláról veszünk át szószerinti fordításban:

„A  matricák oldalfalait szintén tisztán kell tartani, 
mert máskülönben a szorosan összezárkózó felületek 
nem záródnak fémmentesen egymás mellé, miből 
viszont a kellemetlen „spíszelés” származik.

Amennyiben a matricák oldalfalain szennyréteg 
mutatkozna, azokat szilárd posztóval vagy ablakszíjjal 
bevont deszkán kell ledörzsölni.

Nagyon piszkos matricákat, amelyek jól tisztított 
magazinokból sem esnek, kivételesen, ha a szenny 
száraz ledörzsöléssel nem távolítható el, benzinnel

mosandók meg; ez azonban csak a legkivételesebb 
esetben ajánlható, ha a matricák olajossá lettek vagy 
hosszabb ideje azokat kielégítően nem tisztították 
meg, mert fémrészecskék megmosott matricákra köny- 
nyebben rakódnak le, mint száraz úton tisztított mat
ricákra.

Egyes matricákat, amelyek piszkos, olajos vagy ned
ves helyen való hosszabb fekvés miatt teljesen bepisz
kolódtak, benzinnel kell tisztítani, mert a megkemé
nyedett szenny úgy rakódhatott a betüképre, hogy ezek 
a matricák a tiszta öntést lehetetlenné tennék.

A matricák élettartama, eltekintve természetes el
használódásuktól, nagy részben kezelésüktől és a gép 
karbantartásától függ. Némely üzemben egy-egy mat
ricakészlet néhány hónapon belül elromlik, míg más 
üzemekben a matricakészletek több éven át vannak 
használatban.”

Grafitról itt egyáltalán nincsen szó. Viszont, mint az 
idézett részben is olvasható, régebb idő óta rátapadt 
szenny nem távolítható el grafittal, azt onnan benzinnel 
kell lemosni, csak ezzel oldódik le a rászáradt piszok. 
A matricáknak évenkint háromszor-négyszer benzinben 
való megtisztítása még nem visszaélés. A matricáknak 
rövid időn át benzinben való áztatása nem árthat a mat
rica finom éleinek, ha a megmosott matricákat azonnal 
megszárítják, ledörzsölik, ami nálunk minden esetben 
meg is történik. És megvalljuk őszintén, nálunk alig van 
szedőgépüzem, amelyben olyan gyakran tisztítanák a mát-
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ricákat, hogy a rájuk rakódott piszok egyszerű száraz 
dörzsöléssel eltávolítható legyen. Tehát az idézett rész
ben említett kivételes eset csaknem állandóan fennáll. 
De az meg egyenesen meglepő, amit cikkíró állít, hogy 
a lerakódott piszok megvédi a matricák éleit és így azt 
kár lemosni. Európában legalább mindenütt igyekeznek 
ezt a piszkot a matricáról eltávolítani, nem azért, hogy 
az fényes legyen, hanem —  mint föntebb említettem —  
a szoros egymásrazáródását ne akadályozza. Mert —  
ismétlem —  a matricák oldalaira rakódott fémrészecskék 
benyomódnak az oldalfalakba, azokat behorpasztják, így 
rések támadnak a matricák között, ami csak halmozza a 
spíszelés lehetőségeit.

A további vitatkozásnak azzal is elejét vehetnők, ha 
megállapítjuk: ahány ház, annyi szokás. Mi már csak a 
mi szokásainkat tartjuk —  a mi viszonyaink mellett —  
helyesebbeknek. H. S.

A szedőgépmatricák ú. n. spíszelésének a fentieken 
kívül egyéb oka is lehet. Itt adjuk közre egy igen érde
kes megfigyelésünket: Egy Bratislavában (Pozsony) meg
jelenő szaklapot egy ma még kevéssé használatos modern 
vágású betűket produkáló matricákkal szedik másfélév 
óta. E matricák féléven belül spíszeltek. Ennek okát 
tőlünk is kérdezték, de nem tudtuk megmagyarázni.

A napokban egy budapesti képeslap került a kezünkbe, 
amelyet egyik legnagyobb nyomdai műintézetünkben

állítanak elő s mintegy másfélév óta ugyanazon típusú 
szedőgépmatricákat veszik igénybe. A spíszelés e lapban 
is abnormálisán sűrűn fordul elő. Ezekben az esetekben 
nyilván egyidőben egyazon ötvözeté rézből készült mat
ricákról van szó, amelyek időelőtti spíszelésének okát is 
talán ezeknek az anyagában kell keresnünk. Szerkesztő

Technikai feljegy  zések
A szedőgépólom megkeményedése. Sokszor a szedő

géptermekben alig veszik észre, hogy miképpen történik 
az, hogy a szedőgépfém egyszerre csak keménnyé lett. 
Pedig nem egyszerre lett az kemény, hanem fokozatosan, 
abban a mértékben, amilyen arányban öntötték be a 
szedőgép katlanába a betűöntödei ceugot. Éppen lapunk 
múlt számában írtunk róla a „Technikai följegyzések" 
című rovatban, hogy a szedőgépfém alkatrészei milyen 
arányban vannak keverve. Az ón puhább és így folyéko
nyabb lévén, gyorsan ki is ég. Ez is hozzájárul a szedő
gépfém megkeményedéséhez. Ilyenkor az alkatrészekre 
nézve meg kell vizsgálni a kérdéses fémet, de ha ez min
denütt nem is állapítható meg, addig kell apránkint 
duplán finomított bányakohó lágyólmot és száz részhez 
3— 4 rész tiszta ónt vegyíteni, míg a szedőgépfém ren
des keménységi, illetve lágysági fokát vissza nem kapja.

Eredeti Victoria-gyorssajtóink
nyomáselállitással és

Victoria önberakókészülékünkkel
együttesen egy egészet képeznek 
és 50X70 cm-es alakú papírosnál 
óránként 2700 nyomást
biztosítanak. A Victoria önbe
rakókészülék egy perc alatt kézi 
berakásra átállítható

ROCKSIROH- 
WERKE OG 
HEIDENAU
M agyarországi k ép v ise lő

TANZER MIKSA
Budapest, VII. kerület, 
Akácfa ucca 50. szám 
Telefón: József 406—31
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Az ólmot nagy hőfokra kell emelni és megtisztítani, mi
előtt a lágy fémet hozzávegyítik. Természetesen jól össze 
kell keverni a fémet. Mindenesetre az a leghelyesebb, 
ha nem engedjük a rossz betüöntödei fémet beleönteni a 
szedőgépkatlanba. Ezt összegyűjtve egyszerre csak akkor 
keverjük bele, ha mingyárt hozzátehetjük a megfelelő 
mennyiségű lágyólmot és ónt is. h.

Salakképzödés a szedő gépkatlanban. Általában tapasz
talható a szegőgépüzemekben az a helytelen szokás, hogy 
a lemerített úgynevezett salakot (krecnit) teljesen félre
teszik. Ez valójában nem egyéb, mint antimón, amire 
pedig a szedőgépfémnek nagy szüksége van. A salak
képződést a fém túlfűtése elősegíti, de alacsony hőfok
nál is hab alakjában kerül fölszínre. Tehát a lemerített 
antimónt vissza kell juttatni a fémhez. Ez mindenesetre 
úgy végezhető el a leghelyesebben, ha az egész gépszedő
fémet meglehetős nagy hőfok mellett külön katlanban 
átolvasztják és a lemerített antimónt állandó keverés 
közben hozzávegyítik. — g.

Milyen hőfokot bír el a tömöntőjém? A fém tisztítása 
tudvalévőén csak a fém magas hőfoka mellett végezhető 
el alaposan. Tehát addig kell hevíteni, míg a faszén, 
amelyet a tisztításhoz használnak, az ólom felületén ha
muvá nem ég. Ez mintegy 400 fok Celsiusnál következik 
be. Ha az ólmot már megtisztították, 320 fokra hűtik le, 
mégpedig egyszerűen úgy, hogy a fűtőajtót kinyitják és

a hideg levegő körüljárja az olvasztótégelyt. Ekkor kell 
hozzátenni az ónt, mert azt nem szabad elégetni, állandó 
keverés közben. A mai betűöntőfémek azért olyan kemé
nyek, mert a tömöntő betűöntödei fémet (ceugot) kever 
hozzá. Antimón hozzátevése is szükséges, de csak a leg
ritkábban elegendő ez egyedül. — g.

Indiai selyempapír. A tömöntödékbe kezd visszatérni 
a régi, háborúelőtti papiros és a behozatal lehetővéválása 
óta az indiai selyempapiros is. Ez a papiros rostos, de 
ez a dolog természetében rejlik és a rostok abban a pil
lanatban égnek le, amelyikben a forró fém a matricával 
érintkezésbe kerül. A papiros struktúrája bordázott, de 
ez nem más, mint a papírok vízjegye, vagyis a bordák 
csak átlátszók, tehát a bordák helyén nem vékonyabbak, 
mint másutt. A papiros nem porózus. Ha néha előfordul 
is vékonyabb hely a papiroson, az annak tulajdonítható, 
hogy háziiparban, kézimunkával készült. Kellemetlen
séget egyáltalán nem idéz elő. — g-

Évről évre, nap nap után. Az ikerszavakat tudvalően 
kötőjellel kapcsoljuk össze. Például itt-ott, dirrel-durral, 
kint-bent, néha-néha, egy-egy, előbb-utóbb, egyik-másik 
stb. Ennek a mintájára írják és szedik rendszerint kötő
jellel napról napra, évről évre, nap nap után, háztól ház
hoz, szebbnél szebb stb. Hogy ez helytelen, mutatja 
az, ha a fönti szavakat más, kevésbé megszokott fő
nevekkel helyettesítjük: asztalról asztalra tette, a szék-
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röl az ágyra, a konyhából a szobába, lapról lapra, apáról 
fiúra, ágról ágra szállt, továbbá: ember ember hátán 
állt, ezred ezred után következett, kocsit kocsi követett, 
akkord akkord után hangzott el. Amint látjuk, eze
ket a szavakat, ha azonosak is, külön írjuk, mert 
nyelvtani alakjuk ezt így kívánja meg. Tehát: szóról 
szóra, házról házra, percről percre, hétről hétre, nap nap 
után, ember ember mellett haladt, jobbnál jobb stb.

Művészeti feljegyzés
Az ízléstelenség korszaka. A  múlt század hetvenes 

éveit nemcsak az iparművészet széles mezején, de a 
nyomtatóiparban is az ízléstelenségek virágzási korának 
lehet nevezni. Ha ebből az időből való üzleti nyomtat
ványok, diplomák, naptárak kerülnek kezeinkbe, már 
messziről lerí róluk annak a kornak kétségbeesett erő
feszítése a „dísz” után, mely ezt csak külső sallangok 
segítségével tudta megvalósítani. Tehát ahelyett, hogy 
egyszerű, jó és olvasható betűkben keresték volna a 
hatást, cikornyákat és „meglepetéseket" halmoztak egy
másra. A keret volt minden nyomtatvány legfőbb büsz
kesége. Ez a keret gyakran meg-meg volt szaggatva címe
rekkel, rajzokkal. Néha egy visszahajtott sarkot úgy 
mutattak be, mintha oda volna tűzve a laphoz s persze

egy nyomtatott gombostű végezte ezt. De a műlyukak 
sokszor is megismétlődtek a kereten s egy zsinór bújt 
keresztül rajtuk ki- és bedugva, mintha igazi selyem
fonál volna, pedig csak nyomtatva volt. Volt azután a 
keretnek egy sarka, ahol a papír egészen széthasadtnak 
látszott s —  itt volt a kutya eltemetve —  itt egy vi- 
gyorgó gyermekfej látszott, mintha az akarna alulról 
átbújni a nyíláson. Persze hogy a stílusimitációknak 
ebben a korában a legkülönbözőbb történelmi s művé
szeti korszakok díszítményeit is felvonultatták. A közép
kort jellemző csúcsosíveket, a reneszánsz korában úgy 
megszokott szárnyas oroszlánokat buzgó lelkesedéssel 
rakták a vászonkereskedések cégkártyáira s persze ezeket 
aggodalom nélkül a régi templomok falairól lesték el. 
Ezért mint kőfaragó termékek hatnak a nyomtatott la
pokon, ahova sehogy sem valók. Csak lassan, a század 
végén tudott magának utat törni Európaszerte az az új 
felfogás, melynek Morris volt a hirdetője, hogy a jó 
nyomdai termék, ha egyáltalában szépségre törekszik, 
inkább a régi kéziratok és korai nyomtatványok betű
vetését és síkdíszítményét alkalmazza, mintsem az épí
tészeti jelvényeket. N. P.

Szerkeszti és kiadja Bíró Miklós. Felelős szerkesztő Wanko Vilmos 
Főmunkatársak: Herzog Salamon és Kner Albert 

N y o m a t o t t  B ír ó  M ik ló s  n y o m d a i m ű in té z e té b e n  
Budapest VII, Rózsa ucca 25. szám
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