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-Az idei leipzigi tavaszi vásáron
legújabb kivitelű, 87X120 cm alakú Roland kétszínnyomó- 
gyorsanjáró-offsetsajtónk több napon át egy legfinomabb 

raszterű munkát két színben nyomott, amikor

5000 ívet, azaz  

tOOOO nyomást végzett óránként
Minthogy a mások által k iállított hasonló egyik gép meg

felelő gyorsaságot nyomás nélkül ért el, egy másik pedig 

e gyorsaságot megközelíteni sem tudta, így a Roland két- 

színnyomó-gyorsanJáró-offsetsa)tó nyomástelj esítménye a leg
magasabb, amely valaha az egy- vagy kétszínnyomó ívet 
offsetsajtóval eléretett.

Roland-gépeink megépítésének előnyei a gépek kiszolgá

lását annyira megkönnyíti, hogy a gyakorlatban mennyisé
gileg, minőségileg és időtartamban a legklválóbbat nyújtják.

Más oldalról körlevelekben, hirdetésekben és prospektu

sokban ajánlott „ le g jo b b ", „leggyorsabb" stb gépek tel

jesítményei, a fenti tényálláshoz képest, tárgytalanok.

ROLAND egy és kétszínnyomó-gyorsanjáró

offsetsajtó a vezető német világmárka!

FABER 6c SCHLEICHER AG-OFFENBACH AH MAIN
OFFSET- ÉS KÖNYOMDAI SAJTÓK LEGNAGYOBB NÉMET SPECIÁLGYÁRA

Nyomatott az Első Magyar Cartonlemezgyár R. T. Budapest-Budafok, „Turul" finom famentes kartonján, 66x100 cm. 240



SCHMIDT 
TESTVÉREK
NYOMDAFESTÉKGYÁR RT

B U D A P E S T
G Y Á R  ÉS K Ö Z P O N T I  I R O D A :

RÁKOSPALOTA 
PÁZMÁNY U. 41
TELEFONSZÁM: AU TO M A TA  952-85 

SÜRGÖNY: FARBENSCHMIDT BUDAPEST

G YÁ RTM ÁNYA I:
AZ ÖSSZES KÖ-, KÖNYVNYOMDÁI, VALA

MINT OFFSETFESTÉKEK. •  KÜLÖNLEGESEN 

GYÁRTOTT MÉLYNYOMÓ-, AN ILI N-GUMI- 

N Y O M Ó - ÉS BÁDOGNYOMÓ-FESTÉKEK



Köriig János, oki. g épészm érnök
Budapest IX, Remete ucca 23. Telefon: József 453-58



„ ...A  gépmesterek dicsérik a 
spíszmentes szedést s el van
nak ragadtatva a kevés időt 
igénylő egyengetésektől.. ."

így nyilatkozott a napokban egyik üzletfelünk öt év alatt szerzett 
tapasztalatairól, amióta üzemében Typograph-szedéssel dolgoz
nak. Ez a prakszisból eredő nyilatkozat különös figyelmet érdemel.

UJSÁGSZEDÉS
esetében fontos, hogy a szedés megdőlése vagy egyes magasabb 
sorok folytán előálló időveszteséget elkerüljék. A Typograph 
tökéletes öntőszerkezete minden ilyen rendellenességet kizár •

TYPOGRAPH G.M.B.H. BERLIN NW 87
Képviselet Magyarország részére :Tanzer Miksa 
BudapestVIII,Déry ucca 8 .Telefonszám:406-31

„ . . . ez  a legkiválóbb nyomtatott 
műszaki folyóirat. . .  "

írja az egyik tekintélyes intézet vezetősége 
a mintaszerűen kiállított
O f f s e l  — T i e i d  r u c k  — H o c h d r u c k  —

Buch- 
und Werbekunst
havi folyóiratról.

Minden füzet egy önmagában teljes anyagot tárgyal. 
1930. végéig megjelent 75 füzet. Mint például:

1924—4. füzet: A képeskönyv
1!)25 -9 . „  A papír
1926—2. „ A naptár
1926 7. „ A dessaui Bauharn
1927 9. „ Kottacim lap
1928—10. „ A csomagolás
1929—12. „  Az á lla t a reklámban
1930— 9. „  Az örök-nö a reklámban

Minden füzet sok egy- és többszínű ábrát tartalmaz
Egyes füzetek ára az összeg előzetes beküldése után 
Rm. 3.50, évi előfizetés (12 füzet) esetén félévenként
Km. 18.90, portómentesen. Megrendelések Dér Ofi'set-
Verlag G.m.b.H. LeipzigCI, Seeburgstr. 57. küldendők.

ELSŐ MAGYAR  
BETŰÖNTÖDE RT
RÉZLÉNIAGYÁR ÉS GALVANOPLASZTIKA

BUDAPEST VI, DESSEWFFY U. 32
TELEFONSZÁM: AUTOMATA 223-70 ÉS 271-18

D ÍSZÍTÖ ANYAG O K, MODERN CÍM- ÉS 
KENYÉRBETÜK MAGYAR, NÉMET, ANGOL, 
FRANCIA, ROMÁN, LENGYEL, CSEH, TÓT, 
HORVÁT, SZERB, BO LG ÁR , G Ö R Ö G , 
HÉBER, VALAMINT EGYÉB SZEDÉSEKHEZ

KÖZPONTOK:

H. BERTHOLD ÁG. BERLIN 
D. STEMPELAG. FRANKFURT



INTERTYPE
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V I C T O R I A  
K Ö B O L D
TÉGELYSAJTÓ



M A G Y A R  B E S Z E R Z E S I  F O R R Á S O K :
BETŰ

Első Magyar Betüöntöde Rt., 
Budapest V I, Dessewffy ucca 
32. Divatos szöveg- és címbetük 
minden nyelvhez. Sima és min
tázott l'ézléniák. Elvállalja egész 
nyomdai berendezések szállítá
sát. Telefon 223— 70.

FESTÉK  
ÉS HENGER

Berger és Wirth Rt., Budapest, 
Márton ucca 19. T elefon : József 
306— 35.

Gödinger Béla hengeranyag- 
gyára és hengeröntödéje, Buda
pest V III, Táncsics ucca 7. Te
lefon : József 424— 23.

König János oki. gépészmérnök,
Budapest IX, Remete u. 23. Te
le fon : J. 453— 58.

Lorilleux Ch. és Társa, Buda
pest IV, Ferenc József rak
part 27. Telefon : Aut. 868— 02, 
Lá 10— 86,

Lutx Ede és Társa Rt., Buda
pest V II, Őrnagy ucca 4. Tele
fon : József 393— 46, 334— 65.

Schmidt Testvérek
magyar nyomdafestékgyár, 
Budapest— Rákospalota, 
Pázmány u. 41.
T elefon : Aut. 952— 85.

G ÉPJAVÍTÁS
Lőwy László oki. gépészinérnöU,
Budapest V I, Lovag ucca 20. 
T elefon : Aut. 223 -67 .

Róna József, Budapest V, V i
segrádi ucca 3. T e le fon : Aut. 
254— 48.

Universal Grafikai Szaküzlct 
Rt., Budapest V III, Rákóczi tér 
2. Telefon : József 348— 12.

W örner J. és Társa gépgyár 
Rt., Budapest V, Váci út 48. 
Telefon : Lipót 905— 76.

GRAFIKAI 
SZAKÜZLET

Freund-Barát, Budapest, Csáky 
u. 13. T elefon : Aut. 282— 35.

Goldstein A. utóda: Offenberger 
Miksa, Budapest V II, Kazinczy 
ucca 32. T elefon : J. 423— 95.

Gutenberg-ház Geel Testvérek. 
Budapest II, Hunyadi János út 
12. Telefon : Aut. 529— 14.

König János oki. gépészmérnök 
műszaki irodája, Budapest IX , 
Remete u. 23. T e le fon : József 
453— 58.

Lőwy László oki. gépészmérnök,
Budapest VI, Lovag ucca 20. 
Telefon : Aut. 223— 67.

Tanzer Miksa, Budapest VIII, 
Déry ucca 8. T el.: J. 406— 31.

TÖMÖNTŐ
Braun Testvérek, Budapest V I, 
Izabella u. 70. T elefon : Lipót
999—74.

LEVÉLBORÍTÉK
Rigler József Ede Rt., Buda
pest V I, Rózsa u. 55. Telefon : 
Aut. 250— 55.

Vasadi és Vértesi, Budapest VI, 
Vörösmarty ucca 50. Telefon : 
Aut. 130— 86, Aut. 221— 14.

PAPÍR
Goldzieher Géza Rt., Budapest 
V , Akadémia u. 7. T elefon : 
Aut. 247— 81, 232—98.

Grosz és Vidor, Budapest VII, 
Kertész u. 20. T elefon : József 
423— 38, J. 443— 10.

Sas és Bauer Papírkereskedelmi 
Rt., Budapest, Személynök u. 
21— 23. T elefon : Aut. 225— 20, 
260— 99.

MŰNYOMÓPAPÍR  
ÉS KARTON

Herz és Bálint, Budapest VII, 
Rózsa u. 27. T elefon : Józisef
396— 39.

SZEDÖGÉPEK
Linotype szedőgép. Gutenberg- 
ház, Geel Testvérek, Budapest 
II, Hunyadi János út 12, Wien 
V II, Lerchenfelderstr. 37.

Typograph szedőgép. Vezérkép
viselő Magyarország részére 
Tanzer Miksa, V III, Déry u. 8.

W OLLEN SIE SICH UNTERRICHTEN
iiber alles, was in dér ganzen Welt und namentlich in Deutschland auf allén Oebieten dér gra- 
phischen Berufe und Techniken geleistet und geboten wird,
WOLLEN SIE W1SSEN, was an neuen Maschinen und Hilfmitteln auf den Marki kommt, was 
an neuen Verfahren und Methoden von Spezialisten ersonnen und ausgearbeitet wurde, 
WÜNSCHEN SIE ANREGUNG und Belehrung, suctieii Sie künstlerische Vorlagen (ür geschmack- 
volle Ausstattung von Familien-, Vereins-, Gescháfts- und Werbedrucksaelien,

DANN ABO N N IER EN  SIE
die weltbekannte, im 37. Jahrgaug erscheinende illustrierte graphische Monatsschritl

DEUTSCHER DRUCKER
(D E U T S C H E R  B U C H -U N D  S T E IN D R U C K E R ) B E R L IN  SW 61. HAGELBERGERSTR. 4!)

Probenummer kostenlos. Jahresbezugspreis: für Ungarn, Rumanien, Tschechoslowakei, Jugosla- 
wien RM 28.00, Angestellte Rm. 21.00. Das Abonnement kann jederzeit beginnen. Zahlungen halb- 
oder vierteljahrlieh. Postscheckkonten: Budapest 54967, Wien 105095, Ljubljana 20449, Prag 79607

Ha bővíteni akarja szakmabeli ismereteit 
fizessen elő a

D E U TSC H E R  

D R U C K E R

című legjobb német szaklapra

Évenkint megjelenik 12 vaskos >zám. — Előfizetési ára 
negyedévre 7.— márka. — Kérjen ingyen mulatványszá- 
mot, amelyet bárkinek bérmentve küld a kiadóhivatal

Rendeléseknél szíveskedjék a Magyar Grafikára hivatkozni
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Acél metszet-sajtolások 
Levélfej- és cégkártyaspecialitá- 
solc. Finom burkolatok parfü
mériák részére és cigaretta
csomagolások, Emil Bach & Co., 
Kunstanstalt, Nürnberg.

Albert Fischer-galvánók
Galvanoplastik G. in. b. II.
Berlin SW 48, Friedrichstr. 16.

Alumínium és cink nyomó
lemezek 

A. Laue & Co., Berlin N W  6, 
Karlstrasse 39.

Alumíniumlapok
minden minőségben. Metall- 
papier-Gesellschaft, München 12.

Alumínium nyomólemezek
..A lgra ’ -márka.
Algraphische Gesellschaft,
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 8.

Aszfaltok
Fedőaszfalt, szíriai aszfalt stb. 
Böltcher & Renner, Nürnberg.

Átnyomópapírok
C. Angerer & Göschl,
Wien X V I— I. Szemcsés pauz- 
papírok kőre való átnyomásra. 
lekaparópapírok, autogr. kréta 
és tusok.

Átnyomópapír
Richard Naumann, Dresden-A. 
16. Nedves, berlini, áttetsző és 
autográfiai átnyomópapírok.

Aufstieg-Bücherei
(Előmeneteli Könyvtár)

I. kötet: „Vöm  Gehilfen zum 
Druckerei-Direktor” , dér Weg 
zum fachlichen Aufstieg. Irta : 
R. Engel-Hardt. Ára 3.50 márka. 
„Deutscher Drucker”
Berlin SW 61.

„Axel”  maratógép
1000-szeresen bevált.
Falz & Werner, Leipzig C l,

„Barma”  bronzirozó gép
Emil Bartsch gépgyár,
Gautzsch bei Leipzig.

Bádognyomó gyorssajtók 
Bádognyomó rotációsgépek 
Bádognyomó kézisajtók

J. G. Mailánder, Schnellpressen- 
Fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Berakókészülékek
Heinrich Rohrbacher,
Berlin NO 55. ,,Sim plex”  ívbe
rakó modern munkamód részére.

Bőr hengercsövek
Johann Unverzagt,
Offenbach a. M.

Bőr hengerek
minden nyomtatóeljárás részére 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Bőr hengerek
M. Jordán & Sohn, Berlin S 42.

Bronzirozó gépek
„L áco”  Maschinenfabrik,
Leipzig-Li.

Bronzirozó gépek
Az ismert „ K O H M  A "  sík 
bronzirozó gép.
Kohlbach & Co., Leipzig-Lind.

Bronzirozó gépek
Hatszoros szalaglei>orolással. be
vált szerkezettel, gyártja Lontke 
& Co., Maschinenfabrik G. in. 
b. H., Leipzig-Stött. II.

Bronzirozó gépek
F. Lámmerhirt,
Brand ifi b. Leipzig. 

Betűöntödei termékek
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M., Barcelona.

Betűöntödei termékek
Wilhelm W oellmer’s Schrift- 
giesserei u. Messinglinienfabrik,
Berlin SW 48. Táviratbetűk ön
tése.

Carl Heynisch K.-G.
papírnagykereskedés,
Berlin SW 68, Neuenburgerstr. 
30. Dönhoff 2307. u. 08. Papírok 
minden nyomtatási eljáráshoz.

Cink lemezek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Cink nyomólemezek
sík- és offsetnyomás részére. Fém
nyomólemezgyár Paul Ehmann, 
Stuttgart, Rotebühlstr. 51.

Cink, réz és vörösréz 
lemezek, planpolirozás

A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstr. 58.

Csiszolóanyagok
Finomcsiszoló és síkkövek, csi
szológolyók, csiszolórondelek. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Cink- és vörösrézlemezek
W erner & Schade, Berlin N 54, 

Enyvező-gépek 
Minden nagyságban és minden 
munkálati célra. Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16. Blase- 
witzerstr. 68.

Etikettező, gumizó 
és lakkozó gépek

minden nagyságban és kivitelben. 
M aschinenfabrik Laube, Dres- 
den-A. 16. Blasewitzerstr. 68.

Fa betűk
Fabetűgyár Román Scherer A.-G., 
Luzern (S vá jc).

Fa használati cikkek
Ludwig Koeh & Sohn,
Laasphe i. Westf.

Ferrotypek
Dornemann & Co., Magdeburg.

Festékdörzsölő gépek 
J. M. Lehmann, Dresden-A. 28. 
A legrégibb különlegességi gyár.

Festékek
Ottó Baer, festékgyár,
Radebeu 1-D resden.

Festékek
Gebr. Jánecke & Fr. Schneemann
Komm. Ges. a. Akt., Druckfar- 
benfabrik, Hannover.

Festékek, kencék
Gebr. Hartmann,
Halle-Ammendorf.%■ r 

Cink nyomólemezek 
A. Laue & Co., Berlin N 24, 
Oranienburgerstr. 58.

Festékek, kencék
Michael Huber, München.

Festékek, kencék
Gebr. Jánecke & Fr. Schneemann, 
Komm.-Ges. a. Akt.
Druckfarbenfabrik, Hannover.

Festékek, kencék
Kast & Ehinger, G. m. b. H.,
Stuttgart.

Festékek, kencék
Dr. Lövinsohn & Co., 
Berlin-Friedrichsfelde.

Festékek, kencék 
Farbwerke Franz Rasquin A.-G., 
Köin-Mühlheim.

Festékek, kencék
Hans Schleinitz, München 13.

Festékek, kencék
Dr. Gustav Wicke,
könyv- és kőnyomdai festékek.
Berlin-Tempelhof.

Festékek, kencék
Hans Wunder, G. m. b. H.,
Wilhelmsberg bei Berlin NO.

Festékek, kencék, korom
Farbenfabrik Fischer, Naumann 
& Co., Ilmenau, Thür.

Festékfecskendó'-telep
Berlin S 42, Alexandrinenstr. 36.

Festékgyárak
Siegwerk-Industrie-Gesellsch. m.
b. H., Siegburg. Különlegesség: 
mélynyomófestékek.

Filcek (nemez), 
viaszkos posztó, nedves szövetek 
stb.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Fűzőgépek
Preusse & Co. A.-G. Leipzig 181.

Fűzőszalagok
Maschinenband-Weberei. Gebr. 
Köter, Leipzig W 33, Nr. 11.

Galvanók és stereotipiák
Galvanoplastik, G. m. b. H.,
Berlin SW 48.

Galvanoplasztikai telep 
Langbein-Pfanhauser-W erke AG.
Abt. F. Leipzig O. 28.

Gépszalagszövőde
Gebrüder Köter,
Leipzig W 33, Nr. 11.

Grafikai szakirodalom-
katalógust kívánatra küld 
„Deutscher Drucker”
Berlin SW 61.

Gumikendők
abszolút megbízható minőségben 
offsetnyom ás, bádognyomás és 
mélynyomás stb. részére 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Gumikendők
Arnold Reinshagen, Leipzig. 
Alapítva 1868.

Gumizott papírok
Leipziger Gummier- u. Lackier- 
anstalt, Schroeder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Hajtogató automaták
Kleim & Ungerer, Leipzig-Leu.

Hajtogató gépek
Gebrüder Brehmer, 
Leipzig-Plagwitz.

Hajtogató gépek
A. Gutberlet & Co., 
Maschinenfabrik, Leipzig.

Hajtogató gépek
Preusse & Co. A.-G ., Leipzig 181.

Használt gépek
Kérjen jegyzéket készleteinkről. 
Hans Opitz & Co., Hannover.

Használt gépek
Rudolf Stenz & Co., G. m. b. H.,
Berlin SW, Friedrichstr. 16.

Hengeranyag
Félix Böttcher, Leipzig O 27.

Hengeranyag
Chem. Fabrik Ortrand A.-G., 
Berlin NW  7, Dorotheenstr. 35.

Hengeranyag 
Kast & Ehinger G. in. b. II.,
Stuttgart.

Hengeranyag
Hans Wunder G. in. b. H.,
Berlin-Wilhelmsberg.

Hengeranyaggyár 
és hengeröntöde 

H. Möbius & Sohn,
Haltingen, Bad. „R eform " hen
geranyag.

Hengeranyagot
minden zóna részére gyártanak 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Hengeröntő készülék,
sürített levegő-vákuum.

Hengermosó gép
függőleges, könyv-, kő- és o f f 
setnyomás részére.
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Hengeröntővállalatok
Berger & Wirth.
Festékgyárak: Leipzig. Barmen, 
Amsterdam, Budapest, Lenin- 
grad, R io de Janeiro.

frógépkartonok
Leipziger Gummier- und Lackier- 
anstalt Schroeder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Javító műhely
Boy & Walter, Berlin SW 68, 
Alté Jakobstr. 40— 41.

Kartonázsgépek,
m indenfajta és komplett beren
dezéseket szállít Maschinenfabrik 
Laube, Dresden-A. 16, Blase
witzerstr. 68.

Kartonázsgépek
Preusse & Co. A.-G., Leipzig 181.

Kasirozóintézet 
Róbert Grosse Kartonnagenfabrik, 
Leipzig 90, Weidmannstr. 2.

Kémigráfiai berendezések
Paul Drews, Berlin SW 68.
A grafikai ipar különlegességi 
gyára.

Kizáróanyag
Bauersche Giesserei 
Frankfurt a. M. és Barcelona.

Kliséfák
Joh. Weber, Göppingen (W ürt.) 

Kliségyár 
Johann Hartleib, Berlin S 14. 
Kérjen katalógust a készletben 
levő vignettákról.

Kliséhozzávalók és anyagok 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Klisék
Nem nyomda, hanem kliségyár
tás. Elismert elsőrendű munkák. 
Vonalas maratások, autotípiák. 
Fametszetek, galvánok. Stereo- 
típiák és matricák. Retusok, 
vázlatok mindenféle nyomtatvá
nyokhoz. Legolcsóbb árak. 
Hansa-Klischees 
Dresden-A. 1, Postafiók 261. 

Klisék
C. Angerer & Göschl,
fotokémiai müint. Wien, X V I— 1.

Klisék
Thedran & Kraushaar,
Berlin SO 36.

Korrektúralehúzó prések
Kleim & Ungerer, Leipwg-Leu, 

Könyvkötődéi és kartonázs
gépek

August Fomm, Maschinenfabrik. 
Leipzig-Reudnitz,



Könyvkötődéi szükségletek
mindenféle fa jtá ját ajánlják 
Wilh. Leo’s Nachf. Stuttgart.

Könyvkötó'-fűződrót
J. D. Boeckcr Söhne, 
Hohenlimburg (W estf.)

Könyvkötődéi és kartonázs- 
gépek

Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagw.
Könyvnyomdái eszközök 

G. E. Reinhardt, Leipzig S 
3/106. (Csak viszonteladóknak.)

Könyvnyomdái gyorssajtók 
Dresden-Leipziger Schnellpres- 
senfabrik A.-G., Coswig i. S.

Könyvnyomdái gyorssajtók
J. G. Mailánder, Schnellpressen- 
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Kőnyomdai használati 
cikkek

és anyagok.
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Kőnyomdai hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Könyvnyomdái segéd
eszközök

G. E. Reinhardt, Leipzig S 
3 /143 a (csak ismételadóknak).

Lehúzó prések
Robel & Cö., München S 50.

Levélboríték- és zacskógyár
Walterwerke Maschinenfabrik 
m. b. H., Leipzig W ’ 31.

Litográfiái hengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litográfiái kövek
A jánl saját bányáiból 
J. Friedrich Daeschler,
Lángénáltheim E (Bayern). Soln- 

• hofen, Mörnsheim.

Litográfiái kövek
Kékek és sárgák, legjobb álla
potban.
August Daeschler & Co., G. m.
b. H., Solnhofen (Bayern).

Litográfiái kiivek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Litográfiái szükségleti 
cikkek

Böttcher & Renner, Nürnberg.
Litográfiái tusokat és 
litográfiái krétákat,

mint valamennyi szakbavágó 
preparátumokat gyártanak 
Rohrer & Klingner, L*ipzig-Co. 
12.

Maratóalap (transp.)
Réz. Steinbach & Strache. 
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Matricalapokat, matricaport
1891 óta gyárt elsőrendű m inő
ségben. Carl Ostermann, Bre- 
men. Bel- és külföldön legjobb 
eredménnyel bevezetve. Stereo- 
tipiai papírok minden használa
tos formátumban készletben. —  
Kívánatra mintát küld.

Matricatisztító gép
Max Sadowsky, Berlin S 42.

Másolókeretek
pneumatikus préseléssel, offsett-, 
mély- és horganynyomáshoz. 
Kliségyártás és typoneljárás. 
Másolóívlámpák és villamos ön
működő vakumszivattyuk.
P. Schmidt & Co.
Berlin SW. 11, Schönebergstr. 
26.

Másolókészülékek
offset, mély- és cinknyomás ré
szére pneumatikus rányomással.
D. R. P. m egjavított kivitelben. 
Másolóívlámpák és elektromos 
vacuumszivattyúk, automatiku
sak. P. Schmidt & Co., Berlin 
SW 11, Schönebergerstr. 26.

Mélynyomás
Kompi, mélynyomótelepek be
rendezése. W illy Schwede, Ham
burg 36, Gr. Theaterstr. 34— 35.

Mélynyomófestékek
minden gép részére.
F, Ruckelhaussen & Co., 
Farbenfabriken, Eppstein im 
Taunus.

Mélynyomóanyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Mélynyomó rotációsgépek, 
ívberakásra 

J. G. Mailánder, Schnellpressen- 
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Mélynyomóhengerek
minden alakban. Csiszoló- és 
simítógépek. Rézbevonótelepek.
K. Walter, München SW, 
Plinganserstr. 22.

Mélynyomóhengerek
Rézbevonótelepek. 
Langbein-Pfanhauser-W erke AG., 
Abt. F, Leipzig O 28.

Mélynyomóhenger-csiszoló-
gépek

Rakelcsiszológép DRP. Cím fe j
csiszolókészülék hengerszállító
kocsival D. R. G. M. Vörösréz
hengerek újrakészítése. Ottó 
Wuschig, Berlin SO 36. Marian- 
nenstr. 31— 32. T e l.: Oberbaum 
F 8, 31 86.

Molton, Moleskin
Csak nagybani előadók részére. 
Backofen & Sohn, Mittweida-Sa.

Nyomóhengerborítószövetek 
és nyomóhengeráthuzatok

Böttcher & Renner, Nürnberg.
Offsetátvi telek,

az eredetihez hü kivitelben és a 
legrövidebb skála fölhasználása 
átnyomással. Sauer & Co., Ber
lin SW 68, AlexandrinenBtr. 26.

Offsetheft 1928
sok érdekes gyakorlati cikket 
tartalmaz az offsetnyomtatásról 
és számos színes mümellékletet. 
Ára 2.75 márka. „Deutscher 
Drucker” , Berlin SW 61.

Offsethengerek
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetkéziprések
J. G. Mailánder, Schnellpressen- 
fabrik, Cannstatt-Stuttgart.

Offsetmásoló készülékek
pneumatikus rányomással és fel
csapható üveglappal, D. R. P., 
verseny nélkül.
P. Schmidt & Co., Berlin SW 11, 
Schönebergerstr. 26.

Offsetnyomdai anyagok
Böttcher & Renner, Nürnberg.

Offsetsajtók
„Planeta-Quinta” , „Planeta-Ter- 
tia” , „Planeta-kétszínü“ , „Leip- 
zig“ , „Dresden” , „K leinod", 
„K leine” , ,,Rubens". Minden cél
nak a legjobban megfelelő, leg
tökéletesebb g é p ! Dresden-Leip
ziger Schnellpressenfabrik A.-G. 
Coswig, Bez. Dresden. Európa 
legnagyobb offsetsajtó-gyára.

Offsetsajtók
Faber & Schleicher A.-G., 
Offenbach a. M. Offsetpréseket 
szállít úgy minőségileg, mint 
mennyiségileg legjobb teljesít
ménnyel. A  vezető német világ
márka.

Offsetsajtók 
Dresden-Leipziger Schnellpres
senfabrik A.-G., Coswig i. Sa.

Offsetsajtók,
„L eipzig” , K leinod", „K leine” ,
,.Rubens”  és a kétszínnyomó 
„P lan éta" offsetsajtók. Vezető 
márkák a legtökéletesebb kivitel
ben.
Dresden-Leipziger Schnellpresscn- 
fabrik A.-G., Coswig i. S. Európa 
legnagyobb offsetsajtógyára.

Öznizőgépek
Wilh. Mául jr ., Dresden-D. 27.

Özniző gépek
Const. Hang, Gö»/pingen-A.

Papírnagycég
Berth, Siegismund, Berlin 
SW 68. T. Dönh. 1400— 1404. Fi
nom és csomagolópapírok.

Papírok (gumizott)
Leipziger Gummier- u. Lackier- 
anstalt, Schweder & Co.,
Lucka bei Leipzig.

Pecsétjegysajtók
Wilh. Mául jr ., Dresden-D. 27.

Perforáló gépek
Markische Perforiermaschinenfb.,
Berlin SO 36.

Perforáló gépek
Maschinenbauanstalt
M. Vetter & Co., Leipzig-Gohlis.

Pénztekercspapírok
Vasúti és postaürlapok. Druckerei 
Hermann Lukowski, Breslau 2.

Prégelt pecsétmárkák,
Mindennemű aranypréselések, 
árujelző- és mintakártyák stb. 
Tömegpéldányszámú specialitá
sok. Emil Bach & Co., Kunst- 
anst. Nürnberg.

Raszterek
az összes reprodukciós eljárá
sokhoz.
Raster - Syndikat, Frankfurt—
München, G. m. b. H.
Haas— Efha— Koh-i-noor. T e lep : 
Frankfurt a. M. Neue Mainzer 
Str. 77.

Reprodukciós intézet
Eberhard Schreiber, Leipzig. 
Klisék, fotolitográfia.

Reprodukciós intézet
Louis Gerstner, Leipzig 18. 
Kunstanstalt f. Autotypie u. 
Zinkátzung.

Reprodukciós készülékek
Paul Drews, Alté Jakobstr 4. 
Berlin SW 68. Optika, raszter, 
ívlámpak és gépek.

Reprodukciós készülékek
V . Koula, Prága, Zitná ul. 27. 
Legjobb beszerzési forrás.

Rézbetű- és ferrotípöntöde
Dornemann & Co., vésőintézet, 
Magdeburg.

Rézbetűk könyvkötó'k 
számára

Dornemann & Co., Magdeburg.
Rézbetűk könyvkötó'k részére

Dornemann & Co., Messing- 
schrift- und Ferrotypengiesserei, 
Gravieranstalt, Magdeburg.

Rézléniák
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. és Barcelona.

Rotációsgépek
csomagolópapírok részére,
Fischer & Krecke, G. m. b. H., 
Bielefeld 13.

Szakirodalom
Aufstiegbücherei, 1. kötet! „Vöm  
Gehilfen zum Druckerei-Direk- 
tor” , dér W eg zum fachlichen 
Aufstieg. Irta : R. Engel-Hardt. 
Á ra : 3.50 márka. „Deutscher
Drucker” , Berlin SW 61.

Szakirodalom-katalógust
kívánatra küld a „Deutscher 
Drucker” , Berlin SW 61.

Szakiskolafüzet 1928
Szedéspéldák gazdag gyűjte
ménye, számos bel- és külföldi 
szakiskolából. Ára 2.75 márka. 
„Deutscher Drucker",
Berlin SW 61.

Száraz stereotípiai matricák
Porosin gyorsanszáradó matri
cák. Gyártják: Rosenthal & Co.,
Röthenbach a. d. Pegnitz, Bay.

Szedés- és nyomtatáspélda- 
füzet

Száznál több mintával, az összes 
nyomtatási eljárásokban. Ára 
3.50 márka. „Deutscher Drucker” , 
Berlin SW 61.

Szedőgépalkatrészek,
-javítások, -feldolgozások. Specia
litása : kizáróékek.
Ernst Albrecht, Berlin SW" 29, 
Gxeisenaustrasse 67.

Tangírozóbőrök
Leipziger Tangier-Werke,
Leipzig-Pl.

Tekercsvágógépek,
300— 1500 mm vágási szélességig, 
papiros és karton részére. Ma
schinenfabrik, Laube, Dresden-A. 
16, Blasewitzerstr. 68.

Tömöntödei keményítőtelep 
Langbein-Pfanhauser-Werke AG.,
Abt. F., Leipzig O 28.

Viaszkendő,
hengerfilcek, alátét- és nedves
szövetek stb.
Böttcher & Renner. Nürnberg.

Vignetták
Bauersche Giesserei,
Frankfurt a. M. és Barcelona.

Vizsgálókészülékek
Louis Schopper, Leipzig S. 3.

Vonalozógépek
A  „K is  Reinhardt”  az a vona
lozógép, amely minden üzemben 
nélkülözhetetlen. Vonalozószéles- 
sége 80 cm-ig.
„S ilim a”  és „Dulim a” .
„F lakoli”  sima fejszedést nyomó- 
és vonalozógép, G. E. Reinhardt, 
Abt. Förste & Trom in, Leipzig
5 3/143b.

Vonalozó gépek
A  „Kleine Reinhardt” , amely vo
nalozógép minden üzembe való. 
Vonalozószélesség S0 cm-ig. 
„Dulim a”  egyoldali vonalozás. 
„F lakoli”  síkszedés fejnyom ó- és 
vonalozógép.
Mintaszerű szerkezet és teljesítő- 
képesség. ötvenéves tapasztalat.
G. E. Reinhardt, Abt. Förste
6  Tromm,
Maschinenfabr. Leipzig S 3/106.
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Mesterszedés és nyomtatástechnika
A XIX. század e le jén, m ikor a kézisajtó helyét a König Frigyes által fe lta lá lt 
gyorssajtó kezdte e lhódítan i,-a  kézműves könyvnyomtató-m esterségben nagy 
átalakulások törtek maguknak utat, hogy a m egfe le lő helyet e lfog la lják. 
A régi patriarkális műhelyrendszerben minden egyes könyvnyomtató tényleg 
mesteri munkát végzett. Egy-egy könyvet saját maga tervezett, szedett, nyom
tatott, sőt a hozzávaló nyersanyagokat, úgymint a kencét, festéket és o la jat 
is maga állíto tta  elő. Ehhez nem ritka esetben magának a nyomtatandó könyv
nek a megírása is hozzájárult és ha nagyon jó l mentek az ügyek, akkor a 
bekötés is, amit végül egy kis kereskedelm i gyakorlat te tőzött be azzal, 
hogy a megírt, kiszedett, k inyom atott és bekötö tt könyvet vásárról vásárra 
hordta eladás végett.
Ennek a rendszernek a levegő jébe  a modern munkamegosztásnak a rend
szere és levegő je  vegyült, amely mind nagyobb és nagyobb résen tódu lt be, 
míg végeredm ényében az egész patriarkális rendszert a modern termelési m ód
nak az a lapelvei vá lto tták fel. Ennek folytán a könyvnyomtatás edd ig i kizáró
lagos meghatározása mér egyéb munkákat is kezdett m agábafoglaln i, úgy, 
hogy a munkamegosztás nem kizárólag a szedésre, nyomásra és bekötésre 
te rjed t ki, hanem a legszorosabb értelem ben ve tt szedésnek a teendői is 
több rsére oszoltak, aszerint, hogy valam elyik munkaerő a szedésnek m elyik 
ágában bírt nagyobb gyakorla tta l, ami természetszerűleg maga után vonta 
azt, hogy a nagyobb üzemekben a nyomtatás terén is ez a folyamat ment 
végbe. K ife jezetten a könyv nyomtatása m elle tt kialakult tehát egy olyan 
munkakör is, mely a szedőtől nagyobb ambíciót, önállóságot és szélesebb 
látókört követe lt, s így a kompreszszedőtől való megkülönböztetésképpen 
megkapta a merkantilszedő elnevezést.
A géptechnika fo lytonos haladása azonban m indig nagyobb és nagyobb 
lehetőségeket ny ito tt, o lyannyira, hogy ezzel párhuzamosan a nyomtatás terén 
is beállt az a nagy bonyolultság, amelyből csak a fo lyton term elni vágyó és 
akaró gépmester nagy nyomó került ki kellő tudással fe lvértezve. Ez a roha
mos fe jlődés a merkantilszedőt és a gépmestert, ille tve  a nyomót m indig 
közelebb hozta egymáshoz, mert az e természetű munkák már a kezdet 
kezdetén azt követe lték, hogy úgy a szedőjük, mint a nyomójuk a szellemi 
megoldásból fakadó törvényszerűségeket megértse, hogy ennek folytán az 
a bizonyos munka a közös m egértésből fakadó legyen és elüssön a több i 
sablonos munkáktól. Ez a siker azonban nem kizárólag a két egyén igyekeze
tén és törekvésén múlott, hanem az anyagon és a technikán is. M ivel ped ig  
a kézműűves-könyvnyomtatáshoz használatos, kézzel m erített papíros abban az 
időben kezdett már nagyon ritka lenni, válogatásról szó sem lehetett, éppen 
úgy a festékek tek in te tében sem, aminek következtében nem maradt más 
hátra, mint a nyomtatástechnika, mely az akkori időben abban é lte  ki magát, 
hogy a szép, tiszta és éles nyomtatás képében tündökölt.
A térhódítást, ille tve  a könyvnyomtatás meghatározásának terjeszkedését a 
technikai újítások napról napra továbbra is és még jobban elősegíte tték, 
amit közben a papíros- és festékgyártás terén történő újítások és új anyagok 
olyan erővel v ittek  e lőre, hogy a szedőterem szótárában rövidesen egy új 
szóval találkozunk, melynek v ise lő je  a merkantil szót viselő szedő fö lé  kerül 
s a merkantil munkák meghatározása alá nem tartozik többé más, mint tény
leg a kisebb kereskedelm i nyomtatványoknak az elkészítése. M inden egyéb, 
a nagyobb gondot és művészi érzéket m egkövete lt munkák az akcidens 
elnevezést kapták, szedőjüket ped ig  akcidensszedőnek nevezték el. Ezek 
az akcidensmunkák a merkantilmunkáktól fokozatosan nagyobb önállóságot 
és még fe jle tte b b  ízlést követe ltek meg, az eszmei m egoldások ped ig  meg
kívánták, stílusuknál fogva, a m egfele lő anyagot és technikát, minek külö
nösen a papírosban és a szín- és festékkeverésben ke lle tt k ife jezésre jutn i, 
mert az akcidensszedésnek a XIX. század második fe lében egy olyan korszaka 
kezdődött, mely az építkezés reneszánszától kezdve a rokokó, b iederm eier, 
barokk, em pire stílusokon keresztül a szabadirányig te rjed t, hogy ugyanennek 
a századnak a végén és a XX. század e le jén megteremtse a szabadabb moz
gást ezen a téren is, hogy a klasszicizmusban jusson kifejezésre.
Ez az időszak az akcidensszedőtől és a gépm estertől, ille tve  a nyomótól már 
igen magasfokú, önálló tudást követe l és azt b izonyítja , hogy a szedőnek és 
a gépmesternek, ille tve  a nyomónak nagy fe ladata i vannak, mely fe ladatok 
az akcidensszedőnél egy formának a m egtervezésében és fe lépítésében, a 
gépmesternél vagy nyomónál ped ig  a legnehezebb törtszineknek a megkeve- 
résében, amelyek minden stílusú munkáknál mások és mások, továbbá a 
nyomtatástechnikában nyilvánulnak meg. Figyelembe kell vennünk ezeknél a 
stílusú munkáknál az alapnyom atoknak nagy számát, melyeknél az egyes Dallos H anna: Naptárfcjlécak
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Dalios H anna: N aptárfejlócek

helyeken két-három szín is egym ásrakerül, am inek term észetesen anélkül 
ke ll m egtörténn i, hogy azokon a he lyeken zsíros fe lü le te k  keletkezzenek, 
mert ez úgy techn ika i, mint eszté tika i szem pontból már abban az időben  is 
nagy hátrányt je le n te tt.
Ezenkívül ezek a stílusok, m int a rokokó, b iede rm e ie r, barokk, em pire , kö tö tt 
stílusok, m elyek egy-egy kornak a szellem i é le té t tükröz te tik  vissza, kom olyak 
és je lle g ze te se k , m iné lfogva m inden egyes munkának megvan a maga ren
de lte tése  és k ife jezése, színekben szigorúan m eghatározottak, o lyannyira , 
hogy egy árnya la tnyi, sőt nüansznyi e ltérés kom oly hátrányokat von maga 
után. Ezeknél a stílusú munkáknál tehát úgy a szedőnek, m int gépm esternek, 
ille tve  a nyomónak legelsősorban azon ke lle tt igyekezni, hogy ezeknek a 
stílusoknak a tö rténe lm éve l és je lle g é v e l legyenek tisztában, hogy a gyakor
lati együttm unkálkodásuknak fennakadás nélkül biztos eredm énye lehessen, 
m ivel az ilyen stílus korlátozza a mozgási szabadságot és b izonyos határok 
közé szorítja a szellem i a lko tóképessége t azért, m ert maga ez a stílus már 
m egvo lt, így tehát inkább az in terpretá lása vá lt szükségessé, így ha ezt az 
in te rp re tá lást úgy a szedő, mint a gépm ester vagy nyomó jó l képezte, a mű
vészi követe lm ényeknek, jobbanm ondva tö rvényeknek te tte k  e lege t, ami az 
egész könyvnyom tató  iparra nézve kedvező kihatással vo lt. Am int lá tjuk 
tehát, annak az akcidensszedő-generációnak nem vo lt szüksége a keresésre 
és kutatásra, ehe lye tt azonban a határozott stílusim eretére, nagy tudására és 
széleskörű látására vo lt ép ítve  m unkálkodásának az eredm énye, amiben 
kétségbevonhata tlanu l nagy segítségére vo lt a gépm esternek vagy nyomónak 
nem kisebb tudása és széles lá tóköre , am it a magasabbfokú technika i ism ere
téve l és ízlésével tám asztott alá.
Ezeknek a stílusoknak a kultivá lása, vagy ahogyan az e lőbb  m ondottuk: in te r
pretálása után köve tkeze tt az egyén a lko tóképességének szabadabb moz
gása, m elyet a nagy tö rténe lm i idő  akasztott meg, de am elynek lezajlása után 
ismét egy sajátságos szellem i fe lszabadulás köve tkeze tt az em berproduktív  
munkájában is. A m egkö tö ttségek azáltal, hogy egy régm últ tö rténe lm i stílust 
k e lle te tt ism éte ln i, megszűntek, ezzel szemben a szellem i szabadszárnyalás, az 
egyén i a lko tóképesség m ég jobban ju to tt szerephez, am inek következtében 
b izonyos k ilengések is kerü ltek felszínre, azáltal, hogy hosszú évszázadokon 
keresztül nem ke le tkeze tt és nem szűnt meg annyi stílus, m int ezalatt a pár 
év alatt. Expresszionizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus és több  más 
stílus nemcsak a képzőm űvészetbe és a g ra fikába, hanem a tipog rá fiába  
is igyekszik gyöke re t ereszteni, ami a legnagyobb  m érték ig  s ikerü lt is.
A könyvnyom tatás k ife jezése alá tartozó eme munkakörnek fo ly tonos tágu
lása maga után vonja , hogy a nagy tö rténe lm i idők közvetlen bekövetkezése 
e lő tt ke le tkeze tt és az akcidens kife jezés fö lé  he lyezett „m esterszedés" szó 
általánosan e lte r je d t le tt, nem a szabatosabb, szakszerűbb hangzása m iatt, 
hanem k ife jeze tten  azért, mert a tip o g rá fia i mestermunkák egy olyan szellemi 
a lko tóképességnek és olyan magas szempontoknak az érvényesülésével jö n 
nek lé tre , m elyeken a művészi és eszté tika i nézőpontok az anyaggal és tech
nikával párosulnak és ezzel létrehozzák a tip o g rá fia i művészit, a legm aga
sabb rendűt.
így született meg az új ember, az igazi régi könyvnyom tatóm ester modern 
m egalkotásban és friss szellemm el áthatva, hogy a szellemi megoldás, forma, 
szín, verseny és technika, m elyekben k ivé te lné lkü l benn fog la lta tik  a lé lek 
hatalma és terem tő e re je  és így  az em ber p roduktív  munkájában k ivé te l
nélkül egy-egy foga lm at je len tenek, összhangba hozza és megalkossa ve le  
a XX. század első fe lének könyvnyom tató rem ekeit.
Am int lá tjuk, a gyorssa jtó  és később a tége lysa jtó  fe lta lá lásával a könyv- 
nyomtatás ezen része e lő tt új lehetőségek nyíltak, m ely lehetőségeknek a 
fo ly tonos átalakulása állandóan a szellemi m egoldás, a forma, a szín, az anyag 
és a technika körül fo rog , mert ezek a do lgok  azok, m elyek közül m indegy ik  
nagy tarta lom m al és a lko tóe rőve l rende lkezik, együ ttvéve  p e d ig  az em ber 
a lko tóképességének fokm érő jé t képezik. Ez egy olyan igazság, am elybő l a 
m indenek művészete fo ly ik . Képzőművészet, g ra fika , iparm űvészet, ipar és 
ezek között tipog rá fia  is, ha figye lem bevesszük, hogy a szellem i metamortózis 
az anyagnak és technikának is a fo ly tonos átalakulását és új anyagoknak a 
fe lszínrevetését von ja  maga után, mely úgy a szedőre, m int a gépm esterre , 
ille tve  a nyomóra egyaránt a legnagyobb  fontossággal bír, m ivel m inden 
szellemi megoldás m agábafog la lja  a form át, a fe lhasználandó betűk vonalainak 
karakterét, a színt, ami együ ttvéve  törvényszerű leg szabja meg az anyagot és 
a technikát.
Ennek dacára ennél a kérdésnél tú inyom ó nagyrészben az a vélem ény ura l
kod ik , hogy az egyes nyom tatványok azért hatnak olyan kü lönlegesen, mert 
nagyon jó  festékke l és nagyon finom papirosra vannak nyom tatva, de külö-
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A Grósz és Vidor papírnagykereskedő cég újévi lapjának első oldala
Színezése: sárga, zöld, kék, piros, fekete és ezek egymásranyomásából keletkezett másodrendű színek

nősen, hogy nagyon magas áruk van. Ha ez egy bizonyos m értékig elfogadható 
is, viszont vannak olyan nyomtatványok is, amelyek amellett, hogy egyszerű 
papirosra és közönséges festékkel vannak nyomtatva, mégis szépek, sőt 
művésziek. Miért? Azért, mert annak a bizonyos nyomtatványnak a szellemi 
megalkotása olyan, hogy fe lté tlenü l és leghatározottabban csak azokat az 
anyagokat és technikát tűri meg. Ez ismételten egy olyan művészi és esztétikai 
törvényszerűségből fakadó tény, amely alól k ivé te lt tenni nem lehet, azért, 
mert a művészi hatású nyomtatványnak nem az az alapja, hogy finom anyagokat 
használnak fel hozzá, hanem abból, hogy a szellemi megoldásnak megfelelő 
struktúrájú vagy teljesen síma felületű, egészen, kevésbé, vagy túlfényes, 
egészen fehér, vagy ettő l többé-kevésbé eltérő árnyalatú papirost alkalmaz
nak. Éppen ilyen magasabb szempontoknak az érvényesülése írja elő a színt 
és a megfelelő színnek a kikeveréséhez alkalmazott technikát is. Az egyik 
szellemi megoldás az egészen élénk, intenzív színeket és a transzparens anya
gokat követe li, a másik viszont a tört színeket és többé-kevésbé a fedő 
anyagokat, hogy azok a bizonyos fe lü le tek fénytelen és szürke hamvas je lle 
get nyerjenek. A harmadik megoldás viszont azt követe li, hogy te ljes töm ör
ségében alkalmazzák azt a festéket, de m indam ellett úgy, hogy fénytelenül 
érvényesüljön, hogy a m ellette alkalmazott másik festék a diszkrét fényével 
megadja a megfelelő je llege t. A fe lületesen szemlélő és az anyagiakat tú l
értékesítő és a művészi és esztétikai szempontok fö lé helyezkedő bírálhat 
csak aszerint, hogy szép és művészi csak az a nyomtatvány lehet, melyhez 
megfizethetetlen anyagokat használnak fe l, mivel a szellemi megoldásból 
fo lyó anyagokat és technikát nem az anyagi, vagyis pénzérték határozza 
meg, hanem a művészeti és esztétikai törvények, ami természetesen aztán 
más lapra tartozik, hogy leg többnyire  pont azoknak az anyagoknak nem 
túlmagas az ára és nem az a technika a leghosszadalmasabb, amelyet 
a művészi és esztétikai törvények vonnak maguk után. Ezekután nyugod
tan kife jezhetjük azt, hogy a mesterszedést meghatározása az utolsó 
negyedévszázad alatt fogalommá nőtt, hőtartalma a szolgálatában állót 
a régi könyvnyomtatómester értékével vonja be, aki a betűk vonalainak az 
ere jével, az anyaggal és technikával, a művészi és esztétikai törvényekkel és 
szabályokkal, továbbá a grafika fogalmának tisztánvaló látásával és a tip o 
gráfiai szabályokkal és készségével, végül az összes grafikai sokszorosí
tási eljárásoknak az ismeretével és megkülönböztetésével alkotja meg nagy
értékű munkáit.
Ne értsük fé lre, az edd ig  elmondottoknak semmiesetre sem az a céljuk, hogy 
beleavatkozzanak a mesterszedő teendőibe, csupán az, hogy megállapítsák 
mesterszedő által szükségelt széles lá tókört és magasfokú tudást, hogy

Az ide i évforduló alkalmából lapunk 
szerkesztőségéhez beküldött üdvözlő
lapok száma jóval meghaladja a mult- 
évi termést. A száznál jóval nagyobb 
töm eget átnézve, jó lesőleg állapíthat
juk meg, hogy azok a tipográfia i és 
művészi nívó, nemkülönben technikai 
kiv ite l dolgában is sokkal jobbak az 
előző évi lapoknál. Túlnyomó részben 
betűöntödei anyagból készült tipográ
fiák, kisrészben rajzzal kombinált sze
dések vagy grafikai rajzok képezik az 
anyagot, melyet az alábbiakban rész
letesebben is méltatunk.
Elsősorban az egyéni lapokat. 
Augenfeld József két lapot küldött be; 
m indkettő eredeti rajz, ille tve  terve
zet. M int alkalmaztatásnélküli sorban 
élő munkásnak nem volt módjában üd
vözlő jé t nyomtatott kivite lben előállí
tani. Az egyik lapocskája tipoanyag- 
ból tervezett nyomdász-sas, egy kis 
ólommetszéssel kombináltan aránylag 
könnyen ki is szedhető. Ha nem is új
szerű munka, de hatása jó. A második 
kevésbé sikerült.
Bárd Gyula szárnyas lapjának alapgon
dolata jó , de a 3. o ldalon lévő blick- 
fangos B kezdőbetűnek az 1. o ldalt ké
pező szárnyon alkalmazott félkorongos 
kiegészítése helyett célszerűbb lett 
volna a 3. oldalon lévőhöz hasonló 
egyszerű vonalkiegészítést használni. 
Mostani formájában, csukott állapotban.

Dukai Károly [üdvözlőlapja. rA misztikus ára sárga, a 
harang árnyfoltjai ezüstösek, a ’ felhőkarcolők fa la i vilá
gos és teljes kék színűek. A háttér és kontúr fekete. 
A szöveg a 3. oldalon piros és fekete nyomású. (Ennek 
fe lé t: BUÉK-t az első oldal szárnya eltakarja)
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ez a kiegészítés megsemmisíti a betű
je llege t és B in iciá lé helyett blickfan- 
gos 8-ast látunk. A szárny a latti szö
veg (a jókívánság megismétlése más 
szavakkal) bízvást elmaradhatott volna, 
mert középre zárt soraival sehogysem 
simul az egyébként konstruktív ízű 
kompozícióba.
Bruno Ackermann (Berlin) lapja öt egy
szerű, de kitünően síkbaállíto tt sor két 
színben nyomva.
Bezur Géza szintén kétféle lapocská
val vesz részt a felvonulásban. Az egyik 
lapja középtengelyes, jó l kiegyensúlyo
zott tipomegoldás, a másik aszimmet
rikus, de foltképzésben és színezésben 
az előbbinél erőte ljesebb.
Csupka Antal, Einhorn Mór és Rlczkó 
Sándor rajzolt lapja igen ötle tes és 
dekoratív hatású munka. Színezésben 
némi korrekcióra szorult volna. A tiszta 
sárgát nem árto tt volna pirossal erős 
naranccsá erősíteni, avagy kékesvörös
sel nyomtatni. Mostani k iv ite lében 
ugyanis az É betű nem válik ki a hát
tér dekoratív elem eiből olyan élesen, 
amint az kívánatos volna és amily é le 
sen em elkednek ki a pirossal, kékkel, 
ille tve  feketével nyomott B, II, K betűk, 
melyeknek láncolatát a sárgaszínű É 
betű kevésbé intenzív fo ltja  megbontja. 
(E lap kicsinyített reropdukció ját alább 
mutatjuk be.
Dukai Károly üdvözlőlapjának nyomta-

A Pallas-nyomdabeliek újévi lap ja . Rajzolója: Csupka 
Antal. Színezés*: A B. betű piros, az U. betű kék, az 
É. sárga, a K. fekete (a  név is az). A leveles és virágos 
háttér is ugyanezen színek fordulatos kompozíciója. A 
betű, matrica és tamponok színe arany

A Grósz és Vidor cég újévi lap jának harmadik oldala. Színezése azonos az első oldallal 
Tervezte Dukai Károly s a Világosság Rt nyomása

szellemi alkotásai, nagy megoldásai, amelyek annyi magas szempontoknak 
a figye lem bevéte léve l és érvényesülésével jönnek létre és reprezentálják 
a tipográ fia i művészetet, mennyiben függnek a nyomtatástechnikától és mit 
követelnek a nyomtatástechnikával szoros összeköttetésben levő ind iv idue ltő l, 
vagyis a gépm estertől és a nyomótól.
Még m ielőtt továbbmennénk, térjünk rá magára a technikára, vagyis a nyom
tatás technikájára, nem mint ind ividuális teendőre, hanem a tipográfia i művészi 
alkotások lé tre jö ttének egyik legnagyobb alkotóerővel bíró részére, mivel 
a technikát itt nem az egyén d irigá lja , hanem a technika írja elő törvény- 
szerűleg a több i a lkotóerőnek az egyetem ével azt, hogy a közreműködő 
ind iv idue ll, ebben az esetben tehát a gépmester vagy nyomó ezt a törvény
szerűséget megértse és ehhez alkalmazkodva, azt végrehajtsa. Ezért ennek 
természetes folyománya, hogy a mesterszedő megoldásainál és alkotásainál 
rendkívül nagy fontossága van a nyomtatástechnikának, akár mint művészi, 
esztétikai vagy technikai szempontból és úgy önmagától fo ly ik  az a nagy
fontosságú tény, hogy nem eredhet helyes nézőszögből az olyan vélemény 
sem,, mely a szellemi megoldásnál, tehát ebben a pillanatban a mesterszedő 
alkotásainál a nyomtatástechnikát másod- vagy harmadrendű kérdésnek 
tekin ti, mert be van bizonyítva, hogy nagyon sok esetben egy gyengébb 
szellemi megoldást a megfelelő nyomtatástechnika elsőrendű alkotássá fo r
mál, ami annyit je lent, hogy amit esetleg a mesterszedő elmulasztott, azt a 
gépmester vagy nyomó helyrehozhatja, szigorúan m egjegyezve, hogy nem 
mesterszedéstechnikai teendőket értve ez alatt, hanem az itt e lmondott 
törvényszerűségekből eredőket.
A nyomtatástechnika itt m indig a magasabb fogalmat je len ti, tehát nem a 
crosse-hochét, a mindenáron fényeset és csillogót, hanem szigorúan a művészi 
törvényszerűségből fakadót és azt, hogy nem a nyomtatástechnikával össze
függő különböző anyagoknak felhasználásával nem odavaló keletkezik, lé te 
sül, ami tehát esztétikailag hátrányos, eltűnjön, vagy a do lgok kellő  ismereté
vel előre meg legyen akadályozva, ilyen hátrány pedig több van és az mind 
az anyagból és technikából ered, így a nyomtatástechnika fogalma alá tartozik 
és a gépmesterrel vagy nyomóval szoros kontaktusban van. Ezért ez a gép
mester vagy nyomó szempontjából nem a másodrendűséget, hanem e llen 
kezőleg, a legnagyobb mértékű önállóságot je len ti, mert ez ugyanazokat a 
magasabb szempontokat fog la lja  magéban, mely szempontok a mesterszedő 
alkotásainál kell, hogy érvényesüljenek. A gépmesternek vagy nyomónak 
azért éppen olyan nagyfokú ismeretre van szüksége, mint a mesterszedőnek, 
ha azt akarja, hogy a mesterszedő alkotásainál szintén alkotórészt tulajdonítson 
magának azzal, hogy vele együtt, egymás intencióit és a szellemi megoldás
ból fo lyó  törvényszerűségeket megértve alkossa meg a modern tipográfia i 
művészetet.
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A Svájcban élő 
Divéky 3ázsef 
grafikusművész 
fam«tsz*tű  
üdvözlője

Legvégül hagytam azt a valóságot, hogy ez az alkotókészség, mely a tip o 
gráfiai e lv szerint művészét képes m egalkotni, m egtörik, mert a leg több 
üzemben elzárva tartják az utat azzal, hogy ehhez az alkotóképességhez 
szükséges dolgoknak a megszerzésével nem rendelkeznek és ott, ahonnan 
ezt megtehetnék, a do lgok nem ismerése következtében alacsonyabb — de 
nem reálisabb — szempontok érvényesülnek. Pedig hiába minden közöny, 
mert a könyvnyomtatás színvonala csak akkor fog ja  az általános művészi fokot 
elérni, ha olyan képzettségű szakemberek kerülnek az üzemek élére, akik 
m egértik ezeket a té te leket és ezeknek a magasabb szempontoknak meg
felelően irányítják a kezükben összefutó kényes szálakat. Loupói Antal, Kassa

Á mélynyomás gyakorlatából
A mélynyomás eljárása nyomástechnikai szempontból úgyszólván a legegysze
rűbb eljárások közé tartozik. Azon tényből kiindulva, hogy a mélynyomás 
nyomóformája majdnem korlátlan nyomásszámot bír el anélkül, hogy a több i 
nyomási eljárásoknál megszokott egyengetéssel kellene a formában re jlő  
egyenlőtlenségeket kiegalizálni, már eleve nagy előnyt biztosit ezen, nálunk 
most már e léggé e lte rjed t eljárásnak. Különösen az bírt még a körülményekkel 
Ismerős szakemberre is nagy hatással, hogy a nyomóformának a gépbe való 
beemelését követően, percek alatt megindul a nyomás, aminek folytán 
a nyomógép im produktív munkaideje a minimálisra csökkenthető.
A mélynyomás mind szélesebb körökben való e lterjedése azonban bebizonyí
totta, hogy gondos előkészítő munka nélkül a mélynyomás gyakorlása is súlyos 
zavarokat vonhat maga után. Hosszú ide ig  szinte tanácstalanok voltak a gép
mesterek, nem tudván magyarázatot adni a mélynyomó-hengeren keletkező 
és a formába bevésődő úgynevezett f o g a s k e r é k - s á v o k  (Zahnstreifen) 
eredetét illetően. Annyi m indenesetre már a magas- és síknyomásból nyert

tásával, úgylátszik, elúszott, mert csak 
az ólommetszetes piros és fekete fo r
mákat nyomatta ki, az ezüst, kék és 
sárga tónusszínek kézifestésűek. össz
hatásában nagyon jó  kompozíció azzal 
az előnnyel, hogy a jó  kívánság köz
lése m ellett egyben megajándékozza 
a címzettet Wells rejtelmes időgépé
vel . .  . Ha ez az óra egyszer meg
indul, úgy 20—30 perc alatt vissza
visz bennünket a pápaság szétszakadá
sának és — magyar vonatkozásban — 
Zsigmond király korába, amikor is ha 
ráérünk felsétálni a Várba, úgy egész 
biztosan végig élvezhetjük Kont, a ke
mény vitéz és 32 társának k ivég
zését . . .
Dlhos János (Pozsony) naturalisztikus 
ízű üdvözlőlapja — ismerve korábbi 
más munkáit — némi csalódást jelent. 
Korszerűbb munkára tartjuk képesnek. 
Hartmann János és Drexler Alajos, 
valamint a Székesfővárosi Házinyomda 
Monotype-üzemének személyzete négy
fé le üdvözlőlapot szedett Monotype-on. 
Ezeknek egyik legjobban sikerült vál
tozatát a 43. oldalon mutatjuk be. 
Tipikus anyagszerű gépszedéses akci- 
dencia.
Dinnyés László (Pécs) szellemes ötletű 
rajzának kiv ite le  kissé kezdetleges. 
Bruno Dressler, a Német Bildungsver- 
band elnöke „fo to tip ó s " megoldású 
egyszerű üdvözlőlapot küldött.
Éliás Sámuel régies felfogású lapjának 
vannak időszerűbb dekoratív elemei is. 
A csillag mindenesetre túlnagy s a szö
veg betű je viszont túlvékony.
A Feuer nyomda személyzete (Kiskun
félegyháza) névjegyszerű szedésének 
kezdőbetű jét (Feuer)) a „Bo ldog új 
évet kíván" mondat nonparellnyi betű i
ből alakította ki. Az ö tle t éppenség
gel nem rossz, de k iv ite le ezzel a 
betűtípussal és ebben a sorképzésben 
nem jó.
Fisch József gépmester kollégánk sze
déspályázatokon szedéstervekkel elért 
sikereken felbuzdulva, mint rajzoló is 
áhítja a pálmát. Munkájáért nem tagad
juk meg tő le az elismerést. Ez kijár 
neki a nyomásért is — feltételezve, 
hogy nem nyomatta saját újévi lapját, 
valami közönséges — szedőve l. . .  
Fehér Sándor kézzel rajzolt egyszerű 
kompozíciója foltban, elhelyezésben 
egyaránt jó.
Féld Mór kétféle tipomegoldású lapja 
közül a nagy évszámos változat az ö t
letesebb, bár kisebb részletekben ez 
is korrekciókra szorult volna. A nagy 
vörösfoltos megoldás kompozíciója az 
e lőbbiné l jóval gyengébb.
Fekete Géza egyszerű technikájú, jó 
fo lt- és síkosztású lapja egyéniségét 
ezúttal is visszatükrözteti.
Grósz és Vidor papírnagykereskedők 
ú jévi üdvözlőlapját Dukai Károly ter
vezte. Elmés és ügyes figurális szedé-
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sét a 4— 5. oldalon reprodukáljuk. Ez 
az egyszínű reprodukció természetesen 
nem adhatja vissza az eredeti ötszín
ben pompázó jó  összhatását, de e l
képzelhető, micsoda élénk és derűs 
színegyüttest ad a zöldkabátos piros 
bugyogós Grósz úr s a vele szemben 
csücsülő piros réklis, kéknadrágos Vi
dor úr, a három krómsárga arc és a f i
gurák alatt vonuló fekete, kék és piros 
szalagok! A kéményseprős külső oldal 
a fent leírt belsőnél szellemesség do l
gában már nem sikerült oly kitünően, 
de a színek v id ító  hatása ezen sem 
lebecsülendő. (Különös, csak most ve
szem észre, hogy Dukai barátom tábor
hegyi családi tuszkulánumának építke 
zésénél mennyire be le jö tt az építésbe. 
Ezen és a saját üdvözlőjén is a fe lhő
karcolók egész sorát em elte! Avagy 
gyakorlatok ezek a családi ház fe lhő 
karcolóvá növesztéséhez?)
Geyer Raoul (Párizs) üdvözlőlapjával 
egyidejű leg  annak galvanóját is meg
küldte s így módunkban áll azt a 15. 
oldalon bemutatni. Figurális szedés, 
amely ha akarom a gall kakast, ha aka
rom a nyomdász-sast ábrázolja, de min
denképpen gólyához h ason la tos ...
A Glóbus nyomda mélynyomó gép
mesterei igen egyszerű, de szakmabeli 
munkakörüket véve figye lem be, min
denesetre stílszerűtlen magasnyomás- 
technikájú üdvözlőlappal szerepelnek 
a gyűjteményben.
Gersli Béla (Szekszárd) a v idéki üd
vözlőlapok egyik legsikerü ltebb kom
pozícióját küldte be. A 14. oldalon mu
tatjuk be, arányokban némileg helyes
bíte tt mását. A feketéve l nyomott deko
ratív elemek (rasztervonalak és fo ltok) 
az eredeti iapon ezüstszínűek.

gyakorlatból nyilvánvaló vo lt, hogy ezen fogaskerék-sávokat csakis a henge
reknek egymáson való le fe jtődésében e lőá llo tt d ifferenciák okozhatják. 
Miután ped ig  a mélynyomásnál a nyomási periódus alatt a nyomóformát 
képező rézhenger egy változatlan és deformációmentes egészet képez, úgy 
ezen d ifferenciák csakis a nyomóhengeren keletkezhettek.
Tudott do log, hogy a mélynyomó-henger tömör, vagy hengerpalást alakban 
készül és galvanikus úton nyeri ca 1 mm vastagságú rézköpenyét. Ezen réz
köpenybe maratják bele a formát és eltávolítása a nyomást követő csiszolás
sal történik. Egy ilyen fe lga lvan izá lt henger körülbelül 10 egymásra következő 
maratás és csiszolás fe lvé te lé re  alkalmas. Ezen állandó csiszolások alatt a hen
ger átm érője természetesen változik, amely változást a le fe jtődéskor tek in
te tbe kell venni azáltal, hogy a csökkenő átmérőnek m egfelelően a nyomó
henger átm érőjét is kisebbre vesszük. Az erre vonatkozó előírásokat a gépet 
e lőá llító  gyár táblázatai szolgáltatják, amelyekben a rézhenger átmérőjének 
m egfele lő borítás-vastagságát ta lá ljuk. Ha ezeket szigorúan szemelőtt tartjuk, 
úgy rendszerint kellő elővigyázatossággal nem fognak a fogaskerék-sávok 
fe llépn i, különösen akkor, amikor lágy sim ított papír megnyomásáról van szó. 
Gyakran azonban hosszú kísérletezés sem hozza meg a ke llő  eredményt és 
a fogaskerék-sávokat a nyomatból egészen eltüntetn i nem tudják. A borítás 
készítésénél néha szem e lő l tévesztik azt, hogy a gyárak által m egállapított 
tabe llák borítás-vastagságai m indenkor a megnyomandó papír n é l k ü l  
számíttattak. Ennek fo lytán ezen le fe jtődés a papír vastagsága és minősége 
által erősen befolyásolva van. Ha tehát a nyomás ilyen esetben nem lenne 
e lég erős, akkor a hengereket közelebb á llítja  a gépmester egymáshoz, 
minek következtében a borításnak azon része, amely nyomás alatt van, össze
préselődik, a hengerek középvonalai közelebb jönnek egymáshoz, és így ezek 
le fe jtődése már szabálytalan. Ha lágy síma papírról van szó, akkor ennek nem 
lesz nagy befolyása a nyomásra. Azonban kemény és vastag kartonnál e lkerü l
hetetlenül fel fognak lépni a fogaskerék-sávok, s ami sokkal súlyosabb, ha 
már egyszer fe llép tek, akkor a nyomóhengerbe úgy belemaródnak, hogy a 
henger hasznavehetetlenné válik, és ilyen esetekben m egfelelő távolságban 
a fogaskerekeknek világosabb sávjai lesznek láthatók. Tehát az ez okból fe l
lépő fogaskerék-sávok tu la jdonképpen a fe ldolgozandó papír erőssége fo ly 
tán lépnek fel.
Egész más természetűek azonban azok a festéksávok, amelyek a megenge
dettnél erősebb, avagy gyengébb m a r a t á s  fo lytán lépnek fel. Vagyis 
ahol a nyomóhenger és a formahenger le fe jtődése nem egyezik. Képzeljük 
el, hogy a nyomóhenger borítása a m egengedettnél erősebb és a két henger 
egymással nincs fogaskerekekkel összekötve, hanem csupán az őket egymásra 
nyomó erő tapadása fo lytén forognak. (Természetesen ezen teoretikus fe lté te 
lezésnél egyszersmind a legkisebb csúszást sem szabad megengednünk.) 
Tehát ha a két henger a tapadóerő folytén egymáson legördül és a mély
nyomógépeknél szokásos áttételezési viszonyt vesszük alapul, azaz amikor 
a nyomóhenger kerülete, ille tve  átm érője kétszer olyan nagy, mint a forma-
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henger kerülete, illetve átmérője, akkor az erősebb borítás folytán a meg
engedettnél nagyobb gördülési átmérővel bíró nyomóhenger nem fog egy 
teljes félfordulatot végezni, hanem a formahenger, — a nyomás kezdeti pont
ját mint fixpontot tekintve, — visszamarad. Minthogy azonban tudjuk, hogy 
a nyomóhenger a formahengerrel fogaskerekek útján összeköttetésben áll, 
a gördülésnél az átmérő-differenciából keletkező ezen visszamaradás a fogas
kerék feszítésében fog mutatkozni mindaddig, amíg egy bizonyos feszültséget 
el nem ért és a feszültség folytán a fogaskerekek között lévő hézagot át nem 
ugorja. Ezen a ponton a két henger egymáson fog súrlódni, amely processzus 
minden nyomásnál megismétlődve, a henger e helyén rövid időn belül a rasz
ter-stégeknek egy csekély kopása fog bekövetkezni, melynek továbbterjedése 
okozza a festéksávok keletkezését.
Ami a túlerős borításra igaz, az a túlcsekély borításra fokozottabb mértékben 
bír érvénnyel, mert ez esetben az egymáson gördülő hengerek egymás ellen 
dolgoznak és amíg a túlerős borításnál esetleg a nyomásra kerülő papír 
simítottsága és lágysága folytán ezen fogaskeréksáv-tünetek nem okvetlenül 
lépnek fel, addig a túlcsekély borításnál csaknem elkerülhetetlenek.
A fogaskerék-sávok fellépését okozó jelenségeket a fentiekben megismer
vén, annak orvoslására térünk át. Tudjuk azt, hogy az egymásba illeszkedő 
fogaskerekek legördülése hézagmentesen el nem képzelhető éspedig ezek 
a hézagok azok, amelyek a fogaskerék-sávokat előidézik. A hézagok a fogas
kerekek kopásának arányában természetesen megnövekednek. Az első lépés 
tehát az volt, hogy különböző technikai fogásokkal igyekeztek a fogaskerekek 
között lévő hézagokat redukálni. így megtették azt, hogy a fogaskerekek 
mellett egymásonfutó vezetőgyűrűket alkalmaztak a lefejtődés nyugodtabb 
véghezvitelére. További lépés az volt, amikor az egyik fogaskereket széles
ségében kettéosztották és a meghajtótengelyre csak az egyiket ékelték fel, 
míg a másik az egy körön fekvő ovális lyukakban lévő csavarok segítségével 
préseltetett az elsőhöz, úgyhogy a két egymás mellett fekvő fogaskerék cse
kély elfordulásával a fogak között fellépő hézagot csökkentette. Egy másik 
megoldás azon tapasztalati tényen alapszik, hogy a fogaskerék-sávok kelet
kezése a fentiekből kiinduló elgondolás tekintetbevételével leggyakrabban 
a nyomás kezdetén lép fel, vagyis akkor, amikor a nyomóhenger borítása 
a rézhengerre gördül, mikor is meglehetős lökés észlelhető, amely a fogas
kerekekre átterjedve, azok időelőtti elkopását vonja maga után. Ennek meg
előzése, illetve elhárítása céljából a nyomás kezdeténél egy fogas regiszter
szektort alkalmaznak, amely egyrészt a nyomás kezdetén fellépő nagyobb 
lökést, másrészt pedig a fogak pontos illeszkedését biztosítja.
Ezen fogások azonban mind csak több-kevesebb sikerrel járó segédeszközök 
anélkül, hogy a fogaskerék-sávok tulajdonképpeni okozójának, a helytelen 
borításnak megszüntetését eredményeznék. Ennek elkerülése a szó szoros 
értelmében vett egyengetéssel volna gyakorlatilag megoldható. Természete-

Herschkovits Dezső üdvözlőlapja fordu
latos és ötletes kompozíció, a szürke 
tónus foltkiképzése azonban darabossá 
teszi az összhatást.
Horváth Ferenc újévi üdvözlőlapjának 
redukált másolata a 15. oldalon talál
ható. A kompozíciót az évszám domi
nálja olyan tipoösszeállításban, ami
lyent a meglévő anyag lehetővé tett 
s amely a 3-as szám jobb formai kikép
zését nagymértékben korlátozta.
Klein le6 lapját Herschkovits Dezső 
szedte, jól átgondolt és kiképzett kom
pozíció, különösen jó az évszám egybe- 
fonódása.
). A. Howard (Lincoln), lapunk egyik 
angol előfizetője évről évre megörven
deztet angolosan egyszerű, gépszedé- 
ses üdvözlőlapjával, amelynek illusztrá
ciója mindenkor szakmai vonatkozású 
humoros rajz. Ezévben „a gőzszedőt — 
a mai szedőgépek fantasztikus előfu- 
tárját" ábrázolja e jóízű rajz, melyet a
17. oldalon mutatjuk be.
Heckel József linometszetes, rajzos lap
jának foltelosztása jó, akárcsak a May- 
nyomdából kikerülő hasontechnikájú 
plakátjaié. Nevének negatív betűi 
azonban nem szépek és nem simulnak 
a „b. u. é. k." betűk típusához. 
Hedvig György tipomegoldású lapja 
bár érdekes elgondolású, sorcsoport
jainak elosztása szerencsésnek nem 
mondható.
Kettinger Antal lényegében rajzos 
megoldású lapot készített. E tekintet
ben nem egészen kifogástalan, de jó 
foltosztása révén összhatásban meg
felelő.
Klein Vilmos újévi lapja egyszerűsége 
mellett igen jó  konstruktív tipográfia. 
(A 10. oldalon adjuk reprodukcióját.) 
Klindera József ugyancsak konstruktív 
megoldással kísérletezik az előbbinél 
kisebb sikerrel.
Korelkó Ferenc lapja nagyon jó anyag- 
szerű konstruktív munka — kevésbé 
szerencsés választású színezésben.
Kun Mihály -  takarékos ember, mert 
üdvözlőlapját személyesen adta át, ami 
arra mindenesetre jó volt, hogy a gratu
láló személyét illetőleg kételyeink ne 
lehessenek. Ezt azért szögezzük le, mert 
már megszoktuk, hogy újévi köszöntő 
lapjait csak kellő óvatossággal szabad 
fogadni. Küldött ő már újévi jókívánsá
got részletre (most már megállapítható, 
hogy már a második részlettel is adós 
maradt), meglepett olyannal is, amelyet 
csak gombostű igénybevételével lehe
tett elolvasni, gombostűt azonban már 
nem mellékelt lapjához, tartván a babo
nás lelkek visszautasításától. Ez évben 
pedig keresztrejtvényes szövegezésű 
lappal örvendeztette meg barátait, 
dupla költséget okozván nekik, miután 
legtöbbjük ezt az üdvözletét — két 
személynek viszonozta. Ha ennek okát 
kérdik, utalhatunk a 7. oldalon lévő
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reprodukcióra, melynek szövege japá- 
nosan olvasva: „B. u. é. k. Kun
M(ihály)", ha azonban színezés szerint 
olvassuk össze a betűket, úgy a gratu
láció: „B. u. é, m(indenkinek) — Kun 
K(ornél)". . .
Kner Imre tipoanyagú egyéni lapja egy
szerű kompozíció, finom, ízléses színe
zésben. A lapocska verzális nélküli szö
vegszedése pompásan egyensúlyozott 
foltban olvad össze a díszítő elemek 
egyenletes foltjával.
A Kner-nyomda Kozma Lajos rajzolta 
újévi köszöntő lapját, eredetiben mel
lékeljük. Egyszerű, de kitűnő ötlet a 
művésztől megszokott pompás kidolgo
zásban.
Laupál Antal (Kassa) lapjának kereset
lenül egyszerű és jól síkba állított kom- 
pozicióját a 11. oldalon reprodukáljuk, 
azzal a megjegyzéssel, hogy az eredeti 
színezése zöldesszürke (léniadísz és 
szöveg) és arany (évszám).
Lombár László újévi lapja egyszerű 
munka, a mai felfogású elementáris 
szedésmodortól kissé távolálló szedés, 
némi vonaldísszel és tónussal.
Llptay András (Debrecen), nyilván 
szimbolikus jellegű léniakompozíciós 
újévi kártyájának mélyebb értelme ne
hezen hámozható ki. Leginkább a „hul
lámzó Balaton tetejét" juttatja eszünkbe, 
bár a magyar tenger kecskekörmöket 
szokott felszínre vetni és nem ólom
be tűke t... Beküldője lapjával elárulja, 
hogy el tud mélyedni a nehezebb fel
adatok tipográfiai kivetítésébe. Ha kí
sérlete ezúttal nem is sikerült teljesen
— ez ne szegje kedvét a további ön
képzéstől.
Löwy László grafikai szaküzlete újévi 
lapja igen érdekes, léniából szedett 
név-sorával vonja magára figyelmünket. 
Öntödei betűkben is az egyszerű típu
sokat szeretjük és becsüljük, annál- 
inkább áll ez a léniából szedett betű
típusokra. Az e lap céljára négypontos 
vonalakból szedett betűknek azonban 
vannak egypontos összekötő és kísérő
vonalai is, amelyeknek alkalmazásában 
a tervező nem volt következetes. 
Egyébként e betűtípus így már nagyon 
díszes; a köszöntőlap egyszerű szedés
kompozíciója, meg az embléma egy
szerű rajzi konstrukciója ennek a feles
leges sallangozásnak keményen ellent
mond.
Mádi Sándor (Arad) alkalmasint litográ
fiái úton sokszorosított lapjának rajza 
egyszerű és ötletes.
A May Jánoc nyomda rt. újévi köszöntő- 
lap kompozíció és foltképzés dolgá
ban távolról sem olyan sikerült, mint a 
fentebb említett Heckel-féle lapé. 
Malatlnszky Lajos (Gyoma) újévi lapja 
tiszta öntödei anyagból készült. Tér
osztásban, szinfoltképzésben egyaránt 
nagyon jó. A verzálisnéiküli szöveg itt 
szintén jól érvényesül.

Dallos Hanna fametszete

sen a mélynyomási forma egyengetése alatt nem azt a minden részletbemenő 
kényes munkát értem, amely a magasnyomásnál szokásos, hanem inkább 
a forma nagyvonalakban való kirakását. Ezen eljárást legegyszerűbb úgy meg
kezdeni, hogy elsősorban is lemérjük a rézhenger átmérőjét, és ennek alap
ján a rendelkezésre álló táblázatból megállapítjuk a szükséges borítás
erősséget. Már most ezen borítás-erősséget a borító gumilappal együtt 
mikrométer-csavar segítségével lemérjük, anélkül, hogy a gumit a mikrométer- 
csavarral benyomnók. A borítás felrakása után a nyomás-erősséget olymódon 
állítjuk be, hogy egy sima, lágy papír még megnyomassék. Amikor a nyomás
erősséget beállítottuk, következik a tulajdonképeni egyengetés, (tehát nem 
a hengerek erősebbre vagy gyengébbre való állítása) melynek befejezésével 
a henger teljes nyomása mindenkor simán lehetséges. Kemény kartonnál elő
fordulhat, hogy ezen eljárás nem elegendő, mely esetben azonban nem 
szabad erősebb nyomással próbálkozni, hanem ismét az egyengetésnél kell 
utánasegiteni, vagyis egy vagy több iv felrakását kell alkalmazni. A mély
nyomásnál természetesen ilyen egyengetés esetén egy selyempapírnyi diffe
rencia egyáltalában nem jön számításba és ilyen jelentéktelen kis nuance-ok- 
nál még nyugodtan lehet a nyomóhengert egy gondolatnyival ráengedni. 
Ezzel a látszólag egészen egyszerű, de mégis gyakorlatot igénylő eljárással 
sok kellemetlenséget lehet megtakarítani és mint minden, ez is megszokás 
dolga. Lehetséges, hogy csekély idővel meghosszabbítja a nyomás kezdeté
nek időpontját, azonban egyrészről a nyomás közben fellépő zavaró jelen
ségeket jelentékenyen csökkenti, másrészről a munkának biztonságot ad, és 
ami nagyon fontos, a gépet kíméli és így módot nyújt arra, hogy a gépet 
hosszabb idő után is még kifogástalanul használhassuk. l l

Elmélkedés az Uhertype fényszedőgépről
Lapunk legutóbbi számában Albert tanár leírása alapján ismertettük a magyar 
származású ifj. Uher Ödön konstruktőr, Uhertype nevű új fényszedőgépét, 
melynek a gyakorlati élet számára szánt első szériáját az augsburgi M. A. N 
gépgyár most építi.
E cikkben is említettük, hogy teljes, tökéletes leírást — szabadalmi okok 
ból — még nem lehetséges közreadnunk s ennek következményeként részlet 
rajzokat sem lehetséges közölni, ami nagymértékben gátolja, hogy a fény 
szedőgép mechanizmusának működéséről tiszta képet alkothassunk ma 
gunknak.
Ha el is fogadjuk Albert tanár véleményét, hogy az Uhertype néhány év előtt 
első modellje kifogástalanul működött és ha ez alapon kézenfekvő is az a fel 
tevés, hogy a most épülő gépeken eszközölt egyszerűsítések még tökélete
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Werner Jené, a is lev tnu k^i grafikai fénök- 
•gyaiü le t titkárénak üdvözlőlapja, amely* 
lyel azonos kivitelű Schultz Ignác, a szlo- 
venszkái grafikai munkások egyesülete tit
kárának üdvözlőlapja is

sebbé tették a művet, mégis egy és más tekintetben kételyeink támadhatnak 
az Uhertype gyakorlatiasságának abszolút tökéletesége iránt.
Mélyrehatóbb kételyeink gazdasági, technikai s esztétikai vonatkozással bírnak.

Gazdasági és anyagi tekintetben

elsősorban felmerül az a kérdés, vájjon az Uhertype és a hozzávaló más üzemi 
berendezések beszerzése, illetve a meglévők megfelelő átalakítása nem-e 
nehezítik meg túlságosan a fényszedőgép gyakorlati alkalmazását és tér
foglalását?
Nem titok, hogy az Uhertype létrehozásánál érdekeltséget vállaltak magyar 
szakemberek is. E szakemberek egyike évekkel ezelőtt úgy nyilatkozott a 
készülő gépről, hogy az valójában nem lesz valami monstrum, hanem egy 
a házi varrógépek térfogatát alig túlhaladó, rendkívül ötletesen megoldott 
mechanizmus, amelynek legnagyobb előnye rendkívül alacsony beszerzési 
ára lesz, termelése és üzembentartása semmiesetre sem lesz drágább a mai 
szedőgépi termelésnél és emellett lehetővé tesz esztétikailag tökéletes tömeg- 
termelést.
Ezzel szemben azt látjuk a múltkori leírásból és az Uhertype első modelljéről 
készült ábrákból, hogy a valóságban három mechanizmusról van szó éspedig:
1. a billentytűző gépről,
2. az ezzel kapcsolatos sorfényképező gépről és
3. a mettőrgépről.
Ha a leírás nyomán magunk elé tudjuk képzelni e három mechanizmus kompli- 
káltságát, úgy eleve kizártnak tarthatjuk, hogy e hármas gépkomplexum 
beszerzése egy mai értelemben vett közönséges szedőgép árával szembe
állítva lényegesen kisebb anyagi megterhelést jelenthetne.
Nem hangsúlyozzuk különösebben a gazdasági vonatkozásnak azt a részét, 
hogy az Uhertype-on semmiesetre sem lehet többet termelni, mint egy-egy 
mai szedőgépen, mert az Uhertype-szedő teljesítőképessége legfeljebb 
azonos lesz a mai Linotype-gépszedő teljesítményével, miután ez nem a 
mechanizmustól függ, hanem a szedő szellemi és fizikai képességétől. Miután 
pedig tudjuk, hogy a mai nyomdai lermelésben a kézi kompresszszedés már 
úgyszólván teljesen ismeretlen valami, mert ezt majdnem teljességében szedő
gépekkel végeztetik, akkor nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy az Uhertype 
nak kolosszális termelési előnyöket kell nyújtania, ha a ma meglévő szedő
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MUller Sándor köszöntőlapjánál a meg
szokott Müller-stílusnál valamivel eny
hébb dísztúltengést állapíthatunk meg. 
A díszítő elemek és betűk stílusbeli 
egyvelege azonban ennél is szembe
tűnő. Színezése hideg.
Nyári Géza nem hiába a székesfőváros 
nyomdájának alkalmazottja: Budapest 
új színei szegélyezik újévi kártyáját, 
melynek szedéskompoziciója egyszerű
sége mellett elég ötletes.
B. Pontiéin (Amsterdam) karácsonyi 
üdvözlőlapja tipikus hollandi vonal- és 
pontszedés.
Puzsér Lajos köszöntőlapjának alap
ötlete — a P és L betűk dekoratív ki
képzése — nem rossz, azonban a szö
vegnek ehhez való szerves hozzáépí
tése nem sikerült. A színezés — piros, 
lila, arany és fekete — túlgazdag, amit 
főként annak tulajdoníthatunk, hogy az 
élénk színek túlnagy felületen alkalmaz
tattak, míg ezzel ellentétben a nyu
godtság kiegyensúlyozására hivatott 
fekete és aranyszínek nem érvényesít
hetik mérséklő hatásukat.
Rubiczky Ferenc (Miskolc) köszöntőlap
jának alapötlete azonos Kun Mihálynak 
a lapunk néhány évvel ezelőtti festék
számához készített fedelével, melyet 
többszörös írisznyomással állítottunk 
elő. Míg azonban fedelünknél az 
első-, másodrendű színek úgyszólván 
tökéletesen egybeolvadtak a szürkével 
tört tónusszínekkel, addig e kártyánál 
ezt a finomságot nem sikerült kihozni, 
ami azzal magyarázható, hogy ilyen ter
mészetű nyomtatástechnikai bravúr csak 
nagyobb felületek nyomásánál járhat 
sikerrel.



Román Imre újévi lapjának középső
része — a vonal, a jó  kívánság és az 
évszám — jó alapgondolat. A „kíván 
Román Imre" szókat külön-külön sorok
ban az évszám alá helyeztük volna. 
A bal felsősarokban lévő blíckfangos 
folt nem indokolt.
Somogyi Pál és Prohászka Ferenc
(Szeged) egyszerű szedésü lapjának 
évszámát egyenes függőleges vonal
ban kellett volna szedni. A rézsútos 
állítás nyugtalanító.
Sallmayer Ferenc, Lackenbach Artúr és 
Kovács Gábor Üdvözlőlapját a 14. olda
lon mutatjuk be. Tipikus konstruktív 
megoldás.
Schneider lenő újévi lapját a nagy 
ezüstbetű-sziluet dominálja. Jó összhatá
sát semmivel sem emeli a betű szürke 
színnel nyomott árnyéka. Ez már feles
leges.
Spitz Adolf köszöntőlapja tökéletesen 
visszatükrözteti mesterének egyénisé
gét, munkaszeretetét, precizitását és 
mesterszedésbell stílusát.
Szauer Ferenc lapja csapongó, nyugta
lan fantáziáról tesz tanúbizonyságot. 
Bizonyos alkalmakkor erre is szükség 
lehet, de vigyázva kell alkalmazni, 
mert a mai gyakorlati élet Inkább a 
határozott, markáns formanyelvet sze
reti. Ebben az újévi köszöntőben alig 
van határozott folt vagy pont, amely 
pregnánsan mutatná a kompozíció góc
pontját. Egy nyilván kritikus esztendőre 
szóló üdvözletről lévén szó, stílszerűen 
csupa sejtelemmel állunk szemben . . .  
Ullmann Sándor köszöntőjét nagy igye
kezettel állította össze, de nagy baj, 
hogy rajzhoz is nyúlt, s megalkotta a 
legfantasztikusabb gríffmadárállatot, há-

gépektől akar munkát elhódítani, illetve ezeket akarná az üzemből kiszorí
tani. A mai közönséges szedőgépek csak azért tudtak hihetetlen elterjedett- 
ségre szert tenni, mert munkaerőket tudtak feleslegessé tenni és amellett 
a termelést magát is hallatlanul meggyorsították. A gyakorlati élet fog feleletet 
adni a kérdésre, hogy az Uhertype e tekintetben milyen újabb előnyöket 
jelenthet a nyomdai termelés számára.
Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy a mai szedőgépek 
már csak némi adjusztálást igénylő hasábokat alakítanak automatikus munká
val, míg az Uhertype-nál egészen külön mechanizmus kell ennek létrehozásá
hoz, ami igen nehezen ellensúlyozható ballasztja az új csodagépnek.
Nagy kérdés, hogy az Uhertype sorfényképező és mettőrgépeink kiszol
gálását, illetve felügyeletét egy szakember elláthatja-e? De feltételezve a 
jobbik esetet, hogy ezt a munkát egy ember is el tudja látni, akkor is fennáll 
a hátrány, hogy egy-egy Uhertype-gépsorozathoz két embert kell alkalmazni: 
egy billentyűző szedőt és egy másikat, aki a sorfényképező- és mettőrgépre 
felügyel.
Gazdasági tekintetben még egyéb szempontok is felvethetők, így például 
semmiesetre sem közömbös annak a firtatása, vájjon a fényképezőgépek 
elhelyezése nem követel-e valamilyen speciálisan masszív és rázkódtatás- 
mentes építményt, mert feltehető, hogy a betűt betű után fényképező és 
nagyító mechanizmus — amely mikroszkopikus pontossággal kell hogy működ
jön — a legcsekélyebb rázkódtatásra is túlságos érzékenységet árul el, ami 
a betűk tisztaságát mindenesetre befolyásolná.
Ezek mind olyan szempontok, amelyekre csak a gyakorlati kipróbálás után kap
hatunk választ.
Technikai szempontból
aggályaink már nem ilyen mélyrehatók és nem is túlságosan súlyosak, de 
mégis a megoldandó feladatok közé tartoznak.
Elsősorban a korrektúralovasás kérdése az, amely tisztázásra szorul. A fény
szedőgép sorszedő és fotografáló gépe tudvalevőleg egy keskeny film
szalagra fotografálja egymás végében a sorokat és a mettőrgép az, amely 
ezeket a sorokat azután egymás alá sorakoztatva hasábokká fotografálja 
egybe.
Azzal tisztában lehetünk, hogy hibamentes szedés az Uhertype-nál is ismeret
len lesz, korrektúra fog kelleni és az észszerűség azt parancsolná, hogy ezt 
a korrektúrát a sorfényképezés után eszközöljük, tehát, amikor még aránylag 
kicsiny anyagveszteséggel kell csak számolnunk. Ez azonban csak úgy volna 
lehetséges, ha a keskeny filmszalagról is másolatot kapnánk, ami aligha lehet
séges. Az igaz, hogy a házi korrektúra céljára esetleg jó az a leirat, amit 
a billentyűzéssel egyidejűleg kopogtat le a gép. Ez azonban csak házi korrek
túra céljára alkalmas, a megrendelő részére ez nem alkalmas, hiszen ez már 
olyan formába öntötten kívánja látni nyomtatványát, amilyen az nyomás után 
leend. Erre a célra csakis a mettőrgép hasábalakító munkája utáni széles film
ről készült kópiák lehetnek alkalmasak. Azaz, hogy még ezek sem, mert a
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Tábor János: 
Fejlécek Az Est 
Hármaskönyvéből

fényszedőgép segélyével e lőá llíto tt munkáról végleges kópiát csakis a szük
séges címsorok és folyószöveg negatívjainak összeszerelése — fotomontázsa — 
után nyerhetünk, nyomatot ped ig  csak akkor, ha már a mélynyomó forma 
maratása után beem eltetett a gépbe és azon javítani nem sokat lehet már, 
lényegesebb javítás egyáltalán a lehetetlenségek közé tartozik. Valamivel 
kedvezőbb a helyzet, ha a fényszedőgép produktumát offset eljárással akar
juk sokszorosítani, itt a javításoknak több a lehetősége.
Amint látjuk, a nyomtatvány hibamentessége, a megrendelő, a szerző és nem 
kis mértékben magának az üzemnek a szempontjából olyannyira fontos korrek
túra és revízió kérdését nem látjuk tökéletesen megnyugtató módon meg
oldva, márpedig semmiesetre sem válna előnyére a dolognak, ha ezt a kér
dést azzal intéznők el, am ivel a mai szedőgépes munkák hibatöm egeit 
m entegetik: „ ja , kérem, az gépszedés; itt egy értelemzavart nem okozó 
hibáért nem lehet egész sort ujraszedni, aki ismeri a helyesírást, az úgyis 
tudja, hogy csak holmi fischhibákról, betűcseréről lehet szó".
Azonban tartunk tő le, hogy az Uhertype-szedésnél a hibák m égjobban fognak 
elszaporodni, egyszerűen azért, mert kijavításuk nem lesz o ly egyszerű, mint 
a gépszedésnél. Azt nem merjük remélni, hogy a szedőnek hagynak annyi 
időt, hogy minden sort kizárás és elküldés e lő tt lelkiismeretesen átolvasson 
és kijavíthasson, bár ez volna a legbiztosabb és legolcsóbb módja az 
Uhertypen való korrektúrák megelőzésének, bár ehhez az is szükséges, hogy 
vagy a szedő legyen elsőrendű szakember, aki műveltség, olvasottság, nyelv
ismeret dolgában igen magas nívójú képzettséggel bírjon, vagy a kéziratnak 
kell tökéletesen tisztának és átdolgozottnak lennie, amely még a szerzői 
korrektúrát is már megjárta. Ez a termelési módszer viszont a termelés lassúbb 
menetét — minden sort az elküldés e lő tt gondosan át kellene olvasni — vonná 
maga után.
Technikai szempontból másodsoroan a gép precíz és mikroszkopikusan pontos 
működésének állandósága is vitatható. E tekin te tben fe ltevése inket —  saj
nos — nem alapíthatjuk gyakorlati ismeretekre, sőt nem következtethetnénk 
erre tökéletes biztonsággal egy teljesen világos gépism ertetésből sem. A múlt
kori leírás nyomán azonban mégis bizonyosra vehető, hogy a szedő- ille tve  
fotografá ló mechanizmus egy végtelenül finoman m egoldott szerkezet, amely 
munkáját hajszálnyi pontossággal kell hogy végezze. Kétségtelen tehát, hogy 
ez a mechanizmus túlságosan érzékeny is, minek következtében önként adódik 
a kérdés, vájjon a szedő- és sorfotografáló mechanizmus meglehetős gyors 
munkafolyamata nem-e idéz túlságosan rövid időn belül bárm ily kismérvű, de 
mégis zavaró és hátrányos kopásokat a gép mechanizmusában? Ne fe ledkez
zünk meg arról, hogy a sorfotografáló készülék egy ik  betűt a másik után fény
képezi a keskeny filmszalagra és így munkája a legtöké le tesebb pontosságot 
és biztonságot igényli.
Ezzel a kérdéssel összefügg egy másik, anyagi vonatkozású kérdés is, hogy 
valójában mennyi lehet az Uhertype-nek az az élettartama, am eddig működésé-

ABMabcdefghijklmnoprstuvz A T )  A  / [  1
ABMabcdefghijklmnoprstu D C ^ l T
A felső sorokat háromcicerós betűk nyomatának kicsi- . ^  ̂  ^  __ -4
nyítése, illetve cicerás betűk 3 ciceróra nagyítása A I  1 \  i
útján nyertük, Az alsó sorok eredeti nyomdabetűk. Az /  \  l \  / I  I
eltérés szembetűnő úgy szélességbeli kiterjedés, mint /  \  I  1  I \ J  I  I  I I  I
betűvonal dolgában J L  1 X 7 1  ▼ X C i  L /
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rom lábbal, hátsó combból kinőtt 
szárnnyal, amely nyilván a negyedik 
praclit van hivatva p ó to ln i. . .  A tiszte
letrem éltó nyomdászcsaládi griffünket 
talán mégsem illő  éppen egy család
belinek holmi özönvízelőtti typographo- 
saurus-szá csú fítan i. . .
Visi Lajos (Győr) üdvözlőlapja túlzottan 
reklámízű; a díszítés je llege  határozot
tan az s a markáns betű csak még in
kább fokozza az összhatás reklámszerű
ségét, ho lo tt az ú jévi üdvözlet közlé
sére szánt sajtótermék szolidabb, fino
mabb tipom egoldást igényel.
Vietorisz Géza lapján a kollektív lelkü
letű egyén benső átérzésével kíván 
forradalmi lelkesedést az újesztendő
ben. Ezt tolmácsoljuk minden olvasónk
nak és ezért a lap reprodukcióját a
18. o ldalon adjuk.
Bruno Schweinitz (Berlin) üdvözlőlapjá
nak egyszerű és ízléses kompozícióját 
lapunk 18. oldalán mutatjuk be. 
Werner lenő, a szlovenszkói főnök
egyesület titkára és Schulcz Ignác, a 
szlovenszkói nyomdászegyesület titkára 
azonos technikai kiv ite lű  la p o kka l'k í- 
vánnak szerencsét. .  . Micsoda boldog 
egyetértésben élhetnek odaát a gazda
sági e llenfelek, ha vezetőik még ilyen 
huszadrangú, a lárendelt jelentőségű 
dologban — amilyen az újesztendei 
gratuláció — szintén szükségét érzik a 
kollektív akciónak. Bezzeg nálunk nagy 
rib illió t keltene úgy a toronyban, mint 
a F isch /ach -ban , ha teszem azt a Főnök
egyesület igazgatója és szakszerveze
tünk országos megbízottja ez idén kö
zös ú jévi köszöntőlapokkal szerepeltek 
volna gyűjteményünkben és az sem 
volna utolsó dolog, ha pl. Brumiller 
László és Lehner Rezső egy közös újévi 
köszöntő kiadásában egyeznének meg. 
Wernerék lapjának technikai megol
dása, a publikálásra szánt gondolat 
anyagszerű kivetítése, különben nagy
szerűen sikerült, annak ellenére, hogy 
az alsó névszedés te ljességgel külön 
é le te t él a lapon. Mintha semmi köze 
sem volna a felső kompozícióban lát
ható p f betűkhöz amelyek a francia 
„pou r fé lic ite r"  (szerencsekívánásul) 
szokványos rövidítése és amit odaát 
egyformán megért a szlovák, a cseh, 
a morva, a lengyel, a rutén, a slezák, 
a német és talán a magyar is . . .  (10. o.) 
Ezzel a lappal be is fe jeztük az egyéni 
lapocskák ismertetését. Most sorra- 
vesszük az egyesületi kiadású, hivata
los je llegű  üdvözlőket. Nálunk ez a szo
kás még ismeretlen, a külföldön, de 
kivált Németországban nemcsak az or
szágos je llegű  egyesületek, hanem 
ezeknek alcsoportja i, fiókja i évek óta 
kultivá lják. Rendkívül örvendenénk, ha 
ennek nyilvános leszögezése ille tékes 
köreinket arra indítaná, hogy a jövőben



ők is beálljanak e kultusz követő i so
rába.
E tekintetben egyetlen k ivéte l a „Gép
mester" szerkesztősége, amelyik ú jévi 
lapot készíttetett. Sallmayer Ferenc e 
megoldásban egyformán jó l sikerült. 
Kár, hogy az alkalmazott színek nagy
száma (5) miatt reprodukálásától el kell 
tekintenünk.
A nemzetközi nyomdésztitkárság egy
szerű sorszedésű, piros és zöld nyo
mású lappal küldte üdvözletét.
A németországi nyomdászság Verband
jának lapja ugyancsak egyszerű meg
oldású. Magyar fordítását az e rede ti
vel egyező tipográfia i kiképzésben, de 
kisebb alakban, lapunk 19. oldalán mu
tatjuk be.
A Verband Hamburg-altonai Gau-ja
rendkívül egyszerű, de ízléses és hatá
sos tipomegoldású lapja színezésben és 
folthatásban is tökéletes.
Hasonlóan elementáris megoldás a ber
lini Bildungsverband újévi üdvözlete 
is. A külső oldalon léniából szedett be
tűkből álló címsorait vaknyomással saj
tolták bele a kartonba, míg a harmadik 
oldalon van elhelyezve a markáns be
tűkből szedett, széles sorközökkel e le 
gánssá terjesztett szöveg piros nyo
másban.
„M inden sötétség ellenére törhetetlen 
a hitünk a világosság győzedelm eske
désében" — ezt kívánja szimbolikus 
tipográfia i megoldású lapján a Me- 
mel-terület Verbandja. A szimbolizálás- 
ban a sötétség dominál egy 12 cicerós 
blicktang alakjában, a világosságot a 
fekete korong mögül e lőbújn i készülő 
piros napkorong és évszám érzékel
teti.
A német Drucker-Verein SaarterUleti 
csoportjának lapját a 7. o ldalon repro
dukáljuk. összhatásban és részleteiben 
is jó  munka.
Az osztrák Relchsverein fínomhatású 
lapjának egyszerű, egyoldalra kime
neszteti sorai súlyos érvként hatnak a 
tömbszedési mániával szemben.
Az alsóausztriai gépmestoregyosület 
rajzos újévi lapja e nemben elsőrangú, 
technikai k iv ite lben is kifogástalan.
A hollandiai nyomdászszövetség lap já
nak tipográfiá ja a 3— 4 évvel ezelőtti 
német blicktangos szedésmodor késői 
utánérzése.
A norvég egyesület lapja egyszerű 
tömbszedéses kompozíció, ugyancsak 
blickfangos díszítő elemekkel.
A svéd nyomdászszövetség egészben 
rajzolt, kék papíron arannyal és feke té
vel nyomot; lapja valósággal k iri a 
gyűjteményből betűinek szokatlan szög
letes formáival.
A jugoszláviai grafikai munkások szö
vetsége németnyelvű üdvözlőlapja

nek mikroszkópikus pontossága nem hagy kívánni valót. Ez irányban nem lehet 
jósolgatn i, a gyakorlati é le ttő l kell várni a fe le le te t.
Igen súlyos aggályaink vannak az Uhertype standard betűnagyságával 
szemben

esztétikai szempontból.
Mint em lékezhetnek olvasóink a leírásra, az Uhertype egyetlenegy nagyságú 
betűnegatív alapján fotografá lja  a szöveget a megfelelő nagyságra. Kéte
lye ink vannak az iránt, hogy egyetlenegy standard-betűnegatívról bármily 
nagyságban tudnánk esztétikailag kifogástalan betűket és sorokat nyerni.
Ezt a következtetést a betűöntödei betűk megalkotásának ismert módszeréből 
vonhatjuk le. Az tudvalévő, hogy a betűöntöde bármely karakterű betűjének 
összes fokozatait — rendes körülmények között 12—16 fé lét — nem egyetlen 
egy rajz alapján készíti el, mert a betűk szélessége, magassága, nemkülönben 
vonalainak vastagsága más-más arányban növekszik a betűfokozat növekedé
sének arányával szemben. A kisebb fokozatú betűk vonalvastagsága a 
nagyobb fokozatú betűk vonalvastagságához viszonyítva aránylag sokkal erő
te ljesebb, aminek illusztrálásául szolgáljanak az alanti mintasorok, melyek 
részben eredeti típusok, részben ezeknek nagyításai, ille tve  kicsinyítései, meg
lévő betűfokozati nagyságokra. Ezekből is láthatjuk, hogy az antikva típusok 
nagyításából származó kísérleti sorok betűvonalai sokkal vastagabbak, m int az 
ugyanolyan nagyságú meglévő öntödei készítményű betűké és viszont a 
nagyobb fokozatok megfelelő kicsinyítése útján nyert sorok is lényegesen 
vékonyabbak, mint az azonos nagyságú öntödei készítmények.
Egészen lehetetlen dolognak kell tehát tartanunk azt a fe ltevést, mintha az 
Uhertype egyetlen standard-nagyságú betűm atricájáról tetszés szerinti nagy
ságú olyan betűket nyerhetnénk, amelyek a betűszerkesztés örökérvényű 
esztétikai törvényeinek mindenben m egfelelhetnének és főként alkalmasak 
lennének széptani szempontból kifogástalan sajtótermékek szedésére. Egyéb
ként igen kétséges az is, vá jjon a standard-nagyságról való nagyítás minden 
mértékben tökéletesen élesvonalú betűket eredményez-e? Hiszen a gyakor
lati é le tbő l tudjuk, hogy a rajzok kicsinyítése m indig tisztább vonalú rajzokat 
ille tve  kliséket eredményez, de ellenkező eredményt kapunk, ha ugyanezt 
a rajzot bárm ily kis mérvben is fe lnagyítjuk.
Ha tehát gyakorlatias és esztétikai szempontból is kifogástalan eredményt 
óhajtunk az Uhertype-tól, úgy elkerülhetetlen dolog, hogy a matricahengeren 
helyetfog la ló  tizenkétfé le betűfajta helyett leg fe ljebb  háromfélét alkalmaz
zanak, de m indegyiket többfé le  nagyságban, ami viszont újabb probléma elé 
fogja állítani a konstruktőrt. Kétségtelen ugyanis, hogy ez esetben a matrica
henger hosszát lényegesen kell megnövelni, mert a betűvonal elérése cél
jábó l — de talán egyéb okokból is — az összes betűknek, számoknak és 
je leknek, ille tve  ezek matricáinak egyetlen egy sorban kell sorakozniok. 
Amint látjuk, az Uhertype-nak több olyan hátrányát sejtjük, amelyet ki kell 
küszöbölni, ha praktikus eredményre számítunk. Azt azonban hangsúlyozzuk,

ABM abcgi 
ABMabcgi

ABMabcdefghiklmopstzn
ABMabcdefghiklmopstz

A felső sorok itt is kicsinyítések, illetve nagyítások. 
A kövér címbetűknél a túloldali példákon észlelhető 
eltérés nem oly szembetűnő, de mégis megállapítható
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hogy magát a találmányt távolról sem akarjuk lebecsülni, mert meggyőződé
sünk, hogy a gyakorlati tapasztalatok nyomán eszköziendő javítások végül 
is tökéletes géppé fogják avatni, épúgy, amint azt a mostani szedőgépek 
fejlődése során is tapasztalhattuk.
És ha ez bekövetkezik, akkor elterjedése is szélesebb körökben biztosított 
lesz, kivált, ha produktuma: a fényszedés, nemcsak a mélynyomás, ille tve 
offset, hanem a magasnyomású technikában is hasznosítható lesz. Ez utóbbit 
ugyan bajosan tudjuk elképzelni, de a magyar napisajtóban, a decemberi 
ismertetések során, ennek lehetőségét Uher úr erősen hangsúlyozta.

*

Fenti közelményünk megírása után érkezett meg a Deutscher Drucker leg
utóbbi száma, amelyben a lap szerkesztője, Bretag Vilmos nyomdászszem
pontból veszi bírálat alá az Uhertype-ot. Ö is rámutat arra, hogy az új vas
kolléga által szállítandó fényszedés kezelése, korrigálása mindenképpen körül
ményesebb, mint a mai gépszedésé, vagy kéziszedésé. Különösen a korrek
túrák és a megrendelő részére szükséges levonatok nehézkes és körülményes 
előállítását hibáztatja. A fenti közleményemben em lített esztétikai okokból 
ugyancsak lehetetlennek tartja az egységes standardmatrica gyakorlati alkal
mazását. Végül értéktelennek tartja azt az állítólagos előnyt, hogy a nyomdász 
tetszése szerinti betűket rajzoltathat a maga céljaira és ezeket egy egyszerű 
készülékkel a matricahengerre fotografálhatja. (Legutóbbi cikkemben az 
ismertetés e részét szükségtelennek tartottam közreadni, mert az első olvasás 
után is elképzelhetetlennek tartottam, hogy matricák előállitása ilyen egy
szerű, sőt komikusán egyszerű módon, művészileg és esztétikailag kifogás
talan gyakorlati eredményre vezethessen.)
Bretag cikkét nem szándékozom részletesebben ismertetni, de annál inkább 
Uher úrnak ezzel kapcsolatos felvilágosításait. Bretag ugyanis cikkét meg
jelenés e lő tt Uhernek is megküldte, aki arra megjegyzéseit megtette.
Ezeket a következőkben ismertetjük igen röviden:
Uher szerint A lbert tanár lapunkban is ismertetett közleménye az Uhertype leg
első modelljére vonatkozik és nem azokra a gépekre, amelyek már a gya
korlati élet számára készülnek. Ezeknek ismertetése azonban szabadalmi okok
ból még nem lehetséges. M egjegyzi azt is, hogy ezek a most épülő gépek 
alapvető dolgokban is lényegesen eltérnek az első kísérleti modelltől. (Most 
azután igazán érthetetlen, mi szükség volt olyan modell leírását közreadni, 
amely gyakorlati k iv ite lre nem is kerül?)
Uher szerint a fényszedés kezelése semmivel sem körülményesebb a gép
szedés kezelésénél.
Korrektúralevonatokat helyettesítő kópiákat a mettőrgép munkája után nyer
hetünk igen olcsó fénykópiák alakjában.
A standardnagyságról való nagyítás, ille tve kicsinyítés dolgában fo lytatott 
kísérletek tanulságai alapján a most épülő gépeken már több nagyságú 
standardbetűmatricát alkalmaztak, hogy a betű je llegek elváltozásait elkerül
hessék. Egyébként m egjegyzi, hogy sohasem gondoltak arra, miszerint a 
standardnagyságról bármilyen nagy betűfokozatokat nagyítsanak, ami azért 
is lehetetlen, mert ezzel a betűk élessége megsemmisülne. A nagyobb foko
zatú címsorok szedésére külön gépet szerkesztenek és pedig  egy kézi fény

klasszikus szedés, mint ilyen egyedüli 
az újévi lapok halmazában.
Ugyancsak finomhatású a lengyel szö
vetség újévi köszöntője is.
A fentieken kívül néhány művész-üd
vözlőlap is beérkezett. Ezek közül 
Dallos Hanna grafikus művésznőét a 8. 
oldalon mutatjuk be. Ugyanő rajzolta 
lapunk szerkesztőjének, Rosner Károly- 
nak az üdvözlőlapját is. (L. 9. o.) 
Divéky József, a Svájcban élő magyar 
grafikus művészi elgondolású és pom
pás fametszetét a 6. oldalon mutat
juk be.
A játékkártyaforma gondolatából indult 
ki Tábor János grafikusművész újévi 
lapjának rajzkompoziciójánál. Az ö tle 
tes köszöntőt a 11. oldalon mutatjuk be 
ehelyütt is bocsánatot kérve a dámá
tól, hogy a lap szövege miatt kénytele
nek voltunk fe je te te jé re  állítani.
Az egész újévi lapkollekciónak talán 
legszínesebb lapját Turl-Polgár (Mező
túr) grafikus küldte be. E köszöntő
kártya a művész linometsző tehetségét 
és stílusát tökéletesen adja vissza. 
Egyébként csak fekete formája nyo
mott, a kék, piros, sárga, zöld és bar
nás színei kézzelfestettek.
Ezzel beszámolónkat be is fejezzük, 
fé lretéve néhány olyan újévi lapot, 
amelyeknek kiv ite le  egyáltalán nem 
bírja ki a kritikát. Szerencse, hogy ezek 
száma kicsiny, remélhetőleg jövőre 
ennyi sem lesz, annál több a még jobb 
kiv ite lű  köszöntő. Wonlio Vilmos
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Negatívsorok rajzolása
A mai tipográfiában és a grafikai rajz
ban je lentékeny szerepet játszanak a 
negatívbetűs sorok, vagyis a sötét ala
pon fehéren, ille tve  a papír színében 
látszó betűk. Ilyen soroknak öntödei 
betűkből való szedése is lehetséges, 
miután manapság majd minden betű
öntődének van ehhez való betűtípusa. 
Ezek a típusok azonban nem adnak zárt 
hátteret: az egyes betűket a lkotó koc
kák között rendszerint 1—2 pontnyi hé
zag van, avagy a háttér maga is csupa 
vonalakból áll. Zárt hátterű negatív be
tűk öntödei előállítása egyébként nem 
ütközik nagyobb nehézségbe, azonban 
az ilyen típusoknak megvan az a nagy 
hátrányuk, hogy 1—2-szeri használat 
után is már meglátszik a csatlakozás 
helye, akár a betűszélek kopása, akár 
pedig a betűk közzé került parányi por
vagy festékmaradvány miatt. Éppen 
ezért ajánlatos a negatívbetűs sorokat 
megrajzoltatni vagy szedés alapján kli- 
siroztatni. Ez ugyan költségesebb, de 
biztosan szép eredményt ad. E sorok
nak azonban nem az a céljuk, hogy a 
negatív sorok alkalmazását m egvilágít
sák, mert azok okszerű használata ese
tenként változó és fe ltétlenül a rajzos 
megoldások közé sorolható.

szedőgópet, amely további háromféle nagyságú matricával rendelkezik és 
körülbelül olyan szerepre lesz h ivatott, mint a Linotype-gépek m ellett a 
Ludlow soröntőgépnek. Ezek a kézi fényszedőgépek igen olcsók lesznek és 
gyártásuk már fo lyik.
Uher elismeri, hogy tudatában vo lt annak, miszerint találmánya a könyvnyom
tatásra csak akkor bír értékkel, ha a meglévő nyomógépek megváltoztatása, 
átalakítása nélkül a fényszedés ezeken is azonnal sokszorosítható. Ennek meg
fe le lően energikusan folynak a munkálatok egy új eljárás kiformálásán, amely 
a fényszedésnek magasnyomású gépeken való sokszorosítását lehetővé teszi. 
Jelzi, hogy mire az új gépek a gyakorlati é letben megkezdik munkájukat, 
az új eljárás is ki lesz dolgozva. (Ennek az új, még létrehozandó eljárásnak 
az angol Gamble már nevet is adott, az eljárás diffúziós nyomás lesz.)

■k
Uher ödö n  fentebb tömören közölt felvilágosításai után céltalannak tartjuk 
a további elmélkedést az Uhertype várható eredm ényeiről és a könyvnyom
tatóiparra gyakorlandó hatásáról. A találmányt rendkívüli horderejűnek tart
juk, de további tárgyalásától m indaddig, míg a végleges gyakorlati gépek 
üzembeli gyakorlati munkájáról és ebből leszűrhető tanulságokról hírt nem 
kapunk — tartózkodni vagyunk kénytelenek. W. V.

Akrobaták, szépasszonyok és algéri katonák
Francia képeskönyvek revűje
Egy darab jókedv, sok vidám szín, a szürke világban jótétem ény a francia 
képeskönyv. Kiragadva a maga környezetéből olyan, mint egy ezüst jelmez 
a kirakatban. Fanyar a mosolya, ijed t a mozdulata. Egészen más, egészen más 
az ő szokott akváriumában. Oh, hogy tud örülni a francia képeskönyv egy 
amatőrszoba japánernyős, homályos üveglámpája alatt. Hogy virít a polcokon, 
a nyomott vászonfalak e lő tt! Hogy mutogatja a gerincét! És milyen megadással 
tűri, mikor öreg b ib lio filek  kihúzzák az ódon könyvkereskedés emeletmagas 
állványai közül. Még a nagyítóüveget is odateszik pápaszemük elé: úgy vizs
gálják a meztelen nőket a könyvlapokon. Leülnek egy öreg diófaszékbe, 
simogatják, megemelik a pehelysúlyát, nézik a papirosát, a tirage számát, az 
imprimerie adatait. És külön minden képet. Ah, a francia életnek egy darabja 
a képeskönyv. A szépen illusztrált könyvnek kibocsájtási árfolyama van, mint 
egy nemzeti kölcsönnek. M ikor jegyzésre kerül, sort állnak érte az amatőrök. 
Száz példány összesen, ö tven  példány vieux holland papirosan. A könyvek
nek gourmet-i vannak, mint a périgord i libamájaknak. Sőt azt kell hinni, 
a gyermekek Párizsban már az anyate jje l szívják magukba ezt a naiv, édes 
gyönyört. Mert lépten-nyomon látni önfeledt pékinasokat, akik kenyérnyalábra 
ülve lapozzák a kioszkok ponyvájáról le lógó képeskönyveket.

★
A francia képeskönyvnek megvannak a maga manőverhelyei: a bolta jtók, 
az üvegnélküli üzletablakok, ahol mindenki szabadon flörtö lhet velük. Megvan 
az ő féte foraine-jük: a karácsonyi hetek, a tavaszi napsütés a Bouleva/d



St.-Germaine-en, vagy a luxem bourg-kert szomszédságában. De vannak hiva
talos parádéik, nagy díszszemle a könyvek Champs-Elyséején, amikor selymes 
tarkasággal, szivárványos kosztümökben elmasiroznak az ő generálisaik előtt. 
A „Cercle de la L ibra irie" hosszú termeiben évenként egyszer bemutatják 
a képeskönyvek illusztrációit. Még nem készen, csak pongyolában. Afféle 
szépségvásár ez, egy kis paráználkodása a szemeknek, a kiadóknak, a kritiku
soknak, a mecénásoknak. Kosztümpróba — mondanák színházi nyelven. 
Tavasz ébredése — mondanák a szerelem amatőrjei. Csak persze nem min
den műbarát tud róla. A termekben csönd van, feszült figyelem . Csak a csin
talan és pajzán könyvlapok kuncorognak.

★

Nem kell azt hinni, hogy a modern francia díszkönyv mind ilyen.
Itt is vannak könyvek fekete dominóban.
Vannak egyszerű „v ieux  pom pier"-k, büszkeségei a könyvnyomtatás tö rté 
nelmének.
Könyvek szép fekete colonne-okkal, nyomva kerek antikvákkal, nyomva a 
Didot-k, a Garamond-ok disztingvált íz lésében; könyvek, amikből modern 
vágyak római e légiák fuvolahangján szólnak, vagy éppen romantikus szerel
mek, amelyek kergetőznek a betűk fekete-fehér ritmusában.
Vannak hívei a tiszta tipográfia i fegyelemnek. Nyugodt tükör, széles margók, 
mély fekete nyomdafesték. Két-három oldalanként egy hangos felkiáltás: az 
iniciálé. Azután tovább zakatol a történet.
A mértéktartás is francia erény.

*

De a művészek édes gyermekei, az elkényeztetett könyvek nem ilyenek.
Ezek közelebb állnak a grafikai lapok szines passziójához, mint a könyvnyom
tatás officináihoz.
„A ranykönyvék"', gáláns ünnepek, nagy szenvedélyek, italok, é jje li bouti- 
ques-ok, legendás szerelmek krónikái ezek.
Volt egy pár év a háború után, mikor az ú jjáé ledő litográfiá i művészet, a sok 
fe lbuggyanó színnek zuhataga — no és a drága pénz — odacsalta a leg jobb  
művészeket a litográfus kőhöz.
A Montparnasse könyvesboltjaiban, éjszaka, vakító lámpák közt még látni 
ezeket a ütő-remekeket.
A művészek, mint valaha a Montmartre plakát-szociológusai, e lkezdtek maguk 
rajzolni a kőre. A bo lygó Vénusz, a ghetto, a megtestesült ördög, a hét főbűn 
delikát színekben lángolt föl.
Matisse különös, szeszélyes vonalakkal rajzolta meg a nőket egy mórstílű 
szobában. Picasso szerette a neo-grecque alakokat hemzsegve felvonultatni. 
Lauréncin Marié démonokat rajzolt rózsaszín-lágyan, a szemük, mint a galam
boké, babákkal játszottak és különféle női legendákat példáztak. Dufy Raoul 
a vízi flórához nyúlt, melyben öntudatlan ősemberek módján úszkálnak az 
élőlények. Pascin az őzszemű m odelleket a romlottság g lóriá jáva l fonta körül. 
Vertés a dancingok angyalait vezette végig a jazz, a do llár és a vér apró 
drámáin.
Ez volt a litográfia , a tarka könyv, a kottalap, általában a gazdagon illusztrált 
könyvek inflációs örömünnepe.
A fametszettel illusztrált regények elbújtak. A szerény poémák fekete oldalai, 
szálkás könyvdíszei, mint háborús hősök csendesen aludtak sírjaikban.
A százéves kurtizán, a kőből és litográf-festékből született szépség mindent 
tú lragyogott.

*

Nézzünk be egy percre a Cercle de la Librairiebe, — mi történik ebben a v ilág 
ban mostanában?
A korrupt pénz, az ő infernális mosolyával eltűnt.
Egy kis nyugalom és rend van a szerszámok csatájában.

Tábor János: 
Fejléc
Az Est Hármas-
könyvéből

Tábor János: 
Illusztráció 

Az Est Hármas- 
könyvéből

Ez alkalommal néhány bevált módoza
tot fogunk leírni, hogy vázlataink ké
szítésénél miként lehet könnyűszerrel 
negatív sorokat rajzolni, vázolni.
A legegyszerűbb módja ennek, ha fe 
kete vagy más szükséges színű háttérre 
fedőfehér festékkel, ecsettel, vagy to l
lal fe lra jzo ljuk a negatívsor betűit. Ez 
aránylag a legolcsóbb és legegysze
rűbb módszer, hátránya azonban az, 
hogy a fedőfehér a legtöbbször nagyon 
hamar lepattog a festékes háttérről, 
sokszor már oly időben, m ielőtt a váz
latot a megrendelőnek be lehetett 
volna mutatni.
Ha színes papírra tervezünk negatív
sorokat, úgy legajánlatosabb a kívánt 
sorokat leszedni és a papír színéhez 
hasonló festékkel fehér, jó l enyvezett 
papírra lehúzni, azon a sor fekete, színes 
hátterének kontúrjait kihúzni és a nega
tívsornak így megszabott papírfelületét 
tussal vagy festékkel átfesteni. A pa
pírra lehúzott sorok betűinek olajos fes
téke természetesen eltaszítja a vízfes
téket vagy tust és így megkapjuk a kí
vánt színes negatív sort. Ugyanezt az 
eljárást alkalmazhatjuk fehér papírra 
tervezett negatív soroknál, de ez eset
ben nem színes, hanem fehér festékkel 
húzzuk le a szöveget.
Elég gyakori eset, hogy ügyesebb tipo 
gráfusok a negatív sorokat gumiarábi- 
kummal festik rá fehér kartonra, erre
— természetesen tökéletes megszára- 
dás után — tust spriccelnek, majd en
nek megszáradása után a gumiarábiku- 
mot óvatosan lemossák a papírról, ami
vel együtt kimosódik az arra spriccelt 
tus is. A gümiarábikum így megvédte 
a papírfe lü letet a tustól és a lemosás 
után fehéren láttatja a betűket. Ez az 
eljárás meglehetős ügyességet igényel 
és a legnagyobb óvatosság mellett sem 
sikerül m indig, miután a kimosás alkal
mával a papíros fehérsége a kimosás
nál fe lo ldo tt gumi és tus által beszeny- 
nyezett víztől esetleg mégis csak fo l
tossá válik.
A ma gyakorolt fo totipóknál vagy foto- 
montázsoknál majd mindig van dolgunk 
negatívzsánerű sorokkal, ezeket a már 
kész fotográfiákra vagy ráfestjük jól 
tapadó festékkel, vagy pedig rányom-
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tani azokról, akiknek a cirkusz mindennapi témájuk. Férnél fametszetein 
a lovartáncosnők mint szép, színes keret simulnak a könyvlaphoz. Ibelsnek 
még furcsább ötle te  van: egész „A lphabe t des clowns"-t rajzolt. Minden 
betű je klgyóem berek testéből van összehurkolva.
A mai francia könyvillusztrációban mindennek megvannak a maga miniaturistái. 
A pergamentre írt perzsa meséknek is. A „ liv re  d 'heures" szentkönyveknek 
is. Ez utóbbiak „ilium inateures"-nek neveztetnek. Akiknek szentélye a cirkusz, 
a bar, a táncterem: azok az é let „ illuz ion is tá i".

A szép francia könyv nem moralizál. Vidáman tapossa a lábaival a könyv
smokkok és az erkölcs-bölcselők írott szabályait. A könyvművész kirúg a hám
ból és kirúg a szedés oldalából. Nem ismer sem jó, sem rossz erkölcsöket.
És csak egyetlen bűnük van e szép francia könyveknek: hogy nagyon drágák. 
(Párizs.) Hádai Pál

Konstruktív tipográfia tudatos gyakorlása
M ikor ezen cím alatt meg akarom világítani az új tipográfiának nemcsak külső 
megjelenési formáját, hanem annak tudatos, azaz a tipográfusnak belső ado tt
ságából kiinduló kultiválását, akkor egyben fe le ln i akarok az előző számban 
m egjelent cikkekre is, melyek szerintem tévesen, a tipográfus individuális 
lényegét helyezik e lőtérbe, mert e ttő l várják (a cikkírók) az új tipográfia  fe l
frissülését.
Először le kell szögezni, hogy az új tipográfia i irány nem divat, hanem gazda
sági és társadalmi változásoknak oly hatása a tipográfiára, mely szükségszerű- 
leg egy o ly tipográ fia i irányt hozott ki, mely meg tud fe le ln i, (talán helyesebb 
volna: meg akar fe le ln i. Szerk.) úgy a megváltozott ember pszichológiájának, 
mint e megváltozott, vagy érthetőbben, hatalmas méreteket ö ltö tt kereske
delmi élet követelményeinek.
Mert a nyomtatvány társadalmi szükséglet, tehát annak elkészítése társa
dalmi produktum és így természetes, hogy alkalmazkodnia kell a köve te l
ményekhez. (A nyomtatvány társadalmi szükséglet, ez helyes, de semmikép 
sem lehet társadalmi termék, a nyomtatvány sokszorositóipari termék. Szerk.) 
A rohanó fe jlődés je llem zi a mai kor gazdasági (technikai) a lap ja it és term é
szetes, hogy a mai korban élő emberre is hat ez, sőt annak pszichológiáját 
át is alakítja.
És ebben a rohanásban a le lk iideges ember nem ér rá, holmi cikornyás „szép " 
nyomtatvány szemlélésére.
Az új tipográfiának pedig  nem célja és nem eszköze (szemben a régi irány
nyal) a szép, mint az önmagáért szép, hanem letisztult, minden felesleges 
dísztől és dekorációtó l mentes síkok kiegyensúlyozott elosztása, a szöveg
nek egyszerű és éppen ezért kihangsúlyozott elhelyezése a térben.
És csak ezekután térek rá arra a kérdésre, hogy vá jjon az új tipográfiában

lalkozzék, mert annak pontos és lelki- 
ismeretes kivésése annyi időbe kerül, 
hogy annál a cinkográfia semmiesetre 
sem drágább. Ez esetben áttetsző pa
pírra kell a szövegsort lehúzni, a fekete 
háttér kontúrját m egjelölni és így e l
küldeni a klisékészítőhöz, aki ezt a le- 
vonatot eredeti negatívként alkalmazva 
közvetlenül másolja át a cinkre és így 
maratja. Nagyobb soroknál, vagy olya
noknál, amelyeknek megfelelő nagy
ságú öntödei betűnk nincs, ajánlatos a 
negatív sort nagyobb betűből lesze
detni, kartonra lehuzatni és ezt e lkül
deni a klisékészítőhöz, aki erről fény
képezi le a kívánt nagyságra. Az így 
k icsinyített negatív sorok rendszerint 
m indig tisztábbak, mint az eredeti nagy
ságú levonatról másoltak.
A n eg a tív  sorokról és azok a lkalm azá
sáról különben gyakrab ban  lesz még  
szó lapunkban. abc

Párizs és Berlin között
Kiállítási körhinta.

I
Körhinta azért, mert aki belelendül a 
L igettől a Nagymező uccán át az Erzsé
bet térig  s onnan az Akadémia ucca, 
Bank ucca, Fürdő ucca kicsi- és nagy
kiá llító  helyiségei közötti forgásba, a 
végén úgy szédül, mint a ringlispilen 
és vasgyúrónak nézi a törpét, barlangi 
sárkánynak az igazmondó papagájt, ad
mirálisnak a hajóhintást és holdvilágnak 
az óriáskiflit. Vagy fordítva, ki tudja? 
(A r Jrógép józan, barátságos kattogása 
kigyógyít a szédületből, mint a langyos 
fürdő. Egyszeriben minden oly világos

18



tatjuk ugyancsak jó l fedő nyomófesték
kel.
Ha valamicskét értünk a fotografálás- 
hoz és ahhoz való eszközeink és fe l
szerelésünk megvan, úgy ezt nagyon 
hasznosan tudjuk segítségül hívni nega
tív sorok előállítására. A szükséges szö
veget lehúzzuk cellofán, vagy más ha
sonlóan jó l átlátszó papírra, bebronzol- 
juk és mint fo tográfia i negatívot má
soljuk át fényképészeti fényérzékeny 
papírra és azt rögzítjük. E célra leg 
m egfelelőbb a gázfénypapír, mert eb
ben a fajtában tökéletesen fekete hát
terű másolatokat adó papírok vannak, 
ez esetben azonban a másolás után 
előbb elő kell hívni a negatívot és csak 
azután rögzíteni és szárítani.
Bizonyos körülmények között a foto- 
montázsnál vagy fo totipónál nagyon jó l 
alkalmazhatjuk ezt a legbiztosabb és 
aránylag könnyen kultiválható m ódját 
a negatív sorképzésnek. Ez esetben pl. 
a fotográfia i másolatot — amelyiken 
keresztül a negatív sornak keresztül kell 
futnia —i együtt másoljuk a fentebb 
leírt módon kapott cellofán negatívval, 
aminek következményeként a fo tográ 
fiai másolatnak a betűk a latti része 
fehéren fog maradni és utólag — szük
ség esetén — színes tussal tetszés sze
rint színezhető is.
Ha már most a vázlat megrendelőnknek 
megfelelt és a negatív sor nyomóformá
já t kell megszereznünk, úgy ezt házilag 
is e lőá llithatjuk, ha ke llő  lemezvéső 
ügyességgel rendelkezünk. Ha azonban 
ebben m egfelelő gyakorlatunk nincs, 
úgy ne vállalkozzunk erre a feladatra, 
mert a hibásan és nem szépen metszett 
negatív sor a legszebben fe lép íte tt 
szedéskonstrukció jó  hatását is te lje 
sen tönkreteheti. Kisebb betűk metszé
sére csak igazán ügyeskezű kolléga vál-

J. A. Howard (Lincoln) humoros üdvözlőlapja, moly a 
„mai szedőgépek fantasztikus előfutárját — a gőz- 
szedőt" ábrázolja

Tábor János: 
Fejléc 

Az Est Hármas
könyvéből

A djátok meg a fametszetnek és a rézkarcolótünek is ami az övé. A jogot 
ahhoz, hogy művészet e lm erengjenek a múlt melódiáin. Oh, vieux Paris, milyen 
szép vagy még ma is mohos tem plom tornyaiddal, kőp illé rekke l, vastag falak
kal, amelyekre két szerelmes hajol rá. Desbois, Demazy tö ltő to lla  halkan 
perceg az alkonyatban! A csipkés építészet arra rendelte te tt, hogy fametszet 
kísérje krónikáit. A világ legszebb kútja, a Medicis-fontaine, amint a hajnal 
tü lllte rítő t dob rá és magához ö le li, — ez igazán a rajztollnak vagy a karcoló
tűnek méltó témája.
Hiszen az op tika i lencse is sok m indent megértet. Vonzódást a régi kövek 
hatalmas éleihez, árnyak já tékát, a groteszk vízköpőket a csúcsíves tornyok 
alatt, az egész mindenség grimaszát. De a dessinateur sohasem ilyen pedáns, 
ilyen szókimondó. Az ő illusztrált lapja: gitárkíséret.

¥
A litográfia  birodalm a mindaz, ami a mostani idők szép szenvedélyeiből 
fakad.
Még megvannak félmúlt mesterei is: Léandre, aki poémákat díszít, gyöngéd, 
erotikus érzelmekkel. Forain, akinek vonalaiban még m indig a kifejezés ereje 
és gráciája párosul, és az újabbak szívesen tanulnak a régiektő l. Daumiertől 
a fiziognóm ia beszédét lehet megtanulni, Toulouse Lautrectől a prostitúció 
testi és le lki változatait; van aki Steinlen öreg vagabonde-ja it és proletár- 
gyerm ekeit ö le li magához. Barlangue G ábriel a női testek akvarellistája. 
Kicsit a mült századi értelem ben, mikor az ate lier falai bársonnyal voltak 
bevonva és a festők kalligráfiá t írtak az ecset hegyével.
De a mai francia könyvművészek inkább mai korhangulatokat lehelnek a 
papirosra.
Először is itt van: a romantika. A császár-legendákkal. Napóleonnal, az ő 
keleti hadjáratainak em lékeivel. Szinte csábítja A lbert Urie-t, hogy (Louis 
Bertrand: Napoleon könyvéhez) fából faragott, gyermekmesékre s bábjáté
kokra em lékeztető képeket ragasszon. Ennek folytatása is van: a Musset, — 
De V igny-féle, az édesr kis b iederm eier-kö ltő i romantika. Guy Arnoux és 
Joseph Hémard csinálja. A virágos viganók költészetét m egfelelő színekkel 
hangsúlyozzák.
De van a százéves jubileum át ülő romantikának egy igazi tündérbirodalma: 
a száz év e lő tt pacifiká lt A lg ir. Egész Franciaország örül a dátumnak. Gyermek- 
já ték, bazári kirakat, utazási prospektus — mind hemzseg a gyarmati kato
náktól. Bő pirosnadrág, fez a fe jükön, puskával rohannak a minarétek felé. 
Ez korhangulat. Igen: bővérű, kalandos és — üzletet lehet be lő le  csinálni.
(Az üzleti rész neve: Exposition Coloniale. Idő: 1931 nyara. A laptőke: nincs 
megnevezve.)
Amit Franchet Maurice, vagy lselin Henri rajzol ebben a modorban, a lig  több 
s jobb  annál, mint amit az utazási irodák kirakataiban látni. A közeli Kelet — 
gyermekmesékben előadva. „Le te rrib le  p irat Barberousse — nehézjárású 
lovakkal, útszéli bölcsekkel és kosaratvivő mohamedán nőkkel.
Mindez ma éppen annyira fontos kelléke a centennáris algíri könyveknek, mint 
a rózsaméz a háremeknek.

*

E ke le ti operetteken túl van egy komolyabb világ : a zsonglőröké.
Az új francia könyv már négy-öt éve fogla lkozik vele. A cirkusz porondja. 
A zenebohócok élete. A vadálla tok szelidítői. Ez is romantika (mint a gyarma
tok éjszakája, mint a kalandorfilm ). De em beribb a múltbanéző romantikánál. 
A cirkuszi hőstett: külön francia szenzáció, mert mozdulatok gráciája párosul 
le lki felszültséggel.
M int drága, finom illusztrált könyv talán öt év e lő tt jö tt divatba. Lu?e A lbert 
Moreau hangszerelte e képek muzsikáját az ördöngős zenebohócok és a 
mulatságos boxolók történeteihez. Most már hosszú listát lehetne összeállí-
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és természetes lesz és a körhinta fo r
gataga precíz panorámává tisztul.)

A magyar képzőművészet az utolsó száz 
évben előbb Bécs felé tájékozódott és 
nem volt egyéb, Bécs provinciájánál. 
Később München jö tt sorra, azután Pá
rizs. A háború vége óta azonban az 
egész magyar képzőművészet jobbára 
Berlin és Párizs között válogat. Bécs 
ma már époly kevéssé önálló központ, 
mint München. Választani csak Berlin 
és Párizs között lehet. Harmadiknak itt 
volna, mint valamikor, Róma. Gerevich 
professzor nagy meggyőződéssel fe jte 
geti, hogy a beteg és hóbortos franki 
kultúrát az egészséges olasz vér hiva
tott felfrissíteni. Ott kell keresniök mű
vészeinknek a táplálóforrást, ahol a 
klasszicizmus örök vize él: Itáliában. 
A római kollégium hivatott ezekszerint 
az új művészgeneráció helyrebillenté- 
sére.
Februárban az Ernst-múzeumban ketten 
mutatkoztak be a Rómát jártak közül.

tényleg oly nagyfontosságú-e a nyomdász individualitása (vagyis egyéni
sége), mint azt Wanko szaktárs hangsúlyozza, vagypedig a tipográfus benső 
kollektív adottsága az, mely meglátja az anyag sajátos törvényeit?
Szerintem a tervező egyénisége, egy tiszta, a konstruktivitás önmagából 
adódó törvényeinek megfelelő levélfe jen vagy borítékon, vagy bármely más 
nyomtatványon nem ütközik ki, mint azt láthatjuk is az előző számban a szedés
példákon, azon egyszerű oknál fogva, mert az új tipográfia visszatért az anyag
hoz és annak sajátos törvényeit felismerve, az anyagot nem formálja, nem 
alakítja, hanem egy egészbe szerkeszti össze. (Az anyagot formálni, alakítani 
avagy egy egészbe összeszerkeszteni — tipográfia i vonatkozásban — ugyan
azt je lenti, mert a tipográfus a rábízott feladatot elsősorban szerkezetileg 
kénytelen megoldani, ille tve megtervezni és ezi követőleg láthat csak hozzá 
tervezetének tipoanyagból való kialakítására vagy formálására. A tipográfiá
nak az anyaghoz való visszatérését teljesen felesleges olyan erőteljesen 
hangsúlyozni, mert aki már húsz évvel ezelőtt is mint akcidensszedő műkö
dött, az tanúsíthatja, hogy abban az időben sokkal kevesebb segédeszközzel 
dolgoztunk mint ma. Szerk.)
Az új tipográfia ellaposodását csak azzal magyarázhatom, hogy nagyon sok 
tipográfus van, kik úgy veszik tudomásul ezen irányt, mint olyan „ú j"  valamit, 
melyet utánozni kell. És utánozzák is. (Ez a különös megállapítás úgy fest, mint 
valami tiltakozás a konstruktivisták részéről, holott azok maguk is mindent 
elkövettek, hogy irányukat a nyomdászokkal megkedveltessék. Céljukat való
ban elérték, mert a nyomdászság tényleg behódolt ennek az iránynak és 
ennek következtében tipográfia i munkálkodásában ezt az irányt kultiváija. 
Más lapra tartozik, hogy ezt odaát utánzásnak minősítik. Ezért azonban nem 
fogunk szégyenkezni. Szerk.)
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Tábor János: 
Fojlécok 
Ax i t t  Hármas- 
könyvéből

Az individualitás érvényesülni akar mindenáron az anyagon és még azt is 
elvárja, hogy az anyag saját magát adja.
Ez ped ig  odavezet, hogy a tervezett nyomtatvány ellaposodik, vagy zavaros 
giccs lesz.
Az egyéniség csak úgy érvényesülhet, ha nem ütközik össze az anyaggal, 
vagyis ko llektív egyéniségű tipográfus képes csak lényéhez hasonló konstruktív 
nyomtatványt a lkotni, mely így aztán kife jezi az ő belső é le té t a sikon is. 
(Ehhez elengedhetetlenül szükséges az is, hogy a nyomdászok és a meg
rendelők egyformán ko llektív  egyéniségű lények legyenek. Sőt tovább 
megyek, a t. címzetteknek is ugyanilyen ko llektív lelkületű embereknek kell 
lenniök, mert máskülönben nem fog ják megérteni azokat a bizonyos ko llektív  
meglátásokat. Szerk.)
Szerintem a tudatosság az, mely megmenti az új tipográ fiá t az ellaposodás- 
tól, az a tudatosság, mely fe lérzékelve a külső benyomásokat, azt önmagában 
feldolgozva, újra m egje lente ti külső formában, de akkor már saját magának 
azt a részét fe jezte  ki, mely magában hordja a ko llek tív  meglátásokat. 
és itt állítom fel azt a lé te it, mely szerintem legyőzi az individualitás fontos
ságát az új tipográfusban: ,
Az anyag ko llektív  törvényeit csak ko llektív szemléletű ember látja meg és 
tudja azt felhasználni tökéletesen.
A tipográfus individuális lénye a giccset hozhatja ki, mert belső szétesettsége 
folytán alkotni sem tud mást, mint „e g y é n i"  szétesettséget.
Ez főképpen azokra vonatkozik, kik az új tipográfiába akarnak „in d iv id u a li
tást" csöpögtetni, azért, mert nem tudatosak.
Hogy világosabbá tegyem a fent elm ondottakat, utalok a régi tipográfusokra. 
Nézzük meg az ő munkáikat és m indegyikrő l meg tudjuk mondani, hogy melyik 
kié, anélkül, hogy előzőleg tudtuk volna készítőjét. Ez ped ig  azért van így, 
mert a tipográfus egyéniségének leg te ljesebb érvényesülése van megadva a 
régi tipográfusnál, saját egyéni ízlése és díszítő ötletessége az anyag minden 
törvényét fé lre téve (azaz fel sem ismerve) szabadon kife jezheti magát.
Vagyis a régi tipográfia  az individuum alkotása.
Az új tipográfiánál ez egészen máskép van, mint az látható az előző számban 
közölt szedéspéldákból is.
Hisz nem kell több érvet felhozni, mint utalni kell csak Sallmayer, Korelkó, 
Lengyel, Klein szaktársak munkáira, hol hiába keresnénk egyéni ízt, hol hiába 
keresnénk az „ in d iv id u a litá s " sallangjait.
Ezen munkákon csak az anyag konstruktív törvényeinek egyvonalúságát 
láthatjuk meg.
A szóbanforgó szaktársak munkáinak különbözősége csak a megoldásokban 
mutatkozik, de egyvonalúságuk bizonyítja, hogy az új tipográfia  a kollektív 
ember belső adottságának formában való m egjelenése! Víatorisi G « ia

* * *

Lapunk minden egyes cikkéhez szívesen vesszük a hozzászólásokat, de külö
nösen kedves nekünk, ha ilyenekkel olyan kollégák lepnek meg, akik a szak- 
irodalom terén még nem igen próbálkoztak, de valamilyen okból le lk i szüksé
gét érzik, hogy egy és más szakmai kérdésben véleményt nyilvánítsanak, a 
tárgyhoz hozzászóljanak és ezzel elősegítsék a kérdés lehető legtöké le tesebb 
megvilágítását.
A leegyszerűsített tipográ fia i irány is ilyen tárgykör, amely nem nélkülözheti 
a nyilvános tárgyalást. Erre céloztunk is múltkori cikkünkben és fel is hívtuk 
olvasóinkat, hogy szóljanak hozzá a kérdéshez, m ilyen úton, m ilyen eszközök
kel volna lehetséges a konstruktív vagy elementáris tipográfia  ma már

Pátzay és Aba Novák. Pátzay Pál szob
rász Rómában tovább finom kodott, mes- 
terségbelileg még jobban elm élyedt, 
pompás monumentális értéke („Anya- 
ság"-szobra!) még biztosabbá vált, de 
mindez k ife jlődö tt volna úgyanígy bár
mely más nyugodt és gondmentes pont
ján a világnak. Aba Novák Vilmos fes
tészete (a szezón szenzációja volt) már 
lényegesebben változott, ha mélység
ben nem is nyert: buja szertelensége 
e lre jtőzö tt férfias nagystílűsége mögé, 
az ecset kicsapongásait egy remekül 
bonyolult festői raffinériával parírozza. 
Meglátásai m eglepőek és igézőek, van 
bennük nagy lélekzetű romantika és 
kézenfekvő modernség. Vájjon Aba 
Novák milndezt Rómának köszönheti-e? 
Lehet, hogy Rómának is. Mégis, művé
szeink zöme ma még mindig Berlin és 
Párizs között mozog.
Párizs, akármihez is fog, bármily szélső
ségesnek is lássék törekvéseiben, min
d ig  kettősen m egköti magét: megköti 
magát technikai felkészültségben, tech
nikai tudásban. Technikai képességek 
nélkül Párizsban senki sem viheti vala
mire. A másik m egkötöttség a tradíció. 
A m égoly szélsőségesen új irány is 
m indig többé-kevésbé tudatosan valami 
meglévő értékhez kapcsolódik. Ezért a 
párizsi művészeti újítások, ha mégoly 
hóbortosoknak és erőszakoltaknak lá t
szanak is, m indig éreztetik a szakadat
lan hagyományt, melyben gyökereznek. 
Világosan szólva: Párizsban még b lö f
fölni sem lehet tudás és kultúra nélkül. 
Más a helyzet Berlinben. Berlin is meg
követel tudást és technikai képzettség 
nélkül Berlin sem fogad el újítást. De 
míg Párizst m indig mérsékli és finomítja 
a hagyományba való kapcsolódás, Ber
linben ez az e lőke lő  érzék hiányzik. 
O tt az érvényesül a leg jobban, aki a 
leghangosabb, a legdurvább vagy 
m ondanivalóját a legvégletesebben 
formulázza meg. Berlin mindig s min
denben messzebb megy, mint Párizs. 
Már most a mi magyarjaink, ha Berlin 
és Párizs között válogatnak, gyakran 
m egfeledkeznek róla, hogy minden mű
vészi alkotás m indenkori e lő fe lté te le  a 
ke llő  szellemi és anyagi képzettség. 
Szellemi képzettség: ez azt je lenti, 
hogy m indig tudni kell, egy új „s tílus" 
vagy új k ife jezési mód mit is akar tu
la jdonképpen; mi az értelme, mi az 
alapja. Az anyagi képzettség ped ig  azt 
je len ti, hogy úrnak kell lenni az anyagi 
kifejezőeszközök, ( a festőnek a vászon, 
az ecset, a festék, a szobrásznak az 
agyag, a bronz, a márvány, a fém) fe 
lett és m indegyiknek kell rajzolni és 
színt látni tudnia. Itt vétik el sokan, túl- 
sokan a fia ta lok közül.
Úgy is lehetne mondani, hogy leg töb
ben a fia ta lok és jó  néhányan az öre
gek közül, Berlin és Párizs között — a 
pad alá esnek.
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Ez a látszólagos pesszimizmus nem gá
tolhat meg az igazi értékek fe lism eré
sében. Budapesten ma még m indig ér
demes kiá llítást lá togatn i. Mennél rend
szeresebben tesszük, annál érdem e
sebb, annál jobban  é lesedik szemünk 
av. igazi értékek felismerésére.
A Képzőművészeti Társulat jub ileum i 
kiállítása most se tudo tt é rdeke ln i. Ez 
az üzem m indjobban e lveszti kontaktu
sát a modern m űvészettel; igaz, hogy 
a m indenkori modern művészettel va
laha sem igen vo li kapcsolatban. De 
amíg a magyar művészek sem se jte ttek 
semmit koruk e leven problém ái fe lő l, 
addig az nem tűnt fe l senkinek. Az 
első áldozat Szinyei-Merse vo lt, azután 
jö ttek  a N a g yb á n ya ia k ... És a z ó ta l. . .  
Máshol a KÚT idősebb generáció ja 
volna az arrivá lt akadémikusok köre. 
Nálunk a jám bor Szinyei-Társaságék a l
kotják az oppozic ió t és ami attó l „b a lra "  
fekszik, az tek in te tbe  se jön . Hacsak 
be nem csempész egy-egy jószemű be 
folyásos úr valami fia ta l tehetséget az 
ösztöndíjasok közé.
A másik „ tá r la t" , a Szinyei-Társaságé. 
Ezidén szokatlanul szürke, bár nívóban 
persze össze nem hasonlítható a Mű
csarnokkal. Iványi Grünwald például 
még m indig pompásan á llja  meg he
lyét. Csendéletei, tá ja i gazdagon ra
gyognak. A fia ta lok közül azonban csak 
Bernáth Aurél az., aki meg tud ragadni. 
Eszközei mind szellem iebbek lesznek, 
kifejezése mind áthatóbb:
A harmadik tárlat az Üj Művészek Egye
sületéé, mely kezdettő l fogva o lyasféle 
volna, mint a KÚT versenytársa. Eddig 
általában az UME java tag ja i átúsztak 
a KUT-ba és az UME a maga u tánpótlá
sában nem tudta a tem pót tartani. Ez 
az ide i kiállításon különösen meglát- 
szot;.
Am ii fen tebb a pad alá esésről mon
dottam, az ennek a kiállításnak a tanul
ságaira is vonatkozik. A már nem mai 
gyerek Kádár képei azok, amelyek 
modernségük m elle tt e környezetben 
a leginkább hatnak kulturáltan, tudot- 
tan. Vaszary mester ném ileg mostohán

szembetűnő ellaposodásának gáto t vetn i, ille tve  abba több változatosságot, 
formai k ife jezési módszert be lev inn i. Magunk részéről a tipográfus ind iv idual- 
tásától várjuk ezt a változatosságot.
Erre a cikkünkre kaptuk válaszul V ietorisz kollégánk fenti közleményét, mely
ben következetesen individuális-ra írtuk át a c ikkíró  álta l használt individuum  
és ind iv iduá l szavakat.
A do log lényegére térve, e lö ljá róban kell leszögeznünk azt a felfogásunkat, 
hogy amikor szükségesnek ta rtjuk a tipográfus egyéniségének, vagyis in d i
v idualitásának érvényesítését, a ma használatossá vált konstruktív vagy anyag
szerű tipográ fiában, akkor távo lró l sem gondoltunk amolyan évtizedekkel 
eze lő tti egyéni stílusok kialakítására, am ilyeneket V ietorisz sejt. Ezt a kort 
ma aligha kívánja valaki is a korral haladni tudó mesterszedők közül. A magunk 
részéről igenis szükségesnek ta rtjuk, hogy a mesterszedő a leegyszerűsített 
tipográ fiába  be lev igye  a maga egyéniségének tu la jdonsága ibó l, je llem ző 
képességeiből fakadó form am egnyilatkozásait. El tudok képzelni olyan mester
szedőket, akik a konstruktív tipog rá fiá t színes tónusok nélkül nem tudja kulti- 
vá ln i, akadhat olyan ko llégánk, aki pompás elementáris tipográ fiáka t tud majd 
konstruálni vékonyvonalak segítségülhívásával, m indenesetre lesz olyan is 
sorainkban, aki jó  konstruktív tipog rá fiá t csak cicerós vonalakkal tud össze
szerkeszteni és egészen bizonyos, hogy találkoznak mesterszedők, akik a kon
struktív érte lem ben ve tt tip og rá fiá t is csupán betűkke l, ille tve  sorokkal, sor
csoportokkal fog ják  művelni. Hogy ez mennyire igaz, b izonyítják a lapunk 
legu tóbb i számában közölt szedéspéldák, amelyekhez hozzávehetjük a mostani 
szám ú jévi lap ja inak reprodukció it is. Ha ezeken végignézünk, igenis m eg
figye lhe tjük , a cikkíró és közvetlen környezetében működő más szaktársak 
tipográ fiá inak is vannak már egyéni sajátosságai, nem akartam neveket 
keverni ebbe a vitába, de kényte len vagyok vele, hogy rámutassak arra, 
m iszerint pl. Sallmayer ko llégánk azon munkái, am elyeknél alkalma van 2—4 
tónusfo lto t alkalmazni; hatás dolgában kiválóak és egyéni form anyelvét, munka- 
módszerét a lko tják. Ugyanígy e lütnek a mások munkáitól k ife jezési módok és 
eszközök do lgában Lengyel ko llégánk munkái is, és még mások egyéni e red 
ményeire mutathatnánk rá azzal, hogy az em berek szellemi és fiz ika i képessé
ge i, kézügyessége, ízlése annyira különböző, hogy képte lenség az ind iv idua li
tás fontosságát, az egyéni a lkotóképesség különböző részét tagadni. M ert ha 
igaz, amit V ietorisz állít, hogy a c ikkében em líte tt szaktársainak munkáin csak 
az anyag konstruktív tö rvényeinek egyvonalúságát lá thatjuk és ha igaz az is, 
hogy e munkák különbözősége csak a m egoldásokban mutatkozik, akkor már 
önmagától m egdől az ezzel kapcsolatos másik állítás, hogy azokon a munkákon 
hiába keressük az ind iv idua litás  sa llang ja it! M egdő l ped ig  egyszerűen azért, 
mert az e munkákon m egnyilvánuló m egoldásbeli különbözőség csakis és 
egyedü l az ille tő  szedők egyéni képességeire, egyéniségére vezethető 
vissza.
A leegyszerűsített tipográ fia  isko lapéldá inak egyvonalúsága nem egyéb, 
mint az anyagszerűség felism erése és gyakorla ti alkalmazása. Ez a m egállapí
tás lega lább é rthe tőbb, mint az, hogy az új tipográ fia  „a  ko llek tív  ember belső 
adottságának" formában való m egje lenése. Ezt csak azért á llapítom  meg, mert 
ezúttal ism ételten rá akarok mutatni arra a lehetetlen módszerre, amelynek 
segítségével a konstruktivizm ust, az elem táris vagy anyagszerű tipog rá fiá t a 
művészi körökbő l megmagyarázni igyekeznek — nyomdászoknak. Már múltkori 
c ikkem ben is m egállapítottam , hogy ha az anyagszerű tipog rá fiá t kezdettő l- 
fogva olyan közérthető nye lvezette l pertraktá lták volna, amint azt Tschichold

D. Stempel AG, Frankfurt a. H . és Első Magyar Betűöntöde Rt, Budapest, Neuzeit-Groteszk betűje
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Lányi Imr* bánik védenceivel, amikor termelésé-
naptdrf*jUc*i ne|( nem éppen legjavát küldi k iá llí

tásukra. Pikantériát je len tettek Vaszary 
szobrai. Nem kevés bennük a kvalitás, 
de még sem valók a kiállítás nyilvános
sága elé; rossz példát adnak a fia ta
loknak arra vonatkozólag, hogy mi 
je len t értéket az ate lié  intim falai kö
zött és mi a tárlat józan világításában. 
Az UME kiállításán fő leg két fiatal 
tehetség érdemel külön elismerést. Az 
egyik Krocsák Emil. Érzéke a monu
mentális iránt nem mesterséges, hanem 
eredeti adottság. Kifejezése férfias, 
izmos, határozott. Amit kifogásolha
tunk, azaz absztrakt elemek (elrajzo- 
lások) nem mindig indokolt volta. 
A másik értékes egyéniség Vaszkóné, 
aki síma figurális kompozícióit szug- 
gesztív mágiával tö lti meg. Ö a példa
képe annak a modern eszközökkel do l
gozó művésznek, aki anyagát átélteti, 
tehát nem hat közhelyszerűen, mint 
annyi fia ta l kollégája. Kivülök Sajó 
Edit szobrászban sejthetünk nagy tehet
séget. Ez akkor fog kialakulhatni, ha 
leveti a négerutánzást, melynek semmi 
le lk i megokoltságái nem látjuk.
Az egyéni kiállítások között elsősor
ban kell említenünk Márffy Ödön nagy
szerű kis gyűjteményét a Tamás-Galé
riában. Márffy e kiállítással új te tő 
pontra ért. Van egy sor sötét cirkusz
képe, mely a színben, mint önértékben 
o ldódik  fel. íme a színérzék legmaga
sabb kultúrája, melynek egy férfias 
fantázia sajátos nyugtalan-álomszerű 
testet ad. Minden a szín; odalehelt, 
vagy rányomott, vagy odadobott szín, 
fe lrakott, vagy belékarcolt fények, és 
csak pár körvonallal je lzett rajz. A rajz 
itt csak a színélmény hangulaterősítője. 
A forma mellékszereplő, a fő a szín. 
A világos képek pedig új édes-fanyar 
színpompában virágzanak, legfinomabb 
árnyalatok, átmenetek és kontrasztok 
hatásával gyönyörködtetnek. A Nyol
cak, az egykori forradalmárok közül 
Czóbel Béla maradt a leginkább hű 
egykori ideáljához. Most láttuk képeit 
Tamásnál. Fojtott, borús hangulata a 
régi; sötét, barnás, tompa, homályos 
színei a régiek. Régi lassú, széles, tész- 
tás ecsetvonása, érzelmes, szomorú, 
keménységre törő groteszksége.
A több i festőgyüjtem ény közül a követ
kezőket emeljük ki; Cselényi Walles- 
hausen Zsigmond újabb képei a derű, 
a tiszta világos színek, a problémátlan 
kellemes öröm jegyében állanak. Men
nél korlá tlanabbá egyszerűek Walles- 
hausen festményei, annál jobban elégí
tenek bennünket ki. Csendéletei talál
ják el a leg jobb  megoldást; figurális 
képei még m indig nem egyeznek 
Walleshausen szándékaival. A Kovács- 
Szalónban Bene Gézával találkoztunk 

4 l t l l  újra. Bene tud; rajzolni tud és festeni
Hármaskőnyvébói tud. Kár, hogy oly szolgaian adja ma-
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gát át egy párizsi d ivat utánzásának. L*"y'
Lénye sokkal líraibb, melegebb annál nap»drf»jlíc«i

a hideg, cirkalmazott síma dekoratív 
festészetnél, mely konkrétet és e lvon
tat kever. Lehel Mária újabb szüretét 
hozta Tamásnál. Lehel Mária azt b izo
nyítja, hogy Rippl-Rónaiból lehet o ly
módon is meríteni, hogy egészen mo
dern és egyénileg á tértékelt ered
ményekhez jutunk. Fekete ideges kör
vonalat tompán fénylő finom színfoltok
kal föd: ez továbbvite le  a Rippl-Rónai 
praktikának és ami nem is lehet e llen t
mondás, legjobbízű Párizst je len t egy
ben. Kovácsnál ketten, a legfia ta labbak 
közül, hozták válogatott (és talán még 
mindig nem eléggé válogatott) anya
gukat: Peitler és Gadányi. M indkettő 
elvontságra, „szürrealista" élményekre 
hajló, m indkettő halk, mondhatnám 
„p r iv á t"  eszközökkel dolgozik. Igaz, 
hogy ezek a privát eszközök mind az 
új párizsi arzenálból vétettek. Gadányi 
és Peitler is rendkívüli tehetségek, 
tehát nyugodtan meg lehet nekik mon
dani, hogy nyakig benne ülnek a 
kátyúban. Nem azért, mintha az elvont 
és legelvontabb művészetnek nem 
volna ma bizonyos létjogosultsága és 
szükségessége, de mert nem a meg
fe le lő  eszközökkel küzdenek célja ikért.
Peitler Istvánnak vo lt egy „R epü lő tér" 
című képe, mely megragodott álom
szerű közvetlenségével. Gadányi Denő 
is csak úgy, mint Peitler, inkább színei
vel, a színek tárgytalan finomságával 
hat. Tömeg, sík- és vonalkonstrukcióhoz 
egyszerűen nincs érzéke. Ha erre törek
szik, akkor előbb el kell sajátítania a 
m egfelelő kife jező nyelvet.
A szezon szobrászai közül ezúttal Bok
ros Dezsőt említjük, akinek kötött, fo j
to tt, de izmosán összefoglalt aktja i igaz 
tudásról tanúskodnak. Mokry Mészáros, 
a kőkorszak-felfrissítő. most is gazdag 
kollekciót hozott Tamásnál. Lázár Ilona, 
kinek specialitása a népies gótika és 
barokk tafaragászat utánzása, szintén 
új kísérletekkel kedveskedik.

Rabinovszky Márius

Szélükön gumizott 
nyomtatványok vágása

Egy vidéki olvasónk azzal a panasszal fordult 
lapunkhoz, hogy igen gyakran lóvén dolga szé
lükön gumizott nyomtatványok vágáséval, nagy 
kellemetlenségek érték, mert a gumizott nyom
tatványokat csak egész kis rakásokban, (stó- 
szókban) vághatta, ha el akarta kerülni a nyom
tatványok egy részének feltépődését, beszaka
dását. Néhány évvel ezelőtt az egyik német 
laptársunk —  valószinűleg a frankfurti Klimschs 
Druckerei-Anzeiger — közölt praktikus tanácso
kat a gumizott nyomtatványok vágásához. A 
fenti panaszra válaszként ime a közlemény:

Etiketteket rendszerint hengeres gu- 
mizó- és lakkozógépen, vagy enyvező
gépen, mely utóbbit szintén gumizásra 
és lakkozásra használnak, egész ívben A i £st

szalagszerűen gumiznak az ív szélén. Hármoskönyyíbói
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A  lip c s e i H « is t» rs c h u l«  sz e d ő ta n te rm *

mester tette lapunk 7—8. számában, akkor ebben a tekintetben régesrégen 
túl volnánk a kezdet nehézségein. De sajnos a művész urak és — még sajno- 
sabb -m tipográfus követőik — amint a fenti példahozzászólás is mutatja — 
nagy előszeretettel használnak olyan szólamokat, amelyeket bővebb megvilá
gítás nélkül nem lehet vitába dobni, mert ne feledjük el, hogy a mai társa
dalom, sőt a mi szűkebb nyomdásztársadalmunk sem áll kizárólag „kollektív" 
emberekből, sőt nagyrészt olyanokból, akik csak azt tudják, hogy életkörül
ményeiket egy kollektív szerződés szabályozza, de hogy ők „kollektív embe
rek" volnának, vagy olyanok, akik „benső kollektív adottsággal" rendelkez
nének: ezek sokak előtt ismeretlen fogalmak, amelyek céltudatos megvilágí
tásra szorulnak édes anyanyelvűnkön.
Reméljük, hogy a vitának a fenti hozzászólással és részleges válaszunkkal 
újabb irányt adtunk. A magunk részéről Ígérjük, hogy legközelebb példákkal 
illusztrálva támasztjuk alá állításainkat, hogy az individualitásnak, vagy az 
egyéniségnek igenis nagy szerepe van a tipográfiai alkotásban.
Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy cikkeinkben leegyszerűsített tipo
gráfiáról írtunk, melynek vezérvonalait a konstruktivizmusból merítenők ugyan, 
de figyelembe vennők a mai termelési viszonyokat is és — ez sem a leg
utolsó — a gyakorlati élet követelményeit. Őszintén és köznapiasan meg
mondjuk, nem vicc olyan jó konstruktív nyomtatványokkal brillírozni, ame
lyeknek szövege nem több 1—3 szónál és ennek kísérőzenéje 2—3 színben 
nyomtatott sík- és vonaldísz. A prakszisban ilyen nyomtatványok ritkán for
dulnak elő. A nyomtatvány lényege a szöveg, amit jól átgondoltan, legtöbb
ször egy, néha-néha két színben kell a leegyszerűsíteni termelésnek megfele
lően, egyszerű eszközökkel, anyagszerűen megoldani. Ehhez szükséges jó tipo
gráfiai tudás, alkotóképesség, ügyesség, formaérzék és ízlés, mely tulajdon
ságok mindenkiben más mértékben és irányban vannak kifejlődve. w.v.

Egyengetés a mélynyomásnál
Annak előrebocsátáséval, hogy ma mér mindenki, aki a mélynyomás munka
meneteit kissé alaposabban ismeri, fenntartás nélkül elfogadja az egyengetés 
szükségességét — természetesen csakis az ívnyomógépeknél — rátérek az 
egyengetés mikéntjének technikai szempontból vett tárgyalására.
Kiindulópont természetesen a rézhenger átmérője, amelynek lemérése után 
tudjuk a borítás nagyságát a gyár által megadott táblázatból megállapítani. 
Nem mondok újságot, amikor a gyárak adatait csak megközelítőnek ismerem 
el és így szinte kényszerítve vagyunk arra, hogy ezen adatokat saját magunk 
ellenőrizzük vagy még helyesebben, egészen újra felfektessük. Ha pedig már 
itt tartunk, úgy igyekezzünk ezen méréseket gyakorlatilag kihasználni. Tehát 
felfektetünk egy táblázatot, amely a következő beosztással bír:

Rézhenger kerülete 
mm

Borítás az 
egyengetéssel, mm

3/10 mm-es karton 
drb

80—100 kg-os (m2) 
papír, drb Megjegyzés

Ahol ilyen gép nincs, ott az etikettek 
széleit kézzel gumizzák ecset segítsé
gével. Ebben az esetben a nyomtatott 
ívet szalagokra vágják, hogy így na
gyobb mennyiségű etikettet egyszerre 
lehessen a szélükön meggumizni. A vá
gást úgy kell végezni, hogy lehetőleg 
minél több etikett legyen a szalagon, 
amelyeket a széleiken meggumizunk. 
A gumi megszáradása után a nyomato
kat egymásra halmozzuk és egyenként 
példányokra vágjuk.
Posta- vagy kromopapírból 250—300 
példányt teszünk egy-egy vágnivaló ra
kásba. Minthogy a papír — minőségé
hez képest — a gumizott széleken 
többé-kevésbé fölemelkedik, ezeket az 
emelkedéseket ki kell egyenlíteni. 
Mintegy 50—100 ívként fölváltva fektet
jük rakásba a gumizott íveket: egyszer 
a gumizott rész kerül balra, egyszer 
meg jobbra. Ezzel a váltogatással elejét 
lehet venni, hogy az etikettek a vágás
nál beszakadjanak. Ellenben vastagon 
gumizott vékony papírosok beszakadá
sát így sem lehet megakadályozni. Eb
ben az esetben úgy tanácsos az íveket 
egymásra rakni, hogy a gumizott szélek 
mind egy oldalra kerüljenek. De hogy itt 
is meglegyen a szükséges kiegyenlítő
dés, a gumizott szélek kiemelkedése és 
a nem gumizott másik szélek alacso
nyabb volta között, kiegyenlítő papír
lemezt kell a vágógép préselő geren
dájára ragasztani. Ezt a lemezt (decklit), 
hogy a gumizott szélekhez alkalmazkod
jék, megfelelően rézsútossá kell tenni.

a

l.ó b ra .a ) a préselőgeren- 2. ábra. Etiketthalom és a
dáro ragasztott lemez, b) közbefektetett lemezek,
az •tiketthalom a fölemel- melyek kiegyenlítik a szél-
kedő gumiiott széleivel gumizás emelkedését

A kiegyenlítőlemez vastagságát aszerint 
kell megválasztani, hogy az a vágandó 
papirrakás bepréselése után még kissé 
magasabban álljon, mint amennyit a 
szélgumizás magassága megkívánna. A 
lemez szélessége természetesen az ívek 
nagyságához alkalmazkodik, egyébként 
a vágógép préselőgerendájához.
A vágásnál a papírrakást úgy kell meg
igazítani, hogy a kiegyenlítő lemez a 
préselőgerenda leszállásakor pontosan 
ráfeküdjön a papirosra. Különösen vé
kony papíroknál, például flórpostánál, 
ha a fentemlített két módszer nem ad 
kielégítő eredményt, egy harmadik el
járást is alkalmazhatunk. Ugyanis min
den száz gumizott ív közé megfelelő 
kiegyenlítőlemezt teszünk, hogy így a 
fölálló széleket egalizáljuk. A lemezek
nek meg kell felelniök a nem gumizott 
felület szélességének és hosszának. Vé
gül ugyanilyen vastag lemezt ragaszta
nak a vágógép présgerendájára is,
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Ezzel a vágandó papírrakás síma felü
letét érjük el.
Ez utóbbi eljárásnál a papírrakás meg
lehetősen magas lehet, úgyhogy 1000 ív 
is vágható egyszerre anélkül, hogy a 
gumizott szélek beszakadásától kelljen 
tartani. A lemezekért való kiadás meg
térül a munkabérnél. A lemezeket, ame
lyek a vágásnál fölhasználtattak, nem 
kell kivenni a szállításnál sem, ez hiába
való időpocsékolás volna. A vázolt el
járásnál nem szükséges egyes papír
rakásokat vágni, hanem a vágógép szé
lessége teljes egészében aknázható ki.

Á grafikai iparok 
mesteriskolája 
Lipcsében
A grafikai iparok az utolsó évtizedben, 
jelentékeny fejlődésen mentek keresz
tül. Technikai téren nevezetes előhala- 
dás állapítható meg, amely főként a 
rokoniparokat segítette előtérbe és az 
ú. n. vegyesüzemek szaporodását idézte 
elő. De üzemgazdasági vonatkozásban 
is egészen új szempontok jutottak 
érvényre, amelyek viszont az eddigi 
felfogást gazdasági és üzemvezetési 
dolgokban gyökeresen megváltoztatták. 
A grafikai és rokoniparok eme techni
kai és termelési fejlődéséből követ- 
keztetőleg önként felmerül az a kér
dés, vájjon van-e lehetőség arra, hogy 
a munkaadóknak az üzemekben mű
ködő, illetve ott működni szándékozó 
leszármazottai — ahogy nálunk mosta
nában nevezik: „mesterek fia i", — vala
mint az üzemi alkalmazottak sorából 
önmagukat vezetőállásokba felküzdött 
ifjabb munkaerők a megváltozott viszo
nyoknak megfelelően átképeztessenek, 
illetve üzemvezetésre kioktattassanak? 
Évekkel ezelőtt erre a kérdésre határo
zott nemmel lehetett csak felelni, ma 
azonban már két olyan német felsőbb
fokú grafikai szakiskoláról tudunk, ame
lyek e célnak megfelelő kiképzést tud 
nak hallgatóiknak biztosítani.
Ezeknek egyike a lipcsei Meisterschule 
für das graphische Gewerbe, vagyis 
a grafikai iparágak mesteriskolája, 
amely kb két évvel ezelőtt nyílt meg 
és nemrégen egy tökéletesen beren
dezett modern épületben nyert elhelye
zést. Az e sorok között reprodukált 
képek némi betekintést nyújtanak a 
mintaszerűen berendezett kézi- és gép
szedő, valamint tégely- és gyorssajtó- 
tanműhelyekbe, míg más helyiségekben 
a tömöntő, galvanoplasztikai tanműhe
lyek, az előelméleti előadások termei 
és a gyönyörű rajztermek kaptak 
helyet. Az új iskolaépület helye a 
lehető legideálisabb, közvetlen közelé
ben van a Buchgewerbehausnak, amely
ben a hírből is ismert Bugragépvásá-

A lipcsei Meisterschule nyomógépterme

Az egyes rézhengerátmérőknek megfelelő t é n y l e g e s  borítás-erősséget 
a megnyomott íven fogjuk ellenőrizni.
A borítás áll karton, ill. préselt papírlemezből, amely legalul a hengerre kerül, 
erre jön az egyengetés, majd a papírborítás és végül a gumikendő. 
Nagyjában állandó tényezők — tehát a henger kerületétől függetlenek — 
a gumikendő vastagsága circa 1.8 mm. erősségben és az egyengetés 
circa 7,o mm-el, amely két ív 80—100 gramm súlyú papirosnak felel meg.
Már most, ha az egész borítás erőssége mondjuk 3.4 mm és ebből a gumira
1.8 mm, az egyengetésre V« mm levonásba jön, úgy marad 1.4 mm.
Ezen 1.4 mm borítás a következőképpen oszlik meg. Alulra kerül három ív kar
ton, egyenként Vio mm erősségben és erre öt papírív á Vio.
Az ívek megerősítése a hengeren úgy történik, hogy két kartonívet a henge
ren elől beragasztunk, a következő kartonív — itt a szükséghez képest karton
ívek — valamint az erre kerülő papírívek lépcsőzetesen, illetve átmenetesen 
ragasztatnak egymás fölé úgy elől, mint pedig hátul •— lásd ábrát — hogy 
ezáltal a réz- és nyomóhengernek egymáson való legördülésében minden 
zökkenőt elkerüljünk. A biztonság okéért még a ragasztott íveket csiszoló
papírral lesimítjuk. Felgalvanizált, tehát nagy átmérőjű hengereknél a három 
esetleg négy kartonívnél több ív ragasztását elkerülendő, préselt lemezt 
alkalmazunk.
Különös gondot kell a ragasztásra fordítani, nehogy az ívek a nyomás tartama 
alatt elmozduljanak.
Az egyengetés elkészítésénél a legfőbb feladat: az erősítendő — tehát alá
rakandó helyek — egészen pontos meghatározása a nyomóhengeren, hogy 
ezek a helyek a rézhenger megfelelő részeivel kerüljenek nyomáskor össze. 
E célból először is a már helyes borítással ellátott hengerre egy ívet próba
képpen megnyomunk és ezen ív két végét és a közepét még a hengeren 
átszúrjuk. Megjegyezni óhajtom, hogy gyakran a gumikendőre nyomnak le, 
amit okvetlenül kerülni kell, ha másért nem, hát azért, mert a gumi folytonos 
mosása folytán idő előtt megkeményedik és elasztikusságát veszíti.
Miután az ív helyzetét átszúrással a borításon markiroztuk, az egész borítást 
a könnyebb kezelés miatt a hengerről levesszük és a szükséges pontokat 
átszúrjuk. Előtte azonban tekintetbe vesszük azon csekély, mégis számí
tásba veendő differenciát, amelyet az a baj okoz, hogy a gumikendő f ö l ö t t  
lévő íven a nyomat kisebb, mint a gumikendő alatt. Ezen korrekció leghelye
sebben a középen szúrt je ltő l kiindulva történik le és fölfelé.
Ezen korrigált ívet szúrjuk most már végérvényesen át és ragaszthatjuk fel ren
desen Vio mm. erősségben az egyengetést, amelyet csak kivételesen — 
kevéssé szívóképes, keménypapír nyomásánál — erősítünk ’Ao-re.
Ezen egyengetés felragasztása is lépcsőzetesen történik olymódon, hogy a 
legfelső valamivel nagyobb legyen, mint az egyengetendő felület. 
Természetesen az egyengetésül szolgáló íveket vágni nem szabad, hanem csak 
tépni, hogy azok széle lágy átmenetet képezzen.
A fentiek szerint elkészített egyengetés ugyan kis időtöbbletet jelent az 
egyengetés nélküli nyomással szemben, de ki fog fizetődni azáltal, hogy a 
nyomásnál a különben elkerülhetetlen zavarokat így sikerül kiküszöbölni.
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Azonfelül a nyomáserősséget s így a gép igénybevéte lé t is je lentősen redu
káltuk, ami egyértelm ű a gép élettartamának meghosszabbításával. 
Továbbmenően a forma nem nyomórészein — Lichterekben — a kisebb nyomó
erő folytán az apró piszkítások elmaradnak és a „Tónus" sem mutatkozik oly 
mértékben, am ivel viszont a rézhenger lefúvását tudjuk megtakarítani, amely 
nem mindig je len t előnyt. A Rakel, a gum ikendő hosszabb élettartam át teszi 
lehetővé.
Tehát m indent összegezve, vitán fe lü l oly e lőnyöket és üzembiztonságot tesz 
lehetővé, amelyet minden érdekelt kellően tud értékelni. l.L.

A „fototipo11 és társai!
Ha lapozgatunk a Magyar Grafika utolsó évfolyamának példányaiban, az az 
érzésünk, mintha a fotomontázs és rokonai: a fo to tipo , trükkfotó stb. kissé tú l
tengene már a tipográfust érdeklő  témakörön. Tagadhatatlan azonban az, hogy 
a fotográfiának e látszólagos nagytérhódítását figyelem m el kell kísérni minden, 
a szakmájáért lelkesedni tudó mesterszedőnek már csak azért is, hogy adott 
esetben megállja a helyét, ha egy fotográfiához szedni kell néhány sort. Mert 
például ha alul-felül helyezi el sorait — úgy mint régen —, akkor csak az illusz
tráció célját szolgáló „k liséhez" szedte a magyarázó- vagy reklámszöveget 
és kész volt a jó , esetleg ha ügyesebb vo lt, a jobb  nyomtatvány, míg ma 
ugyanez a munka talán o lda lt e lhelyezett fek te te tt sorokkal, indokolatlanul 
vastag, alá-, vagy mellészedett vonallal mint művészi — „ fo to t ip o "  kerül a 
bámuló szemek elé.
Mégcsak nem is „ t ip o fo tó " , mint ahogy illene elnevezni, hanem a fo tó  szón 
van a hangsúly, ped ig  ez a klisés mű is nyomdában készül és nem a fény
képész műtermében.
Az egyszerűbb fotomontázs sem új, megtalálhatjuk ősét a több évtizeddel 
ezelőtt készült nyomtatványok között épúgy, mint napjainkban. A régi mun
kákon is fe lle lhe tjük a kör, négyzet, az ovális kombinációt, mint a ma készül
teken, de az ily  munkák neve az egyszerű, igénytelen „ ta b ló "  volt. Nem 
hangsúlyozták ki a fotó szót, bár a tablók összeragasztott fényképekből á llo t
tak. Ezek között is igen gyakran akadt olyan tabló, amelyen egy-két kép

rokat rendezik a lipcsei vásárok alkal
mával. Ezenkívül közel van a könyv
kereskedelm i börzéhez is.
Az oktatás alapja és gerince a könyv- 
nyomtatás két fő gyakorlati-technikai 
ágazata: a kéziszedés és a nyomtatás, 
ami az órarendből is világosan kitűnik. 
Az egyéb technikai tananyag, mint pl. 
a gépszedés valamennyi használatos 
gépen, a tömöntés, a galvanoplasztika, 
a rotációs nyomtatás, mint mellékszakok 
kezeltetnek, amelyeknek keretében a 
hallgatóság bár gyakorlatilag is részt- 
vesz az előadó instruktív munkálkodásá
ban, ezek mégis csak ismeretterjesztő 
tanfolyamoknak tekinthetők, miután a 
mesteriskolának semmikép sem lehet 
célja bárkit is pl. perfekt gépszedővé 
kiképezni. E szakok igen értékes kiegé
szítését képezi a grafikai művészetek 
állami akadémiájának fotomechanikai 
intézete által rendezett ismeretterjesztő 
tanfolyam. Ez az intézmény ugyanis tan
közösségben áll a mesteriskolával, 
melynek igazgatója Carl Blecher tanár, 
egyben vezető je a mesteriskolának is. 
A nyomtatás fe jlődése m indjobban rá
utalja a nyomdászt arra, hogy a könyv
nyomdái termeléssel versenyző más 
rokoniparok technikájával is behatóan 
foglalkozzék. így az offset- és mély
nyomás és a kémigráfia az, amelyeknek 
termelő módszereivel és eszközeivel, 
technikájával a nyomdászoknak fe lté t-

26



A Hodiono-cég legújabb reklám füzetéhez tervezett fedőlap Tábor János grafikustól

lenül meg kell ismerkedniük. Ezt a célt 
szolgálják a fentebb em lített kurzusok, 
amelyek tökéletes berendezésű tan
műhelyekben, gyakorlati munka közben 
folynak le. Ez a tanfolyam különben az 
egyedüli, ahol a mesteriskola hallgatói 
csak szemlélői a tanítási je llegű  tech
nikai és gyakorlati bemutatásoknak. Aki 
azonban a hallgatók közUI mégis bár
mily okból tökéletes kiképzést akar 
nyerni ebből a fotomechanikai ismeret
körből, annak módjában van az aka
démia fotomechanikai szakára be ira t
kozni és o tt a gyakorlati oktatásban 
aktíve is résztvenni.
A gazdasági tananyag szükségszerűen 
szintén nagy je lentőségre te tt szert s a 
mesteriskola e tekintetben is lépést 
tart a gyakorlati követelm ényekkel. 
Gazdasági, üzemvezetési tananyagot 
elsősorban e lm életileg tanítanak s ezek
nek kiegészítéseként fo lynak a gazda
sági je llegű  gyakorlatok, amelyeken 
minden hallgatónak részt kell vennie. 
Ebben a szakban nemcsak az üzletvite l 
két sarkpontja: a könyvvite l és a kalku
láció szerepel tananyag gyanánt, hanem 
az üzem- és üzletszervezés, a keres
kedelm i jog  is és a tanítás olyan fo r
mában fo ly ik, hogy a hallgatók kép
zeletbeli nyomdavállalatban nyernek 
ugyancsak képzeletbe li alkalmaztatást, 
mint esetleg aktív vagy csendes tu la j
donosok, kereskedelmi és technikai

hátterét e lve tték, ille tve  a kontúrokon maratták és továbbíto tták a szedés
munka elvégzéséhez a — mélymaratású autotípia klisét és nem fotomontázst. 
M int ahogy a fo to tipo  elnevezés túlzott, ha fényképről készült klisé és sze
dett szöveg kom binációjáról van szó, épúgy a fotomontázs szónak sincs meg 
az értelm e, ha egy kép hatását színes háttérrel fokozzuk. Két-három kép egy
másra való ragasztása, amelyeken a szöveget átnyomjuk, sem fotomontázs.
A Magyar Grafika multévi egy ik  számában van néhány igen jó l sikerült fény
kép, szedés és rajz kom binációjából készült m elléklet, amelyeken a fotó 
kihangsúlyozása nélkül nemes, egyszerű, érthető magyarsággal vannak az 
aláírások: Bortnyik S.: V illamosplakát, Kaesz Gy.: Folyóiratcímlap, Kner A.: 
Folyóiratcímlap, Nemes Gy.: V illamosplakát, Tábor J.: Prospektusfedél, csak 
így, minden nagyhangú szédítés mellőzésével. És ez a helyes, mert lapunk 
minden olvasója látja, hogy a m ellékletek fényképek, ille tve  klisék felhasz
nálásával készültek.
A fotomontázs, ille tve  képhalmozás a maga nagy perspektivátlan összevissza
ságával minden jóízlésű ember türelm ét nagy próbára teszi, de leggyakrab
ban nem is igyekszik senki sem megérteni az egymásra erőszakolt kisebb 
nagyobb házak töm egét, egy óriási csodálkozó fe je t vagy szemet, amely 
m elle tt egy alulról fe lfe lé  fo togra fá lt gyárkémény, mint egy domború út 
tűnik el a nagy semmibe. Ez és ehhez hasonló fotomontázsok valószínűleg 
csak a fényképekkel való játékos kedv termékei lehetnek, de semmiesetre 
sem komoly, á tgondolt tervező munka eredm ényei. Ezt b izonyítják már az 
ilyen képek elnevezései is, pl.: nagyváros, gyár, áruház stb.
Az o lló  és a szindetikon művészetének e kinövései, excentricitásai lehetnek 
egyes részleteikben a legmagasabb igényeket is k ie légítő , művészi kivite lű 
fényképek, de egymásra ragasztva, összhatásban nem egyebek, mint nagy 
káosz. Talán ép ezért nem tudtak kellő tért hódítani a reklámművészetben 
és csak szórványosan láthattunk belő lük itt-o tt néhány példányt. Megérezték 
ezt a fotomontázs művelői is és fokozottan lecsökkentették a zűrzavaros 
nyugtalanságot, hogy munkájuk eredményes, e lfogadható legyen. Ma már
— igen helyesen — alig fordul elő képhalmozás. Egy-két képpel illusztrálják 
a reklámtervezők mondanivalójukat és mind több és több helyet fog la l el 
a grafikus rajza és a tipográfia, ami természetes is, mert nem a kép kiegé
szítője a szöveg, hanem m egfordítva: a mondanivaló kihangsúlyozása, alá-
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húzása céljából szerepel a kép. Ez még abban az esetben is fennáll, ha a 
kép nagyságával agyonnyomja a szöveget, mert a kép maga semmit sem 
mond — néma. Akkor e levenedik meg, ha a grafikus vagy tipográfus lelket 
ad bele, azaz körüiépiti a rendelőtő l kívánt, de a maga elgondolása szerint 
rendezett, értelmes szavakkal. És miért nevezik ezt egyesek fotomontázsnak? 
Ilymódon alakult ki a grafikában és tipográfiában a fénykép alkalmazásának 
közismert stílusa, amely annyira egyszerű, hogy a tervezőtől — mint mond
ják — nem kíván semmi különösebb megerőltető agymunkát. Amennyire e lő 
nyös ez némely szemszögből tekintve, annyira hátrányos az egyes munkák 
k iv ite lé t ille tő leg.
Ha kezünkbe kerül többfé le , de fényképpel kombinált munka, lehet az v illa 
mosplakát, könyveim-, vagy reklámlap és lehet az ugyanannyi tervező keze- 
munkája, és lehet az külfö ld i vagy be lfö ld i nyomtatvány, az mind-mind édes
testvére egymásnak, mintha mind egy szülőanyától származott volna, — egy 
kéz vagy egy műterem terméke lenne.
Ennek részben az oka az, hogy míg rajzot megtanulni csak hosszú évek fárad
ságos munkájával és kitartó szorgalommal lehet, addig a fotografálás köny- 
nyebben hozzáférhető. Az amatőrök ezrei között állandóan akad jónéhány, 
akinek összeköttetései révén sikerül a többé-kevésbé jó  képét ráerőszakolni 
valamelyik nyom tatványrendelő ismerősére és természetes, hogy azonnal fe l
csap grafikus-tipográfusnak is, mert talán vörös festékkel keresztül vagy alá 
tudja húzni a képét és néhány betűt is p ingált alá vagy mellé.
Fényképek alkalmazásával a mestert a kontár könnyen utánozza. Ezért lá t
hatunk más és más mozgásban tartó, mutató vagy figyelm eztető kezek sok-
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vezetők, jogtanácsosok, könyvszakér
tők, művezetők, megrendelők és szállí
tók, könyvelők, kalkulátorok, levelezők, 
statisztikusok, mint üzemtanácsi tagok. 
Ebben a környezetben és képzelt 
munkakörben tanulnak a hallgatók ok
szerű termelést, üzemvitelt.
De a technikai és gazdasági tananyag 
m ellett nem hanyagolják el az ízlés- 
nemesítő és tudományos tanszakokat 
sem. E tekintetben azonban nemcsak 
az akcidens tipográfiábó l és a gyakor
lati grafikából részesülnek a hallgatók 
e lm életi és szemléltető oktatást, hanem 
a nyomdai üzemben előforduló minden
nemű nyomtatványfajták tervezésével is 
foglalkoznak. E tanszakon három tanerőt 
is alkalmaznak, akiknek mindegyike 
más és más, ízlésben, irányban való 
technikai és grafikai megoldásokra 
tanit, ami azért is szükséges, mert a 
megrendelők ízlése is különböző s egy 
nevezőre nem hozható.
A mesteriskola tanterve részleteiben 
különben rendkívül elasztikus és alkal
mazkodó. Minden hallgató esetében 
tek in te tte l vannak előképzettségre vagy 
a maga elé tűzött munkakörre, amelyet 
a gyakorlati é letben betö lteni szándé
kozik. Egyik-másik hallgató egy-egy tan
anyagot m egfelelő előképzettség b ir
tokában 1— 2 szemeszter alatt könnyen 
elsajátíthat, viszont másoknak erre 3—4 
szemeszterre lesz szükségük. Viszont 
arra is ad módot a tanterv, hogy egyes 
hallgatók egyik vagy másik tananyag
ban speciálisan hatásos kiképzésben 
részesülhessenek — a majdan betö l
tendő hivatást véve figyelem be — más 
tanszakokra viszont csak ismeretbőví
tési célzattal járnak.
A mesteriskolával szorosabb nexusban 
állván, annak működéséről időnként 
be fogunk számolni és eredm ényeit is 
méltatjuk. Amennyiben lehetséges lesz, 
a tipográ fia i és grafikai eredményekből 
szemelvényeket is be fogunk mutatni 
olvasóinknak.

A K R I T I K A  ROVATA
Aradról, ifj. Mádi Sándor kollégától 
nagyszámú sajtóterméket tartalmazó 
gyűjtem ényt kaptunk, amely tipográfia i 
tervezeteket, grafikai rajzokat, kész 
nyomtatványokat és litográfiákat foglal 
magában. A kísérő levélben azt írja, 
hogy „Szeretem mesterségemet, tanító- 
mesterem alapvető tanításai után to 
vábbképzésemhez a „G ép te rem " mellé 
a „M agyar G ra fiká t" választottam. 
Igyekeztem ezekből tanulni s amit an
nak alapján elértem, az a magánszor
galmam gyümölcse . . . "  — Nem tudom 
biztosan, csak különböző körülmények
ből következtetem , hogy az ifjú Mádi 
édesapja szakmáját: a gépmesterséget 
tanulta ki és azt fo lytatja  ugyanazzal 
a buzgósággal és hozzáértéssel, ami
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jellemző tulajdonsága az idősebb Mádi 
kollégánknak. Ezt csak azért állapítom 
meg, mert a beküldött munkák tipo
gráfiai szempontból nem sokat je len
tenek, annál többet nyomás tekinteté
ben és főként: grafikai rajz szempont
jából. Ezek a munkák inkább gépmes
terre vallanak, amolyan fiók Fisch Jó
zsefre, aki tulajdonképpeni szakmája 
mellett igen nagy kedvvel és meglehe
tős képességgel kultiválja a tipográ
fiai tervezést és grafikai rajzolást és
— egyre-másra viszi el szűkebb pátriája 
pályázatainak első és második díjait. 
Ami mármost a munkák kvalitását illeti, 
etekintetben megállapítható, hogy rend
kívül fogékony és tanulékony ifjú ter
mésével állunk szemben, akinek azon
ban nem állnak rendelkezésre azok az 
alkalmatosságok, amelyek képességei
nek céltudatos kifejlesztése érdekében 
szükségesek volnának. Amit eddig pro
dukált, az nyilvánvalóan a Magyar Gra
fika hatása alatt készült, akár litográfiái, 
akár tipográfiai munkáról legyen szó. 
Az egyes munkákon fellelhető motívu
mok, részletek erre vallanak, de emel
lett tanúskodnak arról a leleményesség
ről és kombinációs ötletességről is, 
amely a tervező sajátja. Dicséretére le
gyen mondva, hogy a mások munkáin 
látott tetszetős részleteket nagyszerűen 
tudja variálni, ami semmikép sem te
kinthető szolgai utánzásnak, még ke
vésbé plagizálásnak, mert munkáinak 
legnagyobb részén egészen eredeti ö t
letekkel találkozhatunk. Figyelmébe 
ajánljuk, hogy tipográfiai vonatkozás
ban igyekezzék alkalmazkodni a mai 
egyszerű és nemes anyagszerűségű 
irányhoz és szakítson a 6—7 év előtti 
tipográfiai irány kilengéseivel. Ezeknek 
hatása nagyon szembetűnő munkáin éo 
noha rajzos munkáin ezek valamennyire 
érthetők, ennek ellenére is szükséges, 
hogy grafikai rajz dolgában is a kon
struktív művészet terepére térjen. Hogy 
etekintetben törekvése eredményes 
lesz, az egy-két kísérletéből kiérez
hető. Mindenesetre alapos és céltuda
tos továbbképzésre van szüksége s kí
vánatos volna ezt mielőbb megkezdeni.

Wv.

Ax Elek-nyomda propagandakörlevelét
hozta a posta. Mindenkor nagy meg
értéssel és érdeklődéssel viseltettünk 
minden olyan házinyomtatvány iránt, 
amelynek célja a megrendelőket nyom
tatványrendelésre inspirálni, főként a 
szép és művészi vonatkozásban is k i
fogástalan sajtótermék iránt fogékony- 
nyá tenni a laikusokat. Ez a nyomtat
vány azonban etekintetben a legtávo
labbról sem elégíti ki várakozásunkat. 
A körlevél négyoldalas szövegnyomás, 
a 2—3. oldalak közzé helyezett két 
autotípiai mintanyomással és az ezeket 
elválasztó grafikai rajzú reklámmal, 
amely a nyomda címét adja tudtul az
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féleségét. Ha az egyik mesternek az az ötlete támadt, hogy a földgömböt 
i » már néhány hét múlva találkozunk ugyanazzal a motívummal, 

de más cikkel kapcsolatban; ha egy gramofónlemezen, táncoló figura, — ami 
ugyan képtelenség, de hála érte a fotomontázsnak, ilyen is van, — nyom
tatásban megjelent, a másik héten találkozunk a pándántjával, csakhogy ezen 
egy háztartási alkalmazott parkettet fényesít lábraszerelt kefével és hogy 
a hasonlóság meglegyen: a parkettet kanyarították körül olyan oválisra, mint 
az előbbin a gramofónlemez volt.
A laikus utánozza a mestert és a kontár csak korcsot alkothat! Ezt minden 
második munkán tapasztalhatjuk, mert sok már a grafikusok közé becsúszni
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igyekvő és a mi szakmánkba is kotnyeleskedni akaró, m indent tudó amatő
rök száma, amióta a fénykép is számításba jöhet a nyomtatványok előállításánál. 
A grafikus művészek más szemmel és leszűrt tapasztalatok alapján igyekez
nek a hideg képbe művészetet, é le te t önteni, de dícséretrem éltó törekvésü
ket az illusztráció fényképvolta megnehezíti, úgyannyira, hogy az igaziak 
közül m indkevesebben foglalkoznak már vele, mert a fénykép semmiféle 
manipulációval sem ér fö l a rajz művészetének magaslatára, és csak azok 
ütik m ellette a nagydobot, akik nem tudnak vagy nem akarnak rajzolni, vagy 
az érdekük úgy kívánja. Kun M ihály

Á világ legelterjedtebb könyve
A b ib liog rá fia i irodalom feljegyzése szerint a lege lte rjed tebb  könyv a v ilá 
gon a b ib lia , mint olyan, mely a fö ld teke minden részében és mindennemű 
és fa jtá jú  népeinél fe lta lá lható. Ez a könyv, mint a vallásosság alapja, a 
nyomdászoknak és az ezzel összefüggő rokoniparoknak a könyvgyártás terén 
a leg több munkát adja és a hírlapirodalom után a legtöbb embert fog la lkoz
tatja és így a könyvnyomdászatban a második helyen áll az emberek táplálása 
terén, míg valláserkölcsi téren határozottan vezet. A b ib lia  ilyen fokú 
e lterjedésének ide je  az 1698. évtő l datá lódik, amikor is megalakult London
ban e célra az első egyesület, „Socie ty fór prom oting Christian know ledge" 
címen, majd ugyancsak 1701-ben Londonban megalakul a második e célra 
szervezett egyesület, „Socie ty fó r the propagation of the gospel in fore ign 
parts" címen.
Hasonló szellemben alakultak ilyen egyesületek 1700, 1750, 1780 és 1785-ben 
Skótországban és 1792-ben Írországban. M indezeket az alapításokat azonban 
messze túlszárnyalta és túlszárnyalja még ma is a londoni „The British and 
fore ign Bibié Society", amelyet az északwalesi prédikátor: Károly alapított 
1802-ben. M ialatt ez az egyesület a fent m eg je lö lt első ilynemű egyesülette l 
♦ársult ennek címe alatt, elhatározták, hogy a b ib liá t nemcsak angol nyel
ven, de lehető leg a fö ldkerekség minden népének nyelvén ki fog ják nyo
matni és azt olcsó áron fog ják árusítani.
Ez eszme Angolországban olyan kedvező fogadtatásra ta lá lt, hogy minden 
nagyobb városban meg lehetett alakítani a segitőegyesületeket (auxiliary 
societies), a kevésbé népes helységekben alakultak a fiókegyesüle tek és a 
kis falvakban és pusztákon alakultak a testvéregyesületek (branch societies), 
amelyeknek száma rövidesen hétezerre szökött.

olvasónak. A körlevél és a behelyezett 
három m elléklet selyemzsinórral van 
egybefűzve. Tehát meglehetős gondot 
és áldozatkészséget je lent a nyomda 
részéről. A tu la jdonképpeni körlevél 
tipográ fia i megoldása semmikép sem 
fe le l meg reklámcéljának. Az első oldal 
szövege: „Tudja, miért fontos önnek, 
hogy milyen nyomdával áll összekötte
tésben 1931-ben? — M egm ondjuk." Ez 
a szöveg minden körülmények között 
reklámszerű kiképzést igényelt volna, 
nem pedig  sima sorszedést vastag ke
retben, kövér betűből. A két belső o l
dal kompresszszövege egymagában t i
pográfia ilag jó l m egoldott o ldalakat al
kot, de határozottan hibás elgondolás, 
hogy e szöveget a három m elléklet tú l
ságosan elválasztja, lévén a füzetecske 
a zsinórfűzés következtében nehezen 
lapozható. A csatolt reklámlap a 
nyomda címével nem mondható sike
rült grafikai alkotásnak, ezt a tervező
nek is be kell látnia, ha komoly mér
legelés tárgyévá teszi az e lapon fe l
vonultatott háromféle rajzolt betűtípust, 
melyek közül az ucca-sor betűi nem 
szépek, a legfontosabb sorhoz — a cég 
nevéhez — alkalmazott típus pedig 
egyenesen olvashatatlan. Ez nem üres 
kifogás, több laikussal kísérletet te t
tem etekin te tben és legnagyobb részük
— hat közül öt — csak kínosan tudta 
kisilabizálni az Elek szót, melynek LE 
betű it e sorok között léniából pon
tosan utánszedve reprodukáljuk. (A fe 
kete vonalak pirossal, a rasztervonalak 
pedig  világoskékkel, a betűk alatti víz-

Étlap
Tervező K. Dreyer 
Fedélterv
Tervező D. Minster 
A berlini Reimann-iskola 
gyakorlati grafika  
osztályának munkáiból 
Vezető tanár:
M ax Hertwig

30



szintes rasztervonal, kövér lénia sö té t
kékkel vannak az eredetin  nyomtatva. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az 
alanti egyszínű reprodukcióban a betűk 
sokkal olvashatóbbak, mint az eredetin, 
ami azzal magyarázható, hogy a fenti 
fekete vonalak az eredetin  pirossal 
lévén nyomva: sokkal szembeszökőb- 
ben érvényesülnek.) A K betű után- 
szedésére, sajnos, nem vállalkozhatunk, 
annyira cikornyás és formátlan. A kör

levél nyomása egyébként jó . Meg kell 
vallanunk, hogy e nem sikerült körlevél 
meglepetésszámba ment, mert az Elek- 
nyomdából már évekkel eze lő tt is lá t
hattunk nagy áldozatkészségről és egy
ben alapos hozzáértésről és tipográ fia i, 
meg grafikai készültségről tanúskodó 
házi propaganda-nyom tatványokat, úgy
hogy szinte érthetetlen, hogy a mai 
időkben, amikor az ilyen természetű 
sajtóterm ékek technikai és művészi k i
v ite lé re  a legkínosabb gonddal kell 
vigyázni, ilyen legkevésbé sem sikerült 
alkotással áll ki a piacra.

Az újévi üdvözlőlapok ism ertetéséből a 
következő kártyák kritiká ja  kimaradt: 
Brodevics Szvetozár (Beograd) három
színű lapja az elementáris tipográ fia  és

Az első évben b ib lia i nyomtatványokra 619 font sterlinget adtak ki, de a 
tagok száma, kik hetenként lega lább egy pennyt fize ttek, m indjobban növe
kedett és így 1877-ben már 206.864 font sterling bevéte l m ellett nemcsak 
Angliá t és gyarm atait látták el b ib liáva l, hanem az új- és ó-testamentumot, és 
az egész szentírást le ford ítta tta  a kétszázat meghaladó idegen nyelvre.
India, Madras, Ázsia, A frika, Japán, Kína stb., stb. népei mind saját nyelvü
kön nyomtatva kapták meg a b ib liá t, ó- és új-testamentumot és a szentírást, 
amiknek terjesztésére a fö ld  minden lakottabb helyén ügynökségeket á llíto t
tak fel. Ilymódon csupán csak az 1876—77. években 260.000 pé ldány b ib liá t, 
szentírást és ó- és új-testamentumot adtak el, míg fennállásuktól fogva ez 
időpon tig  összesen 83 m illió  példány kelt el a fen tem líte tt könyvekből.
Ma már több  mint 600 nyelven je len ik  meg a fenti b ibliatársaság kiadásá
ban a b ib lia , az evangélium  és a szentírás, am elyekből a 900-as években 
állandóan 5—6 m illió t adtak el évenként, míg a háborús években az eladás 
évenként a 7—10, sőt 14 m illió t is e lérte. Ez az utolsó példányszám 1916-ban 
kelt el, amely példányokat majdnem te ljesen a harctérre vonuló katonák 
ve tték meg.
A világháború befejezése után már erősen csökkent a b ib lia  kelendősége, 
így 1919-ben már csak 8 m illió  és ötszázezer vo lt az e ladott példányok száma, 
ami azonban a nyugodtabb idők beálltakor, 1925-ben, már 12 m illió  példány 
vo lt a fogyasztás.
Tudvalevő, hogy Kínában 1926— 27-ben nagy idegen- és keresztényüldözés 
tört ki és azért csodálatos do log, hogy a bibliatársaság je lentése szerint, a 
kínai nyelven k iado tt b ib lia  ezidőben is fokozottabb mértékben fogyo tt, míg 
Japánban évenként majdnem egym illió  fogy el, ami nagy sor olyan ország
ban, amelynek a lapja nem nyugszik semmiféle valláson.
Tudvalevő, hogy a mohamedán vallás a lege lte rjed tebb  a fö ldön és így 
természetes is, hogy minden tá jon más és más id ióm ával beszélik a moha
medán nyelvet, amely oknál fogva a b ib lia , szentírás, ó- és új-testamentum, 
evangélium nem kevesebb, mint hetvenféle idióm ával van le fordítva és az 
eladási példányok száma évenként tú lhaladja a m illió t. Sőt az afrikai négerek, 
kik túlnyomó részben szintén mohamedánok, csak azért tanulnak meg írni 
és olvasni, hogy a b ib liá t, am elyet örömmel vesznek meg, olvashassák. 
Magyarországon 1811-ben kezdte meg működését ez a bibliatársaság és itt 
a kezdő években m integy háromszázezer b ib liá t adtak el évenként, míg a 
forradalom  kitörésekor, 1848-ban ez a szám már a négyszázezret érte el, míg 
1849-ben az ötszázezret.
A “ társaság az 1885-ben tarto tt budapesti országos kiállításon negyvenezer
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példányt osztott ki ingyen, mig az 1896-ban tartott m illenniumi kiállításon 
113.000 példány evangélium kelt el. Érdekes megemlíteni, hogy ez összeg
ben bennfogla lta tik az a díszkötésű biblia is, amelyet ugyanekkor Szász 
Károly református püspök nyú jto tt át I. Ferenc Józsefnek a budai váriakban. 
1908-ban Magyarországon százezer, 1912-ig százhatvannégyezer volt az e ladott 
példányok száma, míg 1918-ban, tehát a forradalom évében már csak hatvan
ezret adtak el.
A héber b ib lia , melyet szintén e társaság ad ki, leg jobban Palesztinában 
fogy, az európai kultúrállamok és Amerika héberje i nem igen élnek a b ib lia  
malasztjával. Itt csak az úgynevezett orthodox héberek élnek leginkább a 
szentírás malasztjával.
Az angol bibliatársaság mintájára azután m indjobban e lte rjed t az eszme és 
egyre-másra alakultak b ibliatársulatok Oroszországban, Svédországban, Nor
végiában, Dániában, Németországban, Svájcban, Hollandiában és Francia- 
országban. Mindezen országok b ibliatársulatai között a legnagyobb konkur- 
rense volt az angol bibliatársulatnak az 1809-ben alakult orosz bibliatársaság, 
amely m indjárt megalakulásakor 17 nyelven adta ki a b ib liá t, nemsokára rá 
30 nyelven, röviddel erre 45 nyelven, 800.000 példányban. Egy cári ukáz 1826- 
ban azonban ezt a bibliatársaságot feloszlatta. Az oroszok azonban titokban

egy kife jezetten expresszionisztikus ízű 
vignetta jó  összhatású kompozíciója. 
Érdekes a színbeli megoldás is, ameny- 
nyiben a sárga, narancs és piros színe
ket alkalmazta jó l összehangolva eny
hén sárgás papíron. — Vértes Jenő új
évi lapjának ö tle te  jó , de k iv ite le  még
sem mondható sikerültnek. A B. U. É. K. 
betűk sziluettszerű kiképzése foltban és 
formában már nem árulja el azt az 
ügyességet, ami az a lapötletben meg
nyilvánul. — Hartmann János, Drexler 
Alajos és Mihalik Pál szép és jó l sike
rült Monotype-mozaikszedésű ú jévi lap 
kollekció jukat időközben kiegészítették 
egy húsvéti üdvözlőlappal, mely ö tle 
tesség és kiv ite l dolgában méltóan so
rakozik az előbbiekhez.

I R O D A L O M
R O V A T V E Z E T Ő :  B Á L I N T  G Y Ö R G Y

Illyés Gyula: Sarjú-rendek
Második verskötetét adta most ki a 
Baumgarten-díjas fiatal költő. Az új kö
te t új fe jlődést, új szépségek tisztult 
kibontakozását je lenti. Egy gazdag, 
robusztus és mégis kom plikált, senkit 
sem követő költőegyéniség áll most 
már előttünk. Különös, nagyon komoly 
hangon beszél hozzánk: amíg hallgat
juk, eszünkbe jut a nagy televény, ned
ves fö ldek gőzös kipárolgása, a termé
szet örökké vibrá ló nyugalma és egy
séges sokfélesége. Ez nem az a bizo
nyos giccses „fö ldszag", amely újab
ban olyan kellemetlenül és agresszíven 
terjeng líránk berkeiben: ez itt őserejű 
élmény, elszakíthatatlan, örök rokonság 
a fö ldde l, a fűvel, a fo lyóval — a ter
mészettel. Illyés Gyula tula jdonképpen 
intellektuális költő (mint Horatius, vagy 
a legm odernebbek), de intellektualiz- 
musának ez a természettel való össze- 
nőttség ad mély, végte len perspektí- 
vájú hátteret. Ez a fiatal költő liba
pásztor vo lt Rácegrespusztán és öt 
évig tanult a Sorbonneon — és a 
rácegrespusztai szénaillat és a párizsi 
latin-francia kultúra tökéletesen és 
harmonikusan egybeolvad verseiben. 
Strófái súlyosak, formai és gondolatbeli 
d ifferenciáltságukban is egyszerűek. 
Nem akad bennük olyan sor, szó vagy 
kép, mely csak véletlenül van ott, 
amely mással volna helyettesíthető. 
Néha olyan keményen összefogottak és 
tömörek, mint Berzsenyi versei. És 
em ellett nem is lehetne maibb, moder
nebb. Különösen ott, ahol elementáris 
erővel k iá lt soraiból a szegények sorsa, 
a szociális kérdés. Ilyenkor úgy dübö
rögnek dísztelen kemény sorai, mint 
csizmás nehéz lábak fenyegető mene
telése.

Zsolt Béla: Gerson és neje
Zsolt Béla megérdemli, hogy ez után 
a könyve után a magyar Sinclair Lewis-
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nek nevezzük. Ahogyan Lewis kegyet
len éleslátással és még kegyetlenebb 
gúnnyal, pszichológiailag remekül k i
zsigerelve, sorra elénk hozza a külön
fé le amerikai polgártípusokat — úgy 
mutatja meg Zsolt Béla ebben a regé
nyében a háborúutáni Budapest néhány 
figuráját. Kérlelhetetlen erővel vonszol 
prem ier planba egy szimbolikus je le n 
tőségű házasság keretében két ural
kodó típust: Gerson Zoltánt, a példás 
kispolgárt és alázatosan tö rte tő  kis- 
hivatalnokot, a borjú tek in te tű , izzadó 
kezű strébert, a gátlásokból, e lő íté le 
tekből, hazugságokból fe lép íte tt, hason- 
csúszva beérkező pesti fia ta lem bert — 
és Gersonné szül. Wlissingen Ellyt, a 
frig id  ezredesárvát, az e lszegényedett, 
irodában m egkopott dzsentrilányt, aki 
fanyar, önző és kellem etlen. És körü
löttük, csak néhány odavete tt vonással 
egy-két George Gross-erejű karikatú
rát: a pesti vezérigazgatót, az özvegy 
ezredesnét, az öreg miniszteri taná
csost és a fiatal brünni textiljam pecot. 
Ezeknek a hősöknek minden vonása 
igaz, minden mozdulata tökéletesen 
eleven: és a regény mégsem „natura
lis ta " és általánosító. Rengeteg Gerson 
van az életben, de ez az egy Gerson 
mégis csak önmaga, mégis különbözik 
másoktól, apró, finom testi és le lk i nü- 
anszokban. Éppen ezért olyan valószínű, 
olyan eihihető. Százszázalékosan találó, 
szuggesztív ember- és házasságanalízis
sel és amellett maró in te llektuális fö 
lénnyel írta meg Zsolt ezt a könyvet — 
az utóbbi évek egyik legmarkánsabb és 
legkegyetlenebb magyar regényét.

Mécs László versei. („Az ember ós az 
árnyéka" és „Uveglegenda")

Mécs László hirte len nagy népszerűsége 
jellemző példája annak, hogy a közön
ség, mely rendszerint értetlen közönyt 
mutat a lírával szemben, m iképpen akar 
mindent jóvátenni egy — különben te 
hetséges — új kö ltő lelkes és vehemens 
tú lértékelésével. Tagadhatatlan, hogy e 
pillanatban ez a színesen író papköltő 
a legnépszerűbb lírikus Magyarorszá
gon. Népszerűsége arisztokratakörök
ben kezdődött és azután fokozatosan 
egyre szélesedett. Akadnak még olya
nok is, akik Adyval merik együtt em le
getn i! Mécs László mindenesetre írt 
néhány finom és szavalásra nagyon a lka l
mas verset, d e . . .  De lírájában, sajnos, 
m egtaláljuk a legkülönbözőbb utánérzé
seket, Adytó l Babitsig és Paul Claudel 
b ib likus szárnyalású neokatolicizmusától 
a Walt Whitman-i szabadvers háború- 
utáni művelőinek érces kollektiv izm u
sáig. Ebből a rengeteg heterogén in
spirációból alakult ki Mécs László ma 
még meglehetősen kiforratlan lirá ja és 
formanyelve, sok fe ltűnő, vastagon ke
zelt színnel, behízelgő pátosszal, he
lyenként ped ig  gondosan kiszámított

Balta Éva; Reklámlap

fentarto tták a b ib lia  terjesztését, de természetesen csak igen kis eredm ény
nyel, sőt még a kommunizmus sem tudta őket megfojtani e téren, hanem 
persze, mint egy 1927-ben kiadott je lentésükben m ondják, évenként alig 
tudnak 25 ezer b ib liá t eladni.
Az amerikai bibliatársaság, amely 1816-ban alakult, valóságos amerikai mére
tekben haladt előre. 1860-ban már 1200 fióktársasággal rendelkezett és 
évi jövedelm e meghaladta a 100.000 dollárt. Eleinte évenként 250.000 darab 
b ib liá t, két-háromszor ennyi ó- és új-testamentumot, evangéliumot és szent
írást adott el, míg ma ez a szám tíz-tizenötször növekedik évenként.
Ma sok amerikai bibliatársaság még több mint 120 nyelven adja ki b ib liá it, 
de működési köre leg inkább csak Amerika és az őt környező szigetorszá
gokra esik.
Németországban 1715-ben H ildebrand von Canstein báró Halleben alakította 
meg az első bibliatársaságot azzal a célzattal, hogy a b ib liá t olcsó áron 
árusítsák a nép között.
De az angol bibliatársaság sem pihent Németországban, mert 1804-ben meg
alakította Nürnbergben, 1819-ben a w ürttem bergi és a szászországi b ib lia- 
társaságokat, melyek után következett az összes német államokban való 
bibliatársaságok alapítása, amelyeknek főintéző szerve a Berlinben székelő 
főbibliatársaság, amely 1814 augusztus 2-án a lapítta to tt és működésének első 
évében a b ib liábó l 35 ezret, az ó- és új-testamentumból 13—14 ezret adott 
el, míg ma több m illióra rúg ezek száma.
Ezeken kívül természetesen az üngol, német és katolikus bibliatársaságok
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fennhatósága alatt a fö ld majdnem minden államában és nagyobb városaiban 
vannak fiókintézetek, melyek gondoskodnak a szent könyvek terjesztéséről 
és amelyeknek példányszáma évenként m egközelíti a tíz-tizenkét m illió t. 
1805-ben Regensburgban (Németország) a lapítta tott az első katholikus b ib lia - 
társaság, amely azonban csak tizenkét évig működött, mert 1817-ben pápai 
parancsra beszüntette működését.
Ez a b ibliaterjesztés beszüntetése abban leli magyarázatát, hogy VII. Gergely 
1080-ban a latin nyelvet mint templomi nyelvet hozta be az istentiszteleteknél 
és igy határozottan e ltilto tta  a népet attó l, hogy a szentírást vagy a b ib liá t 
fordításban olvassák és csak a XV. században, mikor már a Luther-féle b ib lia - 
fordítás igen el volt te rjedve a nép között, amely aztán a reformátusok mal
mára hajtotta a vizet, engedte meg Hieronymus pápa, hogy a b ib liábó l is 
készítsenek egy fordítást a katolikus hívek számára.
De a lutheránusi b ib lia  csak sok fe jtörést okozott a pápáknak, mert az m ind
jobban e lte rjed t a nép között, ezért majdnem minden pápa szigorított a 
bibliaolvasáson és tartáson olyatén módon, hogy a katholikus hívők csak 
azt a b ib liá t olvashatják és tarthatják, melyet a gyóntató atya írásbeli enge
déllye l megenged, vagy amely b ib lia  püspöki vagy katolikus templomi 
engedéllye l van ellátva stb., stb. Ez az eljárás aztán a XVIII. és XIX. század 
református bibliatársaságai és a pápák részéről csak még jobban kiélesedett, 
de hiába, azt többé semmiféle fenyegetései sem meg nem tilthatták, sem 
meg nem akadályozhatták, hogy a b ib lia , ha református fordításban is, m ind
jobban el ne te rjed jen  és nemcsak a népek m illió inak le lki malasztot, hanem 
ugyanannyinak kenyeret is juttasson.
És mindez a nagy eredménye a b ib lia  és szent könyvek e lterjedésének egy 
walesi parasztlánynak, kinek nevét, sajnos, a történelem nem jegyezte  fel, 
köszönhető, akinek úgyszólván látnoki kije lentése vezetett néhány egyszerű 
embert arra, hogy a b ib liá t és a szentírásokat olcsó áron a népnek hozzá
férhetővé tegyék és abból ipari v ilágcikket és léleknemesítő objektum ot 
alkossanak. H a r « « . i M „ . f

Radikális változás 
és újítás az offsetsajtó-építésben
Az offsetnyomás — bár gyakorlati alkalmazása során sok hátránya tűnt ki — 

aránylag rövid idő alatt óriási e lterjedésre és je lentőségre te tt szert a sok
szorosítás terén. Ennek tudható be, hogy az offsetgépgyárak a lege rő te lje 
sebb tempóban igyekeznek a gépek tökéletesítését s kezelésük egyszerű
sítését keresztülvinni. Az a lábbi közleményben egy je len tőségte ljes újításról 
számol be dr. Nicolaus építészeti kormányfőtanácsos, (Berlin), aki ismerteti 
a londoni George Mann & Co. offsetsajtógyár legújabb géptípusát, a z 
e g é s z b e n  a c é l b ó l  é p í t e t t  o f f s e t s a j t ó t ,  amelynek ábrája a 
Mann-cég hirdetésében látható s amely ellenállóképesség, tartósság és te lje 
sítmény dolgában, a gyakorlatban fo ly ta to tt kísérletek során kitűnően bevált. 

A nyomdai gyorssajtógyártás terén ezidőszerint viszonylag nyugodt fe jlődési 
periódus észlelhető. Újabban e téren semmiféle lényegesebb újítást nem 
jegyezhetünk fel. Annál nagyobb meglepetéssel szolgált a londoni 1929-es 
nyomdagépkiállítás, amelyen az ottani Mann-gyár egy olyan offsetnyom ógépet 
mutatott be, melynek nyomóhengerei ha jlíto tt és egybehegesztett acél
lemezekből készültek, a szokványos vasöntvény helyett.
Az offsetnyomás a sokszorosítás egyik legújabb eljárása, amely tudvalévőén 
abban különbözik más sokszorosító eljárásoktól, hogy a forma nem közvet
lenül nyomódik ét a papírra, hanem közvetve, mert a formalemezt hordó 
cilinder először egy gumival borított nyomóhengerre viszi át a nyomást, 
amely csak azután kerül érintkezésbe a papirossal, amelyre átnyomja az átvett 
nyomatot.
Az offset és a több i nyomtató eljárások között tehát lényeges a különbség 
s mégis azt látjuk, hogy az offsetsajtó szerkezeti a lapelvei azonosak a nyom
dai, litográfiá i vagy mélynyomó gyorssajtók építési sajátosságaival, anélkül, 
hogy bizonyos tradicionális a lapelvektő l e ltekin tve, erre bárm ilyen szükség 
volna.
Amint azt még 1910-ben fo ly ta to tt méréseim alkalmával m egállapítottam , a 
magasnyomású (nyomdai) gyorssajtóknál a forma- és a nyomóhengeren feszülő 
papírív között igen magas — kb. 200 atmoszférányi — nyomás keletkezik, 
ami valóban szükségessé teszi a gyorssajtótípusok erős konstrukcióját. 
Ugyanilyen természetű nyomáserősség az offsetsajtóknál a gumihenger és a 
papír között mindössze 5 atmoszférára tehető, ami négyzetcentim éterenkénti 
5 kg-nyi nyomásfeszültségnek fe le l meg. Ez tehát feltűnően alacsonyabb az

K. Lukács Kató 
Reklámbólyeg

„egyszerűséggel". Versei rendszerint 
igen dekoratívek és íetszetősek — az 
esetleges tartalmi közhelyeket is min
d ig elegáns és okosan „m odern " orna- 
mensek re jtik  el. M indam ellett sok van 
Mécsben az igazi kö ltőbő l is: versei
ben akadnak sűrűn meleg érzések, han
gulatok — és talán csak kellő le lki asz- 
kézis, elmélyülés és önkritika dolga, 
hogy előbb-utóbb a mai magyar líra 
je lentősebb értékévé fe jlőd jék .

JAROSLAV HASEK: Svejk I—II
Rövid egymásutánban je lent meg ma
gyarul a híres „S ve jk " két első kötete: 
az egyik Párizsban, a másik Erdélyben. 
Magyarországi cég nem merte vállalni 
ennek a könyvnek kiadását. Pedig 
nagyon fontos volna, hogy ennek a 
pompás regénysorozatnak további négy 
kötete is minél e lőbb a magyar közön
ség elé kerüljön. Mert kevés olyan 
remekmű született meg a háborúról, 
mint Svejknek, a „ l in k "  cseh tiszti
szolgának Rabelais-ien vaskos és Cer- 
vantes-ien mélyhumorú története. Svejk 
fe le jthe te tlen , örök figura, mint Sancho 
Pansa, akinek közeli rokona. De ez a 
minden hájja l megkent, zseniálisan 
hülye, ügyesen félszeg békebeli csa
vargó és háború „ ló g ó " , egy egész 
kor Sancho Pansája és egy egész 
hadsereg válik Don Q uijo tévé körü
lötte. Ő az anti-hérosz és anti-mártír, 
ellenlábasa minden hősnek és minden 
szenvedőnek, főszereplővé nőtt epizó
dista, aki a maga piszkos, komikus 
kicsinyességében monumentális szo
borrá nő és bárgyú-ravasz vigyora 
ércbe vésődik. Svejk a „notórius hülye" 
az egyetlen okos ember a megvadult, 
megkergült háborús világban. Józan 
„a lantas" paraszteszével keresztüllát a 
pátoszon és hazugságon és élesen ki
szimatolja m ögötte a triv ia litást, csa
lást, rosszhiszeműséget és butaságot. 
Van egy pompásan beváló módszere az 
egész m egkeveredett 1914-es v ilággal 
szemben: hülyének te tte ti magát és 
ezzel m indent elér és minden lehetet
len helyzetből kimászik. Ezeket a hely
zeteket és kalandokat a reneszansz-
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kori nagy latin humoristák csodálatos 
ere jével ontja magából Hasek, ez a 
fiatalon meghalt nagy író. Egy korszak 
és egy társadalom pokoli szatírája ez 
a könyv: fe jte tő re  á llít mindent, kegyet
lenül cigánykereket járat a legnagyobb 
tekinté lyekkel és a vásott gyerekek 
egészséges, harsány nevetésével csúfol 
ki mindent. Ez az őserejű gúny és hu
mor nem kegyelmez senkinek, semmi
nek: komikumban és iróniában o ld ja 
fel az egész v ilágot. A kozmikus Don 
Q uijote komoly arccal tótágast áll és 
az örök józan és ko llektív  Sancho 
Pansa hasát fogva nevet rajta.

SHERWOOD ANDERSON: A nagy ember

A magyar fordítás címe nem a le g 
szerencsésebb. Az eredeti címe ez: 
„Poor w h ite ". Körülbelül annyit je len t: 
szegény sápadt. Hugh Mc. Vey, a könyv 
hőse egy ilyen szegény, sápadt fiú. 
Kriut Hamsun-i figura — boldog té tlen 
ségben lődörgő, szunnyadó öntudatú 
álmodozó, akinek senkije sincs, csak a 
tágas, pompás prairie, az álmosan csör
gedező kis fo lyó  és a friss szénaillat a 
társai. A falusiak hülyének tartják, é let- 
képtelennek és azt mondják róla: sze
gény sápad t. . .  Azután az álmodozás 
először játékos spekulációvá, céltalan 
fúró-faragó munkává fe jlőd ik , majd a 
gondolkozás és a fúrás-faragás egyre 
rendszeresebbé vá lik — és Hugh végül, 
szinte ösztönösen, szándéktalanul meg
konstruál egy egészen ú jfa jta mező- 
gazdasági szerszámot. Az emberek fe l
figye lnek rá: kiaknázzák ügyességét, 
és lassan-lassan komoly fe lta lá lóvá 
nevelik a félszeg, álmodozó fiút. Talál
mányai forradalmasítják a falut, amely 
pár év alatt megnő, izmos kis várossá, 
lüktető iparte leppé alakul — Hugh 
pedig  megszedi magát, c iv ilizá lód ik és 
családot alapít. Már híres ember — 
newyorki cégek nagy pénzeket ad
nak találmányaiért és a város maga 
büszkeségének vallja. M indezt nem ő 
te tte  — csak vele történt. Ó nem töre
kedett semmire, m indig csöndes, fé l
szeg és zárkózottan álmodozó maradt. 
De a találmányainak örült és büszke 
volt rá, hogy körülötte várossá nő a 
falu és általában az élet. Lassan fe jlő 
dött idáig — és ugyancsak lassan jön 
el fe jlődésének újabb állomása, ami
kor már a sikerben, a fe jlődésben, az 
egész lüktető, rohanó életben nem lát 
mást, mint gyerekes, oktalan, érte lm et
len játékot. Magasról néz már min
dent — és nem dolgozik tovább. 
Visszavonul családi házába és szomorú 
mosollyal, megbocsátó fö lénnyel nézi a 
bolondul gomolygó é le te t és arra gon
dol, hogy csak gyerekkorában vo lt b o l
dog, amikor naphosszat a fűben fekve 
az eget nézte és nem gondolt sem
mire . . .
Finoman és szimbolikusan vezeti vég ig

e lőbbi esettel szemben. Ebből következőleg fe ltehető, hogy az offsetsajtónak 
távolról sem szükséges olyan masszív és nehéz építésűnek lennie, mint a nyom
dai gyorssajtóknak.
Ez a megállapítás szülte a kísérletet: az offsetsajtó edd ig  nehéz, öntöttvasból 
készült nyomóhengereit acéllem ez-cilinderekkel pótolni. A kísérlet bevált s 
igazolta a fe ltevést, mert a könnyű, acélból készült nyom ócilinderek, nagyobb 
szilárdságuk folytán, e llen tá llóbb géprészeknek bizonyultak s rendeltetésüknek 
nemcsakhogy tökéletesen m egfelelnek, hanem az edd ig i öntöttvas-konstrukciós 
tradícióval szemben sokféle más e lőnyökkel is rendelkeznek. Az acélcilinder 
könnyebb s ezért nem bír olyan nagy lendítő töm eggel, mint az öntöttvas
ból való henger sok masszív csatornájával, bordázatával és küllő jével. Ebből 
fo ly ik  az acélc ilinder gyorsabb járatásának a lehetősége is. Ezenfelül e lő 
állítása is könnyebb, gyorsabb, biztonságosabb a vasöntésnél. Nincs szük
ség öntőformára, ehhez modellre, nem vagyunk kitéve az öntés kellemetlen 
m eglepetéseinek sem, mint am ilyen pl. a hólyagos öntés, ami a nyomó
henger szilárdságát károsan befolyásolhatja.
Ennek megállapítása után a Mann-gyár tovább ment egy lépéssel és az o ffset
sajtó egyéb — edd ig  tradicionálisan öntöttvasból való — alkatrészeit is acél
lemezekből kezdte gyártani, olyannyira, hogy offse tgépe it ma már 90%-ig 
acélból építi, míg a fennmaradó 10%-nyi anyag: bronz. Ez az építési mód 
elsősorban 30%-kal csökkenti a gép súlyát, másodsorban pedig  lényegesen 
növeli szilárdságát. Az offsetsajtó mozgó-forgó alkatrészeinek ez a könnyítése 
a gép gyorsaságát d inam ikailag úgyszólván korlátlanul fokozza, olyannyira, 
hogy csakis a papírm inőségtől, a jó  festéktől és a nyomó ügyességétől függ 
ennek a tulajdonságnak — a gyorsaságnak — a tökéletes kihasználása. Az 
első ilyenképpen m egépített kísérleti offsetsajtó nyomássebességét 4000— 
4500-ra fokoztuk és a regiszter jó  volt, a festékezés kifogástalan és a gép 
egész halmazatának rázkódtatása m eglepően csekély volt. Az összehasonlítás 
kedvéért a gépépítm ény különböző részein vibrom etrikus méréseket eszkö
zöltem s ezek szerint a gép legmagasabb pontja in, horizontális irányban 0.025 
mm, vertiká lis irányban pedig  0.015 mm rezgést, kilengést mértem. A gép 
legalsó pontján — alapzatán — ezek a rezgésméretek még csekélyebbek 
voltak, mert vibrométerem horizontális irányban 0.025 mm-t, vertikális irány
ban ped ig  mindössze 0.010 mm-t mért. M egjegyzendő, hogy a gép felem elt 
alapzaton működött. Ezzel szemben egy vaskonstrukciós offsetsajtón végzett 
ellenőrző mérések óránkénti 2500-as sebességnél horizontális irányban 0.040, 
vertiká lis irányban pedig  0.050 mm rezgést mutattak, amiből látható, hogy 
majdnem kétszeres sebesség m ellett az acélvázas gép sokkal kisebb rezgés
nek van kitéve, mint az öntöttvasvázas offsetsajtó.
Közbevetőleg meg kell jegyeznem , hogy ma a dinamoelektrikus és a fe lü le t
csiszoló gépek — amelyeknél a rezgések rendkívül káros hatásúak — nagy
részt ugyancsak hegesztett, bordás acélkonstrukcióval bírnak.
Ezek előrebocsátása után a gép fe lépítésérő l is kell szólni. A szakemberre 
is m eglepő az az ötletesség, amellyel a gyár az acélanyagot a gép fe lép íté 
sénél felhasználta.
A gép főoldalrészei U-formájú, rostélyos acéllemezekből egybehegesztett 
alapzathoz vannak belü lrő l alkalmazott erős vascsavarokkal erősítve. Két 
további oldalrész csatlakozik az e lőbbiekhez a gép előrésze felé, helyet 
hagyva a kirakónak. Az o ldalfalak erős acéllemez-merevítőkkel és átlórudak- 
kal vannak összekötve, ami a gép szilárdságát hallatlanul felfokozza. A fen
tebb em lített további két o ldalfalra a gép előrészén a lépcsők vannak rá
erősítve s a gép felépítése általában olyan praktikus, hogy a festékező- 
szerkezet, a lemezhenger és a kirakó igen könnyen hozzáférhető.
Ezeken az új gépeken a munkamenet általában azonos más enemű gépeken 
való munkálkodással, de ezt mégis sok apróbb újítás teszi könnyebbé.
A papírívet az önberakó az előillesztékhez viszi, ahol a c ilindergre iferek 
veszik át. Ez o lykép történik, hogy kis ide ig  mindkét g re ifer egyidejű leg  
tartja az ívet s lévén sebességük azonos, az ív elcsúszása teljesen kizárt. 
Az ívfogók egyébként a papírt nem eresztik el, míg csak a nyomás befejezést 
nem nyer. Csak ezután adják át egy ívvivőláncnak, amely a kivezetődobon 
körülviszi a kivezető ívfogóig . Ez utóbbiak az ív menetét meglassítva viszik 
a kirakó asztalig, ahol egy szívóléc lefékezi s egyide jű leg  az alatta levő 
levegőt kiszivattyúzva, lehetővé teszi gyors és biztos kirakását. A festék
szerkezet is tökéletes; a festék először egy előfestékműre kerül s csak azután 
a főfestékező szerkezetre, amelynek fe ladóhengerei azután befestékezik a 
formát. A kísérleti gépen rendes hengeranyagú és bőrfestékező hengereket 
alkalmaztak s az eredmény tökéletesen kifogástalan vo lt. A festékező hen
gerek e lő tt működik a nedvesítő mű, melynek két hengere van állítható víz
tartókkal. A gumihenger tengelye két irányban elállítható. Hibás berakás 
esetén a gép üzeme automatikusan kikapcsolódik és ped ig  úgy a nyomó-
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henger, mint a festékező és nedvesítő hengerek is eláílíttatnak. A nedvesítő 
hengerek tartósságát egy újszerű krómáthuzat fokozza. A gépen alkalmazott 
fogazatkoszorúk természetesen a legújabb és leg jobb  technikai eljárással 
vannak előállítva s felülvizsgálva.
További előnyük: a gum ikendőt a gépen kívül lehet tartó léceibe erősíteni s 
azután kényelmesen a gumihengerbe illeszteni. A felső gumikendő feszítését 
erre szolgáló egyszerű szerkezet teszi lehetővé. Az alsó gumi és az ez alatt 
levő esetleges egyengető ív e művelet alatt szabadon terjeszkedhet, feszül
het s nem gyűrődik. Hasonló módon történik a cinklemez beillesztése is, 
először a gépen kívül, azután a formahengerre, amelyen mindkét irányban 
állítócsavarok segélyével pontosan beállítható.
A gépről általában mondható, hogy hozzáférhetőség és kiszolgálás dolgában 
kitűnő megoldás. Külső kinézése is elegáns, bár teljesen stabil. A gép járása 
rendkívül nyugodt és szinte zajtalan. A kísérleti gép alakja 123X90 cm volt, 
hossza 3.20 m, szélessége — a lépcsőket is beszámítva — kb. 3 m.
Mint érdekességet említem meg, hogy a német mérnökök egyesületének 
legutóbbi bécsi ülésezésén a hegesztőtechnika tudományos megítélése és 
gyakorlati alkalmazása alapos megvitatás tárgya vo lt s ezt követő leg tanul
mány tárgyát képezték a gráci Elin-művek hegesztett acéllemezes konstruk
ciójú gépei is, amelyek azt mutatják, hogy az acélanyagú gépépités a nyomó
géptechnika területén igen időszerűvé vált. X

Fáy Dezső Dante-illusztrációi
Az Ernst-múzeum 68. csoportkiállításának nagy eseménye volt. Ezen a k iá llítá
son mutatta be Fáy Dezső Dante Divina Comoediájához készült 33 illusztráció
ját. Ezek a fametszetben e lgondo lt rajzok az utóbbi évek magyar könyv- 
művészetében oly párját ritkító  eseményt je lentenek, hogy méltatásuk ki
kívánkozik egy kiállításról szóló je lentés keretéből.
A könyvillusztrációnak kétirányú m egkötöttséggel kell számolnia. M indenek
e lőtt szellemi m egkötöttséggel. Az illusztrátornak bele kell magát élnie az 
író gondolatvilágába, erkölcsi, szellemi, esztétikai elképzelésébe, a mű han
gulatába, mert csak az az illusztráció szolgálhatja az olvasóban, szemlélőben 
a mű élvezetére, megértésére, átérzésére való le lki d iszpozíciót teremtő cél
zatát, amely ez e lő fe lté te leknek m egfelel. Am inthogy az illusztráció élvezete 
is fe lté te lezi, hogy az írásmű olvasása ugyanazokat a le lki készségeket váltsa 
ki bennünk, mint a mű mellé adott képek.
A másik m egkötöttség, formamegkötöttség. A modern illusztrátornak e lenged
hetetlen kötelessége, hogy illusztrációja a könyv egészébe beilleszkedjék 
és hogy a könyv egységének része legyen. Ezért tehát valőrökben hozzá kell 
igazodnia a szedés tükréhez, műszaki szempontból o lymódon kell sokszoro- 
síthatónak lennie, amely a tipográfia  je llegének megfelel és ugyanazon az 
anyagon, ugyanazon a fa jta papiroson kell előállíthatónak lennie, amely a 
tipográfia i sokszorosításnak is nemes anyaga.
Ez az egységtörekvés helyezte mind magasabb és magasabb polcra napjaink
ban a fametszetet és ezek az egységtörekvések helyezték a grafikus művé
szetet, de különösen a könyvművészetet a modern iparművészet körébe. 
M int az iparművészetben általában, az illusztráció művészetében l'a rt pour 
l'art-ról beszélni nem lehet, az illusztrátor szolgálja s dicsőíti az írásművet, 
mint szellemi terméket, a könyvet mint ipari produktumot.
Ez a megkötöttség azonban nemcsak nem csökkenti az illusztrátor művének 
becsét, hanem felfogásom szerint emeli. Vájjon valaha is a festészet vagy 
szobrászat legnagyobbja i kevésbé értékes munkát végeztek-e, amikor az 
Isten dicsőségét és az emberi elme hatalmas alkotásait magasztalták?
Fáy Dezső illusztrációi mind a két szempontból a legmagasabban megszabott 
mértékkel is nagyszerű teljesítm ények. Királyi szolgálat minden idők egyik 
legnagyobb költő i e lm éjének és elismerő dicsőségadás annak a nagy magyar 
poétának, akinek fordítása inspirálta a művészt. Fáy az illusztrációi megalko
tásánál Dante szellemébe igyekszik beleilleszkedni és ez maradék nélkül 
sikerül is neki. Nem külsőleges eseményeket illusztrál, hanem érzékelteti azo
kat a szellemi rúgókat, amelyek az Isteni Komédiának mozgatói. A korba he
lyezkedik bele, de nem helyezi a kor külsőségeinek felszínes tiszte letét az író 
egyénisége munkás megértésének fö lébe. Szinte kézen fekszik a Dante-illusz- 
trációk részére Dante barátjának, G iottonak utánzása. És Fáy mert közelebb 
kerülni Dantehez, mint G iottohoz. Merte — bár a reneszánsz festészet ez 
előfutárjának tisztelete egész élete munkájában lépten-nyomon kiütközik — 
elhagyni G iotto  festészetének elbeszélő egyszerűségét, hogy Dante szimbo
lizmusának buja világába helyezkedjék. Nem haladt azon az úton, amelyen 
Dante francia illusztrátora, Dóré haladt, aki az Isteni Színjáték je lenéseit.

Anderson ezt a fe jlődést a tétlen ábrán
dozótói, a dolgozó „nagy em beren" át 
a fölényes, rezignált bölcsig. Egy lélek 
fe jlődése — és szimbolikusan a töme
gek fe jlődése, Amerika fe jlődése, a 
v ilág fe jlődése. Csak éppen az utolsó 
fokhoz még nem érkezett el Amerika 
és a világ . . .  ehhez csak Hugh és a 
hozzá hasonló „szegény sápadt"-ak 
jutnak el egyelőre, csöndes, bölcs 
kiábrándulással.

Magyarnyelvű Linotype 
instrukcióskönyv
A „Die Linotype, technlsches Hllfsbuch 
fiit- Maschinensetzer" magyar kiadása

Az általános gazdasági válság ellenére 
például Csehszlovákiában is, mennyire 
jobbak e tekin te tben a viszonyok, mint 
Magyarországon, mi sem bizonyítja jo b 
ban, mint az, hogy az ungvári szaktársak 
olyan vállalkozásba fogtak, amire mi 
nem is gondolhatunk. Elhatározták a 
Zentralkommission dér Maschinensetzer 
Deutschlands kiadásában megjelent 
„D ie  Linotype, technisches Hilfsbuch 
für Maschinensetzer" című, 14 ives szak
könyv magyarnyelvű kiadását, amely 
Németország legkivá lóbb gépszedőinek 
gyakorlati ismereteken alapuló mun
kája és edd ig  több mint tízezer pél
dányban fogyo tt el. A magyarra való 
fordítást Neumann Ede végzi, akinek 
ezirányú tehetségét szaklapjainkban 
való tevékenysége révén jó l ismerjük. 
A fordítás munkája nálánál jobb  kezek
ben aligha lehetne. Arra törekszünk, 
hogy a Magyar Grafika legközelebbi 
számában a kiadandó szakkönyvből 
szemelvényeket közölhessünk, úgy 
hogy olvasóink a munkába már meg
jelenése e lő tt betekintést nyerhesse
nek. Annyit már most is közölhetünk, 
hogy a könyv a Linotype szedőgépet 
tíz fe jezetre elosztva tárgyalja. Az első 
fe jezet a szedőszerkezetet ismerteti a 
következő sorrendben: A klaviatúra. 
A klaviaturakörhagyók. A gumihenge
rek és azok működése. A kiváltórudak. 
A matricakiváltás a magazinban. Az e- 
és n-átváltók. A magazinváltás. G yű jtő 
lemez és gyűjtőszíj. A gyű jtő  és annak 
működése. A gyűjtőszán. A gyű jtőe le 
vátor. Az ékszekrény. Már ebből is 
kitűnik, hogy a könyv a legapróbb 
részeket sem hagyja figyelm en kívül és 
ezekkel együtt az előfordulható zava
rokra is kitér. A könyv ára Magyar- 
országon 8 pengő, ami ugyan tek in
télyes összeg, de ha tekintetbevesszük, 
hogy a német kiadás ára is ugyanennyi, 
amelyből pedig  tízezernél jóval többet 
nyomtak, úgy a magas ár némikép é rt
hetővé válik. — E rendkívül hasznos 
kézikönyvre különösen a szerelő nélkül 
dolgozó nyomdáknak és ezek gép
szedőinek van szükségük, amennyiben
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abban minden gyakrabban és ritkábban 
e lő fo rdu ló  „s tö ru n g " elhárítására m eg
fe le lő  útmutatás ta lá lható. M egrende lé 
seket lapunk k iadóhivata la  is e lfogad.

p á l y á z a t i  h í r e k
A Grafikai Főnökegyesiilet és a Sok
szorosító Ipartestület propagandakör- 
levéi-pályázatának eredményéhez
A Magyarországi G rafika i és Rokon
iparosok Főnökegyesülete és a Buda
pesti Sokszorosító Ipartestü le t tudva
levő leg pályázatot írt ki a ko llek tív  
propaganda-akció le fo lytatására a lka l
mas körlevé l szövegére és ezzel kap
csolatban annak tip og rá fia i m ego ldá
sára.
A pályázatot immár el is dön tö tték  és 
a bekü ldö tt 58 pályamunka közül az 
első d íja t M itterszky Nándor, a máso
dik d íja t Kettinger Antal és a harm adik 
d íja t Szántó T ibor ko llégák munkáinak 
íté lték oda. A tovább iak  során a le g 
jobbnak ta lá lt munkák sorrend jé t a kö 
vetkezőkép á llap íto tták  meg: 4. Egy
szerű tipog rá fia  A, 5. M odern itas, 6. 
N eografika, 7. Progresszív II, 8. M aket I,
9. Évi, 10. Nem szentírás, 11. Galacz je l
igé jű  munkák.
A pályamunkákat döntés után a Főnök
egyesüle tben k iá llíto tták , de  ezt a b e 
mutatást — részben az aznapi rendkívül 
rossz időjárás, részben egyéb  okok 
miatt — alig  száz é rdek lődő  szem lélte 
meg.

★
Fenti közlésünk kiegészítésére szüksé
ges néhány m egjegyzést fűzni a pá lyá
zathoz, ille tve  annak eredm ényéhez. 
Elsősorban a pályázat te ljesen szaksze
rűtlen kiírását kell szóvá tennünk. A pá
lyázati fe lté te lek  nemcsak a körlevé l 
tipog rá fia i m egoldását te tté k  fe ladatául 
a pályázóknak, hanem szövegének a 
megfogalmazását is. Ezt a két m erőben 
különböző fe lada to t közös nevezőre 
hozni roppant nehéz fe lada t és szinte 
a lehe te tlenségge l határos. E ltekintve 
a ttó l, hogy a kereskedelm i reklámozás 
gyakorla ti lebonyolításában kevésbé 
jártas és a m egrende lők le lk iv ilágá t 
csak távo labbró l ismerő szedőktő l tú l
ságosan sok m egkövete ln i o lyan rek
lám pszichológiai ism ereteket, am inőt 
ilyen fe ladat helyes megoldása m eg
követe l, fennáll még az a tény is, hogy 
a le g jo b b  mesterszedők sem bírnak 
sokszor olyan reklám író i képességek
kel, am elyeknek b irtokában a kö rleve 
let o lyan jó l tudnák m egfogalm azni, 
mint tip o g rá fiá já t m egoldani. Éppen 
ezért a pályázatot két részben ke lle tt 
volna kiírn i és ped ig  az egy ik  pá lyá 
zatot a szövegre és a másikat —• az 
e lőbb inek e ldöntése után —  a d íjn ye r
tes szöveg tipog rá fia i megoldására. 
Ezzel a megoldással jo b b  eredm ényt 
lehe te tt volna elérn i és főként el lehe-

mint valami díszletek hatásával fokozható patétikus dráma e p izód ja it, feste tte  
meg. Közelebb áll B otice lli Dante illusztráció jához, ahol a Comoedia szellemi 
fensége s a le lkekre  ható finomsága lépésrő l lépésre k ife jezésre  ju t. 33 
illusztrác ió t készített Fáy, de nem 33 je le n e te t, nem 33 gondo la to t d o lg o 
zott fe l illusztráció iban, hanem az egész mű tarta lm át és a gondola toknak 
az egész műben re jlő  gazdagságát. Két, három, négy ének tartalma ju t k i
fe jezésre egy-egy illusztrációban. Dante szimbólumainak egész gazdagsága, 
de egyszersm ind az a la ttuk re jlő  gondo la toknak a mai kor em bere által 
é rthe tő  érzéke lte tése, a műben ostorozott bűnök, tendenciák fe lfedése , de 
o ly  form ában, am ely m indent kim ondhat, mert a művészet magas ke lléke ive l 
rendelkezik. G ondo lkodó  agy fe lfogása, kritikus elme szarkazmusa, e lm élyü lő  
in te llektus cs illognak e lapokbó l. Szinte m egvalósíthatatlannak látszó töm ör
séggel sűríti egy-egy lapra a gondo la tok  töm ke legé t. És m int a Divina 
Comoedia eszméinek m élységével is m ind ig  v ilágos és érthető , mert fö l
építésének v ilágos arch itektúrá ja  egy ik  gondo la tbó l a másikba vezet, úgy 
az illusztrá tor művének csodálatosan v ilágos kom pozíció ja rendet és rend
szert tart a tarta lom  bujaságában. A Pokol illusztráció i fe lfe lé  csúcsosodó 
három szögben kom ponálta ttak, a Paradicsoméi le fe lé  csúcsosodó ékben, a
Purgatóriumé ped ig  m int egy híddal oszlanak ke tté , anélkül, hogy az így
ketté  osztott két rész tarta lm i és művészi közössége megszakadna.
A kö ltem ény szelleméhez va ló  tisz te le t írta elő ezt a háromszögű tagozatot
és az illusztrációk számát is (a költem ény ugyanis három részből és minden
rész 33 énekbő l á ll).
A form ai m egkötö ttségnek is te ljes  egészében e lege t te tt a művész. A ra j
zok fam etszetben a művész közrem űködésével máris m egvalósítta ttak és szinte 
be lekívánkoznak egy jó l tipog ra fizá lt könyvbe. A magyar könyvkultusz paran
csoló követe lm énye, hogy e fam etszetek m éltó szövegszedés és nyomás 
kíséretében je le n je n e k  meg. A modern fam etszet stílusához alkalm azkodva, 
egyszerű eszközökkel, fehéren feke te  sraffirozással m ondja el m ondaniva ló já t 
a grafikus és egyes lapoknál nagyszerűen használja a feke te  nagy fo ltok  
k iem elő  szépségét.
Fáy Dezső Dante illusztrác ió i, te rjede lm ükné l és színvonaluknál fogva , a modern 
illusztráció  diadalm as e rőpróbá ja , b izonyítéka annak, hogy az illusztrációnak 
m inden könyvtechnika i követe lm énye m e lle tt nem szabad egyszerű könyv
dísszé vá ln i, az ped ig , hogy a mi szomorú művészeti viszonyaink között ilyen 
mű napv ilágo t lá tha to tt, erős b izonyítéka a magyar könyvművészet éln i- 
akarásának. Noményi Em&

Áz ábécé Voltaire szerint
A betű a szó e lem e, lényegében az összes tudom ányok kapuja Pontosab 

bán: az ábécé a lko tja  azt a kulcscsomót, mely m inden a jtó t fe ltá r. De hát 
micsoda tu la jdonképpen  az ábécé? Kérdezzük meg Vo lta ire -tő l. Az itt 
következő cikk k ivonat a „D ic tionna ire  P h ilosoph ique"-bő l. A „g o n d o la t 
m unkásai" azok is, k iknek m ozgékony u jja i ad ják a szavak form áit és azok 
is, akik é le te t adnak e form áknak, érdeklődésse l és kíváncsisággal fog ják  
olvasni ez o lda laka t, hol a mesteríró am elle tt, hogy k ife jezést ad az ábécé
ről a lko to tt vé lem ényének, a nye lvezet e rede tének egy nagyon érdekes 
v izsgála tát szo lgá ltatja .

Kérjük meg a tudós em bereket, k ik az enc ik lopéd iákon  dolgoznak, m ondják 
meg nekünk, m iért hogy az ábécének egyálta lán nincs neve egye tlen  európai 
nye lvben sem. A lphabeth  nem je le n t mást, m int A B és A B nem je le n t sem
m it, le g fö lje b b  két hangzót je lö l és e két hangzó egyá lta lán  semmi össze
kötte tésse l nem b ír egy ik  a másikával. Beth egyá lta lán nem a lakíto tta  alphá-t. 
Az egy ik  az első, a másik a m ásodik s nem tud juk  m iért.
Hát hogyan lehet lehetséges, hogy a m inden tudom ányok kapuja kife jezésére 
nincsen szóalak?
A m ennyiségtan, a számolás művészete nem nevezte tik  egy-ke ttő -nek és 
gondo la ta ink k ife jezésm űvészetének a lapfogalm a Európában egye tlen  b izo 
nyos megnevezéssel sem bír, m ely meghatározza!
Az ábécé a nyelvtan első része; azok, akik az arab nye lvben jártasak, m eg
mondhatnák nékem, hogy ez a nye lv, m elynek, úgy m ondják, nyolcvan szava 
van a ló m eg je lö lésére , vá jjon  bír-e eggye l is az ábécé meghatározására? 
Sajnálom, hogy a kínai nye lve t nem tudom jobban , m int az arabot, m inden
esetre egy kis kézikönyvben olvastam (Kína tö rténete , írta : Duhalde), hogy 
e nemzet két szóval a jándékozta meg magát nye lve form áinak lis tá ja , kata
lógusa m egnevezésére. Az eg y ik  a ho-ton, a másik a hai-pien. A mi mérsé
ke lt fö ld ö v i nye lvünkben nincs sem hoton, sem haipien. A gö rögök sem vo l
tak ügyesebbek nálunk, ők is a lphabeth-et mondtak. Pedig ez a lphabethet
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a görögök a fönícia iaktó l vették át, attól a nemzettől, melyet „írástudó nép
nek" neveztek még a héberek is, midőn nagysokára országuk közelében 
le te lepedtek.
Valószínű, hogy a föníciaiak azáltal, hogy betű iket közölték a görögökkel, 
nagy szolgálatot te ttek nekik, felszabadítva őket az egyip tom i írás gond
ja itó l, melyet Kékropsz1 hozott nékik Egyiptomból. A föníciaiak, kereskedő
faj lévén, mindent kényelmesen szerettek, míg az egyiptom iak az istenek 
tolmácsainak minőségében mindent nehézkessé tettek. Hallani vélek egy 
föníciai kereskedőt, amint valahol Achájá-ban ‘ egy göröggel a lkudozik: 
„Nem csupán, hogy könnyen írhatók betűim s hűen adják vissza a gondola
tot éppen úgy, mint a hangárnyalatokat, de aktív és passzív adósságainkat 
is kife jezik. Az én aleph-em, melyet szíveskedjék alphá-nak e jten i, egy 
once ’ ezüstöt ér, betha kettőt ér és ro * százat. Szigma s kétszázat ér. Én 
önnek kétszáz once-al tartozom, fizetek egy ro-t, marad egy ro, mellyel adós 
maradok. De hamarosan el fogunk számolni . . ."
Mert minden bizonnyal a kereskedők voltak azok, akik emberek között tár
sadalmat terem tettek és adásvételnél bizony megértésre van szükség.
Az egyiptom iak csak későbben kezdtek: iszonyodtak a tengertő l. A hajósok 
a ty r ia ia k6 valának emlékezetlen idők óta. Egymáshoz láncolták a népeket, 
melyeket a természet távo ltarto tt egymástól. A görögök viszont portékáikkal 
s kényelmes ábécéjükkel egyéb népekhez á llíto ttak be, melyek úgyanúgy 
változtattak az ábécén, mint görögök te tték a tyria iak ábécéjével.
Vizsgáljuk meg a tatár, hindu, sziámi, japán betűket. A legkevesebb azonos
ságot sem fog juk fe lfedezhetni a görög és a föníciai ábécével.
Pedig mind e népek, hozzájuk értve a hottentottákat és a kaffernégereket, 
körülbelül olyformán e jtik  ki a magán- és mássalhangzókat, mint mink, hiszen 
gégefő jük a lényeget ugyanúgy szolgálja. Olyanformán van ez, mint a szürke 
paraszt esetében, akinek épúgy van hangzója, mint a nápolyi opera első 
énekesnőjének, a különbség, mely a fö ld inek egy érdes, öblös, rosszhang
zású és elvise lhetetlen hangot ád és az énekesnőnek egy fülem iléét, any-

1 Attika alsó királya. - Görög tartomány.  ̂Lat súlymérték, kb. 30 gr. 4 5 A görög ábécé betűi : r, sz. 6 Régi 
földközitengeri hajósnép.

te tt volna kerülni több olyan kellem et
len je lenséget, amely ennek a pályá
zatnak az eldöntését kísérte. Semmikép 
sem irigylendő a bírálóbizottság tag ja i
nak helyzete s meg vagyok róla győ
ződve, hogy a szövegezés dolgában 
egyikük sem merné abszolút nyugodt 
le lkiism erette l állítani, hogy valameny- 
nyi pályamunka szövegét ismeri és azok 
közül alapos és komoly mérlegelés 
után adta szavazatát a díjazott szöve
gekre. M int minden pályázatnál, úgy 
ennél is csak úgy tudjuk a helyes dön
tést e lképzelni, hogy minden terítékre 
került szöveg tartalm i érték, fogalmazás 
és más szempontokból is gondosan 
megbíráltatott.
Távol áll tőlem, hogy behódoljak annak 
a felfogásnak, amely e pályázattal kap
csolatban a munkáskörökben él, hogy 
t. i. a díjazott munkák élre kerülése 
összefüggésben áll azzal a nyíltan han
goztatott ténnyel, hogy e munkák szö
vegének írói főnökök voltak és egy
ben tagja i is a döntő bírálóbizottság
nak, de a zsűri tagjai névsorának 
és a „S oksz jrosító ipa r" erre vonat
kozó, meggondolatlanul leleplező köz
leményének egybevetése mégis iga
zolni látszik ezt a fe ltevést. Ez a fe l
fogás — amelynek, hangsúlyozom, nem 
tulajdoníthatok komoly alapot — mégis 
teljesen bizonytalanná tette a pályázat 
eredményét és valószínű következmé
nye az lesz, hogy az esetleges újabb 
főnökegyesületi pályázatok eredmény- 
nyel nem fognak járni.
Ami mármost a pályázat tipográfia i e l
döntését ille ti, valójában nincs helye 
utólagos óvásoknak, rekriminációknak. 
Negyedszázad óta a legtöbb magyar 
szedéspályázat eldöntésénél bábáskod
tam és így nagyon jó l tudom, hogy a 
döntés rendszerint a zsűritagok ízlésé
nek hű kife jező je , ami természetes do
log, hiszen Ízlése ellenére senki sem 
fog ja  a pálmát odaíté lni anélkül, hogy 
le lkiism eretével összeütközésbe ne ke
rülne. Éppen ezért csak örömmel re
gisztrálhatom, hogy a bírálóbizottság 
tagjainak ízlése teljesen a mai modern 
tipográ fia i megoldásokban találta meg 
a jutalmazandó műveket. M itterszky 
Nándor kollégánk munkája minden
esetre megérdemelte az első díjat, ö t 
letesen és a szöveggel harmonikusan 
o ldotta meg feladatát, amelyen csak a 
ba lo lda li sarokban alkalmazott „b lick - 
fango t" kifogásolom, mint felesleges 
do lgot. Kettinger Antal munkáját tu la j
donképpen szövege miatt jutalmazták 
a második d íjja l, tipográfia i megoldása 
nem is szerencsés, mert inkább v illa 
mosreklám hatású, mint körlevél. Szántó 
Tibor kollégánk harmadik d íjja l ju ta l
mazott munkájának első oldala jó , bár 
nem újszerű, nem eredeti gondolat. 
Ezzel a munkával kapcsolatban azonban 
mér rá kell mutatnom egy súlyos téve-
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désére a zsűrinek — bár nem szívesen 
teszem, mert a pályázatban érdekelt 
voltam. E munka szövege gyanánt más
fél kvart o ldalnyi kéziratot láttam mel
lékelve a vázlat m ellett; a vázlaton — 
mely egyébként sem vo lt be fe jezett 
vázlat — ennek a szövegnek h ihete t
lenül kicsiny síkot je lö lt ki a tervező, 
olyannyira kicsiny helyet, hogy arra azt 
a töméntelen sok szöveget ráhozni: 
technikai lehetetlenséggel határos. Ma
gyarán mondva: a vázlat ki nem szed
hető.
A pályázat jónak minősített és fentebb 
felsorolt munkáinak tipográ fia i meg
oldása általában jónak mondható, de ez 
áll különben a nem helyezett munkákra 
is, aminthogy a pályázaton nagyon ke
vés volt a nívótlan tipográfia.

*
A pályázat eredményéből — sajnos — 
nem áll módunkban szemelvényeket re
produkálni, mert ama kérésünket, hogy 
tétessék lehetővé a pályamunkák új
bóli kiállítása és lapunkban való repro
dukálása, a propagandabizottság azzal 
hárította el, hogy a pályázati fe lté te lek  
áttanulmányozása után nem érzi magát 
felhatalmazottnak ezirányú kérésünk te l
jesítésére s így kénytelen ez elől k i
térni. W anko V.

Nemzetközi pályázatunk határide jé t — 
amint azt a Typographia egyik leg 
utóbbi számában hírül adtuk — ki ke l
le tt tolni f. évi május 15-ig, miután a 
szomszédos államokban, rajtunk kívül 
álló okokból, későn publiká lták a pá
lyázat kiírását és e le jé t akartuk venni 
annak, hogy ottani nagyszámú olvasó
ink a pályázatból ilyen ok miatt kizáras
sanak. Ezúttal közöljük, hogy a kitűzött 
első terminusig Budapestről 45, a v i
déki városokból 16, Romániából ped ig  
9 pályamunka kü ldetett be. E beérke
zett munkák je lig é i a következők: Ákom- 
bákom, Betű I és II, Biztos utakon, 
Block, Ciceró I és II, Cinka Panna, Car
men, Folt, Futura, Gutenberg, Guten
berg I, II, III, IV, Hangulat, Hópehely, 
Ideál, Jolán, Kettőnk bűne a és b, Kor
szerű, Krix-Krax, Kefelevonat I és II, 
Lénia, M. N., M ignon, Magam útján a 
és b, Mesterség, Mignon I, Napsugárka, 
Nyíl, Narancs, Nem stílus, Nem művé
szet A és B, Négynegyed, Ólomba I és
II, Palermo I és II, Piros, Piros-fekete, 
Pont, Reklámhatás a és b, Stílus, Start, 
Sas, Semmi, Szóló, Toronyőr I és II, 
Türelem, Tónusváltozás A, B, C, Tubi 1,
2, 3, 4, Troubadour, Tipográfia I, II, III, 
IV, Új generáció, Zöld. — Gutenberg és 
Mignon je ligék  alatt több pályamunka 
küldetett be és ezért m egkülönbözteté
sül a második helyen közölt ilyen je l
igékhez a szerkesztőség fűzte hozzá a 
római számjelzést. — A beérkezett pá
lyamunkákról ezúttal már annyit megál
lapíthatunk, hogy az edd ig i eredmény 
is rendkívül biztató és nívós.

Buday G yö rg y : 
„Szobaének" 
illusztrációja

nyira észrevehetetlen, hogy egyetlen anatomista sem tudja fö lfedeznil A tök- 
filkó  agyve le je  ez, mely a lángeszűére úgy hasonlít, mint két csöpp víz. 
l'udpmányosan beszélve: a kezdetleges beszéd nem valami kimériai hőbör- 
tösség?
Vájjon mit mondanának az emberről, aki megkeresni akarná, mely volt a 
kezdő kiáltása az összes állatoknak és hogyan történt meg, hogy a századok 
megsokszorozódásán át a birkák bőgni, a macskák nyávogni, a galambok 
turbékolni és a fürj fütyülni határozták el magukat? Nagyszerűen megértik 
ők egymást az ő saját tájszólásukban és sokkal jobban, mint mi. Minden 
fajtának saját egyéni nyelve és saját egyéni beszéde van. S az eszkimók 
és algonkánok nyelve egyáltalán nem hasonlítható a peruiak beszédéhez. 
Nem volt vala több kezdetleges nyelv a fö ldön, mint kezdetleges tölgyfa, 
avagy kezdetleges fűszál!
Számos rabbi azt v ita tja , hogy az ősnyelv a szamaritánusok nyelve volt, 
mások bizonyosak benne, hogy az ó -b re ton1 nyelv vo lt ez; ebben a bizony
talanságban anélkül, hogy megsértenénk Quimper és Szamária lakosait, egész 
nyugodtan hihetünk az ősnyelvek nemlétezésében.
Nem fö ltéte lezhető-e vájjon, anélkül, hogy valakit is megbántanánk e fö l
tevéssel, hogy az ábécé kiáltásokkal, rikoltásokkal és indulatszókkal kezdő
dött? A kicsinyek önmaguktól mondják, ha, he, midőn valamit látnak, ami 
m eglepi őket; hí, hí, mikor sírnak, hü-hü, hu-hu, he-he, mikor mulatnak és aj, 
midőn verik őket.
A gyermekek által a magánhangzókkal képzett indulatszóktól, melyek a gyer
mekeknek épo ly természetesek, mint a békáknak a szaporodás, már nincs 
oly tú ltávol, mint gondolnánk a te ljes ábécé. Szükséges, hogy egy anya 
gyermekének mondja a gyere, nesze, fogd, közelebb, menj egyenértékű 
a lakja it; e szavak egyáltalán nem kife jezők és nem festenek semmit, de 
egy kísérőmozdulat által értetődnek meg.
Ezen kezdő alapelem ektől nagy darab út vezet, amíg a szó- és a mondat
tanhoz érünk. Az alfabétikus alakok, melyek ugyanazon időben a dolgok nevét, 
mennyiségét, események dátum jait, emberek gondola ta it fe jezik ki, lassan- 
lassan titokzatossá válnak azok számára is, akik alkották e jegyeket.
7 Francia tájnép Quimper vidékén.
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A kalkedónok, a szíriaiak és az egy ip tom iak a betűk kapcsolásához és k i
fe jezésm ódjukhoz isteni tu la jdonságokat fűztek. Azt h itték , hogy a nevek 
önmagukban kife jezők, hogy egy erőt, egy titokzatos erényt fog la lnak ma
gukban. O dáig mentek e fe ltevésükben, hogy azt á llíto tták , hogy a hata l
masság főnév, saját természeténél fogva hatalmas, hogy mely angyal-t fe je 
zett ki, angyali vo lt és mely Isten fogalm át tartalmazta, isteni vo lt önmagá
ban is.
Ez a betűtudom ány szükségképpen a jósok mesterségében nyert a lkalm a
zást s ma már nem lé tezik jósm űvele t betűa lap nélkül. Az összes tudom ányok 
kapuja az összes tévedések kapujává vált.
Az á b é c é  vo lt e re d ő je  az e m b e r m inden  tudásának, d e  összes o s to b a s á g á 
nak ÍS. VOLTAIRE Írásából fordította G eyer Raoul, Párizs

Az írás
M inden iparművészeti iskolán a legfontosabb tantárgy: az írás. Az általános 
művészi képzettséghez fe lté tlenü l szükséges és önállósága m inden alkalm a
zott művészetre kihat. A tipog rá fiá t, úgyszintén a könyv- és reklám grafikát 
ped ig  te ljesen uralja.
A gondolatok kicserélésénél az é lő  szót he lye ttesíti. Naponta számtalan írás
sal van dolgunk, am elyek mind tudtunkra adnak valam it. G ondoljunk csak 
leve lekre, újságokra, könyvekre, reklámokra, cégtáblákra stb. Az írást nem 
lehet többé  az é le tünkből kiküszöbölni, még egy olyan utópisztikus kísérlet 
e lgondolása révén sem, amely kísérlet azt célozná, hogy százezer óriási hang
szóró fe lszerelésével ismert egyeduralom ra juttassák az é lő szót. M indannak, 
amit az íro tt és k inyom tatott szó álta l veszünk fé l magunkba, csak egészen 
töredékes részét tudnók e lsa já títan i. A kö ltő  szavai, m elyek szerint: „M in 
denek fe le tt győz az írás" — valóban igazak. Az írás meg fog maradni a 
jövőben  is, a legnagyobb gondola tközvetítőnek.
Csodálkozni való-e tehát, hogy a fö ld  összes ku ltúrnépei évszázadok fo lya 
mán o ly  nagy figye lm et szenteltek ennek a nélkü lözhetetlen gondo la t köz
ve títő  eszköznek. Művészek a legnagyobb figye lm et fo rd íto ttak  az írás egyes 
je g ye ire  — a betűkre. Az évszázadok különböző stílusváltozásai m indig új 
és új form ailag töké le tes szépséget adtak a betűnek. Ragyogó, virágzó kor
szakokat a múlt század végén olyan hanyatlás köve te tt, amely a betűnek nem
csak józanságot, hanem banális íz léstelenséget kölcsönzött. Az utolsó 30 év 
nagy művészi ú jjászületése a betűnek is visszaadta, amit e lveszte tt. Teremtő 
művészek fo ly ta tják  a munkát, e lege t téve  a mai idők követe lm ényeinek. 
A figye lm es szemlélő azt gondolná, hogy az „ú j tá rgy ilagosság '' a betű t is 
ilyen irányban tip izá lta . M int ismeretes, az egyszerű groteszk betűk ma igen 
d ivatosak. A szakember azonban mást gondo l. Csak a fe lesleges ballasztot 
kell e lve tn i, de nem magát a lényeget, am elyre szükség van. A mai idők a 
praktikusra vannak beállítva . Rohanó korunk m egkövete li, hogy gyorsan o lvas
sunk. Ezért a betű t is e lérte  az egyszerűség forradalm a. M eg in t egyszer olyan 
változáson megy át, mint aminő vo lt az átm enet a románból a gó t, ebbő l a 
reneszánsz s ebbő l ismét a barokk és rokokó stílusba. Most még az egyszerű, 
könnyenolvasható betű az uralkodó, de azért nem fog juk  örökké a groteszk 
írás latin be tű it egyedül üdvözítőnek e lfogadn i. M ert ha majd már beköve t
kezett a betűnek a mai érzelm einknek m egfe le lő  átalakulása, akkor rá fogunk 
jönn i, hogy más írás is lé tezik még a groteszk íráson kívül. E lkényeztetett 
ízlés k ie légítésénél, tehát finom könyvgrafikánál, vagy olyan esetekben, ame
lyek m egengedik a lassabb olvasást (m eghívók, könyvcím lapok, ok ira tok stb.) 
lehet díszített írást is alkalmazni, amely kissé nehezebben olvasható. De olvas
hatónak kell lennie, mert az olvashatatlan írás cé lt téveszt.
Hogy az írás lényegét megérthessük, ahhoz a történe lm i fe jlődés  és a formák 
beható ismerete szükséges. Az em ber azt hihetné, hogy a betű b e tö ltö tte  
céljá t, — ha jó l olvasható. Erre sok példa van. Egy jó  könyv, egy jó  reklám 
a kvalitásárunak, vagy elsőrendű cég kirakati táb lá ja , avagy cégére egy jó  
betűsorral kétségte lenül maradandóbban fe le l meg a követe lm ényeknek. 
Ilyen esetekben a betű az olvasható a lapform ából a művészeti formára em el
kedett. így azután az í r á s  elsőrendű cé ljá t, az olvashatóságot meghaladva, 
művészi é lménnyé válhatik.
Az írásoktatás fe ladata a tehetséges növendékeket betűform ák m egalkotá
sára serkenteni. Az itt kínálkozó fe lada tok igen sokoldalúak és vonzóak. Meg 
lehet tervezni a szép írásplakátot, h irdetést és könyvfede le t, a kézzel íro tt 
könyv, a kezdőbetűk és a pergam enre íro tt k itün te tő  ok leve lek, —  m ind
megannyi szép fe ladat. Művészi betűk ornamensekkel és képpel össze
komponálva — íme a reklám grafika i mestermű. M ax H«rtwig

új b e t ű k  ís d í s z e k

Neuzeit groteszk elnevezés alatt új 
groteszk betűt hozott forgalom ba a 
frankfurti D. Stempel AG betűöntöde 
és a vele érdekközösségben álló Első 
M agyar Betűöntöde Rt. E betű minta
sorait a 21. o lda lon  mutatjuk be. E betű, 
mint a leg több  modern alkotású g ro 
teszk, pompásan nyílt metszésével és 
em elle tt e rő te ljes  vonalaival egyike a 
legkitűnőbbeknek. Nélkülözi a mester- 

* ké ltséget és a maga természetes vonal
képződésével egészséges és kitűnő 
akcidensbetűt a lkot, m elyet a h irdetés
szedésben ép olyan jó l használhatunk, 
m int a finom abb hatást célzó mester
szedésekben. A fé lkövér-vá ltozatot bát
ran nevezhetnék egész kövér fajtának 
is, mert vonalai majdnem még egyszer 
o lyan erősek, m int a világos fa jtáé. En
nek dacára a betű olvashatósága mit 
sem veszített, a kisebb fokozatok tö 
mörebb vonalképződésű betű i is jó l 
olvashatók. A Neuzeit groteszket non- 
pa re lltő l négycicerós nagyságig met
szették, m int kézi betűt, de a nonpa- 
re iltő l c iceró ig  te rjedő  fokozatok szedő
gépm atricában is rendelkezésre á lla 
nak, hogy a könyvszedés terén te g ye 
nek jó  szolgálatot a modern könyv
nyomtatónak.

TECHNIKAI ÚJDONSÁG
Plakátbetűk műszaruból. A megszokott 
fabetűk pótlása cé ljábó l már régebb 
idő óta kísérleteznek különböző más 
anyagokkal. E törekvést azzal indoko l
ják, hogy a fabetű túlságosan kényes. 
Habár szakszerű impregnálás esetén 
nagyszerűen áll e llen t a víz és egyéb 
fo lyadékok rom boló hatásának, amely a 
fa anyagát és ezzel a betűtípus form á
já t néha helyrehozhatatlanul de fo r
málja. Ezenkívül azonban a fabetű 
könnyen meg is sérül, úgy szedés, 
mint ped ig  a nyomtatás közben. Dur
vább papírok nyomása esetén a leg 
kisebb kem ényebb papírcsomók is 
könnyen be lesa jto lódnak a betű fe lü 
le tébe. Az újabban alkalmazott anya
gok közül egy ike  a leg jobban  bevá l
taknak a műszaru, amelynek betűvé 
fe ldolgozása semmivel sem nehezebb 
a famegmunkálásnál, nyomtatás szem
pon tjábó l ped ig  sokkalta e llen tá llóbb  a 
fabetűnél és szebb nyomatokat szolgál
tat. Egyetlen hátránya az, hogy nagyon 
drága, amin azonban úgy igyekeznek 
segíteni, hogy im pregnált faalapra csu
pán egy cicerónyi vastag szarulemezt 
ragasztanak különleges enyvvel és a 
betű képét ebbő l vág ják ki. Legújabban 
ilyen betűket hoz forgalom ba egy lip 
csei cég s ennek készítményei o lcsób
bak is. E cég különben egészben szaru
ból való p lakátbetűket is gyárt.
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Á Bildungsverband új nemzetközi pályázata két folyóiratának fedőlapjára
A németországi B ildungsverband ez- 
idén augusztusban Erfurtban megtar
tandó küldöttgyűlésre és az ugyanakkor 
tartandó nemzetközi szakoktatási kon
gresszus alkalmára ismét fedélpályáza
tot írt ki, amelyen a németországi Bil- 
dungsverband-tagokon kívül résztvehet- 
nek a svájci, a német-ausztriai, a cseh
szlovák, a hollandiai, a magyar, a lu
xemburgi, a belga, a jugoszláviai, a 
svéd és a lettországi nyomdászság 
szakkulturális egyesületeinek tagja i.
A pályázat fe lté te le i a következők:
1. A pályázaton résztvehetnek a fentebb 
felsorolt, valamint más, a nemzetközi 
nyomdásztitkársághoz csatlakozott szer
vezetek rendes tagjai.
2. A pályázaton résztvevő leg jobb  pálya
munkák jutalmazására 1000 márka kész
pénz és a Büchergilde Gutenberg k i
adványai közül 100 kötet, mint jutalom 
állanak rendelkezésre.
3. A pályázatra bocsátott fe ladat két 
fedőlap tervezése és ennek m egfe le
lően két csoportra is oszlik és ped ig : 
az első csoportba tartoznak azok a te r
vezetek, amelyek a Typographische Mit- 
teilungen fedőlapjának lesznek szánva, 
a második csoportba viszont a Graphi- 
sche Betrieb részére készített tervek.
4. Az I. csoport feladatának szövege: 
„Typographische Mitteilungen.Zeitschrift 
des Bildungsverbandes dér Deutschen 
Buchdrucker, Berlin. 28. Jahrgang, Heft 
10. Október 1931." — Évszám, hónap, 
lapszám vagy évfolyamszám más is le 
het s ez szabadon állapítható meg.
5. A II. csoport feladaténak szövege: 
„Dér graphische Betrieb, Monatschrift 
für Maschinentechnik, Betriebswissen- 
schaft und Berufskunde. Verlag des 
Bildungsverbandes dér Deutschen Buch
drucker, G. m. b. H., Berlin. 6. Jahr
gang. Heft 10. O któber 1931." — Az 
évszám, évfolyam, hónap és lapszám itt 
is változtatható.
6. Rövidítések a lapok címében, mint 
p l.: Typo, T M, G B, vagy ehhez hason
lók még szignetszerű díszítésként sem 
alkalmazhatók.

7. Idézőléc alkalmazandó a tervezetek 
alján, a németországi könyvtárügyi 
szabványosító bizottság által tervezett 
formában. Ez a nálunk még ismeretlen, 
de a németországi lapoknál is ritka 
idézőléc nagysága még nincs megálla
pítva, azonban a lap alsó szélétől szá
mított 2 cm-nél magasabb ne legyen. 
Jobbról balról kb. 25— 25 mm margó 
hagyandó. Az idézőléc szövege a lap
cím, évfolyam, szám, oldalszámok, a k i
advány m egjelenési helye és éve, hó
napja, napja. Ezek a té te lek rövidíthe- 
tők is. (A szóbanforgó fe ladatoknál al
kalmazandó szöveg- és beosztásmintát 
e lap alsórészén mutatjuk be.)
8. M indenfajta tervezőtechnika a lkal
mazható. Tehát a pályamunka lehet kész 
szedés, tisztán k ido lgozott vázlat, rajz 
vagy tipo fo tó . U tóbbi esetben a rajz, 
vagy az alkalmazott fotó te ljesen k ido l
gozott és cinkográfia i reprodukálásra 
alkalmas legyen. Két nyomásmunka
menetnél többet alkalmazni nem sza
bad, tehát leg fe ljebb  kétszínű lehet a 
tervezet. A papírnagyság: Din C 4 
(22.9X32.4 cm). A pályamunkák ponto
san e nagyságra vágandók körül és így 
küldendők be. A pályamunkákat a lá té t
papírokra ragasztani szigorúan tilos!
9. Beküldési határidő: 1931 augusztus 1. 
A pályamunkák je ligéve l látandók el. 
Ha egy pályázó több  munkával vesz 
részt a pályázaton, úgy valamennyi 
munkáját egyazon je lig e  alatt kell hogy 
bekü ld je  és az egymástól e ltérő  mun
kákat sorszámozással különböztesse 
meg. Á je ligés levélnek tartalmaznia 
kell a készítő nevét, pontos címét és 
egyesületi tagságának igazolását.
10. Hová küldendők a pályamunkák? 
Magyarországi pályázók munkáikat a 
Magyarországi Könyvnyomdái Munká
sok Segélyzőegyesülete címére, Buda
pest VIII, Főherceg Sándor tér 4. szám 
alá címezik, tehát nem közvetlenül a 
kiíró szövetségnek. Miután ped ig  a k i
tűzött jutalmak összege, ille tve  értéke 
az egyes államokból származó pálya
munkák számának és értékének meg

fe le lően fog felosztatni, az egyes álla
mokban készült pályamunkák az ottani 
központi szervezet által alakítandó kü
lön bírálóbizottság által fognak e lb írá l
tatni. E bírálóbizottság döntését köte
les augusztus 15-ig a pályamunkák meg
küldése kapcsán a berlin i központhoz 
ju tta tn i. E bizottság döntését csakis a 
német Bildungsverband jogosult nyilvá
nosságra hozni. A pályamunkák a né
met Bildungsverband tulajdonába men
nek át, tekintet nélkül arra, vá jjon nyer
tek-e d íja t vagy sem.
11. Egy pályázó, bármennyi munkával 
is vesz részt a pályázaton, csakis egy 
d íja t, vagy jutalm at nyerhet.
12. Az összes pályamunkák a fent je l
zett küldöttgyűlés alkalmával k iá llítta t
nak, ugyanakkor a küldöttgyűlésen vá
lasztandó bírálóbizottság fogja elbírálni 
a németországi szaktársak által bekül
dö tt munkákat és fogja meghozni a 
végső döntést. E bírálóbizottságban pá
lyázók nem vehetnek részt, amennyi
ben a bizottságba ilyeneket is válasz
tanának, úgy az ille tők kötelesek mun
káikat a pályázatból kivonni.
Ezek volnának a pályázat fe lté te le i. 
Miután kétségtelen, hogy ezen a ma
gyar szaktársak nagyobb számban fo g 
nak résztvenni, a pályázókat nyomaté
kosan figyelm eztetjük, hogy a fenti fe l
té te leke t alaposan és gondosan tanul
mányozzák át és szigorúan alkalmaz
kodjanak az előírásokhoz, mert a né
met Bildungsverband ebben a tek in te t
ben nem ismer tréfát s mindazon pálya
munkákat, amelyek bár csak a leg 
kisebb mérvben is eltérnek a fe lté te 
lektő l: könyörtelenül kizárja a pályá
zatból.
Egyébként közöljük, hogy Segélyző- 
egyesületünk választmánya március havi 
választmányi ülésén az itten i bíráló- 
bizottságba a következő szaktársakat 
delegálta : Dukay Károly, Kun Mihály, 
Fekete Géza, Novák László, Prünner 
Arnold, Spitz Adolf, Bauer Henrik, 
Wanko Vilmos, Lackenbach Artúr és 
Epery István.

Az „Idézőléc". A német Bildungsverband pályázatának 7. pontjában m egkövete li az idézőléc alkalmazását is. Erre könyv
tárügyi szempontból van szükség s azt a célt szolgálja, hogy az egyes fo lyó ira tok címe és egyéb fontosabb adatai (év
folyam, évszám, hónap, az egyes füzetek oldalszámai stb.) egy bizonyos e lőírt helyen ismételtessenek és feleslegessé 
váljon ezeknek az adatoknak az egész fedé lfe lü le ten való esetleges keresgélése. A német könyvtárügyi szabványosító 
bizottság ennek az idézőlécnek egyelőre csak a helyét je lö lte  ki és pedig  a fedél első oldalának alján, leg fe ljebb  20 
mm magasságban, jobb ró l balról 25— 25 mm margóval. Ennek az oldalnak alsó margóján bemutatjuk, miként gondolják 
egyelőre megoldani az idézőléc formáját. Nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy ez pusztán nyers minta és a szak
társaknak a fantáziája szabadon csaponghat, hogy ennek az új tipográ fia i megszorításnak szabadabb, de gyakorlatias 
és amellett ízléses formát adjon. Ne sajnáljanak a pályázók egy kis fe jtörést, érdemes e do loggal foglalkozni, hátha 
éppen valamelyik magyar pályamunka adja majd meg a végleges megoldását a most még csak tervezett idézőléc tip o 
gráfiájának. Az alanti minta a T. M. fedelén alkalmazandó idézőléc szövegét adja. A. G. B. részére tervezendő fede le 
ken e szöveg csak annyiban változik, hogy a Typ. M itt. helyett Graph. Betr. szedendő.



A Nyomdaipari Tovább
képző Szaktanfolyamok 
zárókiállítása
A Segélyzö Egyesület által nagy á ldo 
zatkészséggel fen ta rto tt továbbképző 
tanfolyam ok 1930—31. tanévét — fenn
állásuk óta a heted ik esztendőt — most 
zárták le a szokásos évzáró kiá llítás
sal. A tanfolyam ok működésének m él
tatására legközelebb i számunkban még 
visszatérünk, most e lö ljá róban csak any- 
nyit regisztrálunk, hogy a tanfolyam i 
okta tó  munka az idén 11 csoportban 
fo ly t. Volt egy magyar helyesírási és 
nyelvhelyességi tanfolyam, melynek e lő 
adói tisztét Schwartz Ármin, a „N ye lv 
m űve lő" című m elléklapunk szerkesz
tő je  tö ltö tte  be, ezidén is m űködött a 
linó- és ólommetszési tanfolyam Dukai 
Károly vezetésével; vo lt három vázlat
készítési tanfolyamunk Kun M ihály, 
Spitz A do lf és Wanko Vilmos irányítása 
m elle tt; négy tanfolyam on fo ly t a gép 
mesterek továbbképzése az Egyetemi, 
Pallas, R igler és Világosság nyom dák
ban, ahol az oktatást Bauer Henrik, 
Epery István, llk  József és Lackenbach 
A rtúr szaktársak vezették s végül k i
egészítette a sorozatot a Betűöntődé
ben fo ly t öntő i tanfolyam , Thalwieser 
Antal vezetése m elle tt. A hallgatók 
száma a tanfolyam okon meghaladta a 
másfélszázat s szorgalom és kitartás 
dolgában érezhető javulást észleltünk. 
A vázlatkészítési tanfolyam okon készült, 
főként tipog rá fia i tervezetek s kis rész
ben grafikus munkák száma m egközelí
te tte  az 1500-at. A tanfolyam okról rész
letes bírá latot, ille tve  az e lőadók je le n 
téseit legközelebb i számunkban fog juk 
közölni s ugyanakkor bemutatunk sze
melvényeket is az o tt készült munkákból.

KÖNYV- ÉS LAPSZEMLE
„Dér Spatienring" címen a Typograph 
G. m. b. H. szedőgépgyár egy időszaki 
szaklapocskát ad ki, amely a Typograph 
szedőgépekkel, kezelésükkel és a ra j
tuk való munkálkodás fo rté lya iva l fo g 
la lkozik igazán alaposan. E lapot f ig y e l
mébe a ján ljuk a Typograph gépszedő
kollégáknak is, mert nemcsak praktikus 
tanácsokkal szolgál, hanem állandóan 
ismerteti a gép mechanizmusának más
más részeit s ezirányú közlem ényeit 
m indig tiszta és érthető illusztrációkkal 
kíséri. A lapot a nevezett szedőgép
gyár kérésre készséggel m egküldi.

Alphabetblatter címen új kiadvány- 
sorozatot kezd m eg je len te tn i a német 
B ildungsverband. A most m egje lent 
mappa a Bauersche G iesserei, Frank
furt a /M . betűöntöde, Paul Renner g ra
fikus által te rvezett és világszerte nagy

népszerűségnek örvendő Futura be tű 
jének ábécé jé t tartalmazza. Huszon
három lapon adja a világos, fé lkövér, 
három negyedkövér, kövér, keskeny kö
vér, világos kurzív, fé lkövér kurzív és 
a Futura Black összes m eglevő fokoza
tainak ábécéjé t, szám jegyeit és egyéb 
je le it. E lapokat kitűnően használhatják 
a mesterszedők a vázlatkészítésnél, 
mert ezek szerint m indenkor könnyen 
m egállapítható a szedendő szöveg
sorok te rjede lm e, a sorok száma stb. 
A mappa a grafika i ipari okta tók szö
vetsége kiadványának tek in tendő  és 
mint ilyen elsősorban a tanoncoktatás 
terü le tén nyer gyakorla ti alkalmazást. 
A füzetet egyébként könyvárusi fo rga 
lomba is hozzák és m egrendelhető a 
következő címen: Verlag des Bildungs- 
verbandes dér Deutschen Buchdrucker 
G. m. b. H., Berlin SW 61, Dreibund- 
strasse 5.

A papír mint „tankönyv". Ne tessék 
m eg ijedn i, nem arról a tankönyvrő l lesz 
szó, am elyet papírra nyomatnak. Ezt
— úgy gondo ljuk  — már tú lontúl jó l is
merjük, mert hiszen legsajátosabb szak
mánkba vág. De azért annyira mégsem 
ism erjük, hogy nyugodtan rámondhas
suk, hogy „ig a zé n " ismerjük. Ezt az 
„ ig a z i"  tudásunkat van hivatva a német 
nyomdászok szakképzőszövetsége (Bil
dungsverband dér Deutschen Buch
drucker) á lta l ú jabban összeállított pa- 
p írgyü jtem ény kiegészíteni. Ez a g yű j
temény a legke lendőbb  és leghaszná
latosabb papírfa jtákat fog la lja  össze s 
36-féle, az egyszerű szövegnyomástól 
kezdve a mélynyomásig te rjedő  széles 
nyomási skálára használatos nyomó
papírt, 22-féle prospektus-, plakát- és 
borítópap írt, 11 -féle író- és fogalm azó
papírt, 15-féle írógép- és é rté k je g y 
papírt, 5-féle átütő- és flo rpostapapírt, 
16-féíe kartont, 5-féle itatós-, rajz- és 
műsorpapírt és 10-féle különböző célra 
szolgáló, m int merített-, borító- és 
fascikuluspapirost ö le l fel. Az egyes 
papírm inták az ille tő  papír m inőségét, 
a lakjá t s négyzetm éter és 1000 ív súlyát 
s je le n le g i árát is fe ltün te tik . A minta- 
gyü jtem ény érdekesen á llítja  egymás 
m ellé az új norma szerinti és a régi, 
de még ma is használatos papíra lako
kat, végül pé ldákat mutat be a súlyok 
átszámítására is. Kalkuláció és szakkép
zés szem pontjából a gyű jtem ény nél
külözhetetlen s valóban hiányt pó tló  
munkának tek in the tő  szakirodalmunk
ban. A gyűjtem ény, mely „D ie  gang- 
barsten D ruckpapiere" cím alatt jö tt 
forgalom ba, a Verlag des Bildungs- 
verbandes dér Deutschen Buchdrucker
G. m. b. H. (Berlin SW 61, Dreibund- 
strasse 5) RM 2.65-ért kapható.

A zene nyolc magyar mestere. A ma
gyar festőművészek egy ik  legku lturá l
tabb egyénisége, Kunwald Cézár va ló

ban h iva to tt arra, hogy ceruzájával hó
do ljon  a magyar zeneművészet leg
k ivá lóbb ja inak. Nemrég m egje lent map
pája, amely Bartók Béla, Dohnányi Ernő, 
Hubay Jenő, Kerner István, Kodály Zol
tán, Koessler János, M ihálovits ö d ö n  
és W einer Leó képmásait tartalmazza, 
magán vise li Kunwald e lőke lő  művé
szetének nemes egyéniségét és az áb 
rázolt muzsikusok je llegze tes arcvonásai 
m ögött le lkűk tükrét. Az album litog rá 
fiá i k iv ite lben  je len t meg, cím lapjának 
betűvetése is Kunwald kezemunkája. 
A litográ fia  első helyen alkalmas arra, 
hogy azok részére, akiknek e rede ti 
festm ények és rajzok e lérhetetlenek, 
művészi munkát hozzáférhetővé tegyen. 
Nagy zenészeinknek sok bámulója 
van és igaz köszönettel tartoznak Kun
w a ld  Cézárnak, hogy finom művészetét 
és e lm élyülő lé lekje llem zőképességét 
m indezeknek hozzáférhetővé tette. N. E.

F Ö L J E G Y Z É S E K
Az első magyar lap Amerikában. A ma
gyar szabadságharc leveretése után, 
1849-ben igen sok jó  és fenköltle lkű 
hazafinak a vándorboto t ke lle tt kezébe 
vennie, hogy az átkos osztrák zsarnok
ság kegyetlensége it e lkerü lje . Nagyon 
sokan csak a közeli kü lfö ldre  menekül
tek, de vo ltak többen, akik a világ 
másik tá jára, Am erikába vitorláztak és 
hol itt, hol amott te leped tek meg, hogy 
o tt keressék nemcsak boldogulásukat, 
hanem o tt sírják el szerencsétlen hazá
juk sorsát, m elyet az osztrákok átka 
kísért. így került nagy viszontagság 
után Am erikába, 1853-ban Kornis Pál is, 
aki New Yorkban te lepede tt meg és 
o tt a lapította az első magyar lapot 
„M agyar Száműzöttek Lapja" címen. A 
lap nem sokáig é lt, ami természetes is, 
mert hiszen a magyar száműzöttek, bár 
sokan voltak, de New Yorkba kevés 
ju to tt belő lük, ezek ped ig  nem tudták 
fentartani Kornis lap já t, amely így pár
tolás hiánya m iatt múlt k i*

A legrégibb magyar Ferences irodalmi 
emlék. Szent Ferenc halálának hétszáz
éves, 1926-ban leza jlo tt jubileuma 
alkalm ából egy rendkívül érdekes iro 
dalm i nyelvem lékrő l is tö rtén t em léke
zés, amely A gyulafehérvári sorok cí
men ismeretes a nyelv- és irodalom 
búvárok e lő tt. Ez a kézirat a leg rég ibb  
és lege lső irodalm i emlék, am elyet fe- 
rencrendi barát írt és szól vala ez az 
Árpádház kihalása utáni nehéz időkrő l, 
de m egérteni nem lehet, úgyannyira, 
hogy ezt m indig külön kell magyarázni. 
A fen tidéze tt jub ileum i évben dr. 
Vargha Damján pécsi egyetem i tanár 
magyarázta a Szent István Akadémia 
egy ülésén és kimutatta a kézirat rend
kívül érdekes és értékes voltát. E be
cses iroda lm i em léket a gyulafehérvári
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Batthyány-könyvtár őrizte meg szá
munkra.

Cégváltozás. A berlin i „Deutscher Buch- 
und Steindrucker", Ernst Morgenstern 
cég megváltozott s azt m i/it „Deutscher 
Drucker" Verlag Ernst Boehme, Berlin 
SW 61. jegyzik. A cégváltozás sem a 
vezetésben, sem a cégbirtoklásban nem 
je len t változást, csupán az 1919 január 
1-én é le tbe lépe tt tényleges jog i á lla 
potnak akar m egfelelni, minthogy a vál
lalatnak azóta is dr. phil. Ernst Boehme 
az egyedüli tulajdonosa s az ismert 
grafikai havi fo lyó ira t, a „Deutscher 
Drucker" is már évek óta e cím alatt 
je len ik meg. A kereskedelm i cég jegy
zékben a cégváltozás alkalmával Wil- 
helm Bretag, A lb in Keller és Ágnes 
Messerschmídt k. a. berlin i, valamint 
Herbert Boehme le ipz ig i cégjegyzési 
jogosultsága e lő jegyezte te tt, o lykép, 
hogy az em lítettek közül ketten együtt 
a céget jogosan jegyezhetik.

Két számadat egymás mellett néha
napján igen furcsa gondolatokat tá
maszt az olvasóban. A véletlen úgy 
hozta magával, hogy egy és ugyan
azon amerikai lapban, a következő két 
té te l olvasható: „A z európai harctere
ken 1917—18-ban 14 hónap alatt 37.568 
amerikai halt hősi halált, hogy a v ilág 
békében élhessen és dolgozhasson." 
Néhány oldalla l odébb ped ig : „A  most 
m egjelent hivatalos kimutatások szerint
1929-ben az USA területén 33.061 embert 
gázoltak halálra a rohanó autók . . ."

A bolsevlsta sajtóról tartott legutóbb 
érdekes előadást dr. Walch a hallei 
egyetemen. Dr. Walch a müncheni 
egyetem hírlaptudományi intézetének 
megbízásából tanulmányozta az orosz- 
országi sajtóviszonyokat s azokról igen 
érdekes számadatokat közölt. Az orosz 
sajtó semmiféle tekintetben nem hason
lítható össze más művelt állambeli saj
tóval — vezette be tanulmányát az e lő 
adó — egészen sajátos organizmussal 
bír, nem mondható pártsajtónak, a hír
szolgáltatásunkkal semmikép sem veheti 
fe l a versenyt, no de a szenzációhaj
hászás sem je llem zi. Hirdetési része 
borzalmasan szegényes, mindössze fé l
o ldalt, kivételes alkalomkor egy-egy o l
dalt vesznek el a hirdetések a lapok 
szellemi tartalmából. Az orosz sajtó 
egyetlen ideális célt szolgál: a népes
ség minden rétegében e lterjeszteni és 
e lm élyíteni a bolsevizmus tanait. A 
sajtószabadság állami monopólium . . .  
A számadatok közül érdekesebbek, 
hogy 1913-ban, a cári Oroszországban, 
1239 hírlap és 1818 fo lyó ira t je lent meg 
naponként átlag három m illiónyi pé l
dányszámban. 1921-ben 803 újság je 
lent meg 2,700.000 példányban, 1923-ban 
545 újság, kb. 3 m illiónyi példányban. 
Az ezt követő időkben azután fokoza
tosan fejlődésnek indult az orosz sajtó;

kivá lt a példányszám em elkedett, úgy
hogy 1929 végén az összes lapok napi 
példányszáma átlag 11,800.000 pé l
dányra rúgott. Meg kell jegyezni azon
ban, hogy a szovjet első öt esztende
jében valamennyi lapot díjta lanul osz
togatták s csak a hatodik évtő l kezdve 
lép te tték é le tbe ú jbó l az e lőfizetési 
d íj rendszert és ekkor a leg több lap 
kénytelen volt — már amennyire ez o tt 
lehetséges — alkalmazkodni olvasóinak 
kívánságaihoz is. Az orosz viszonyokkal

M onotype-on szedett újévi üdvözlőlap. Eredeti
jén a harang kék, az egyéb disz és szöveg zöld

magyarázható különben, hogy vala
mennyi hírlap de fic itte l zárja mérlegét, 
ez azonban nagyobb gondot nem je 
lent, hiszen a szovjet a de fic ite t pó
to lja  . . . Egyetlen egy hírlap mégis k i
vé te lt képez a sok között, egy keres
kedelm i és ipari hírlap, amely haszon
nal dolgozik. Érdekes különben, hogy 
évek során roppant k ite rjed t munka
társi szervezetet ép íte ttek ki hivatalos 
úton a sajtószolgálat lebonyolítására, 
így nyilvántartanak közel 100.000 mun
kás- és majdnem ugyanennyi paraszt
tudósítót, akiknek tehetségesebbje it 
azután hírlapírókká is kiképeztetik. Ér
dekes szokást vettek fel különben a la
pok a legutóbbi esztendőben, amikor 
is időközönként egybehívják olvasóikat 
az aktuális kérdések megvitatására; e 
megbeszéléseken — állító lag — min
denki szabadon nyilváníthatja vélem é
nyéi.

A lipcsei Deutsche Biicherei látogatói
nak száma az elmúlt esztendőben az 
előző évihez képest megkétszereződött. 
A látogatók összszáma 314.280 személy 
vo lt. Legtöbb látogató ja vo lt a könyv
tárnak december 3-án, amikor 1348 
egyén vette igénybe.

A nyomdai balesetek száma Német
országban 10.028-ra em elkedett az e l
múlt évben. Ebből szedőgépeken 198, 
nyomógépeken 1598, könyvkötőgépe
ken 639, töm öntő és egyéb készüléke
ken 466 baleset fordult elő.

Szedőgépek — hadihajókon. Újság
olvasók e lő tt nem titok, hogy a nagy 
óceánjáró gőzösökön nagyon szépen 
berendezett „házinyom dák" működnek, 
amelyek hírlapi anyagot és a hajón 
szükséges egyéb nyomtatványokat is 
e lőá llítják. Az északamerikai Egyesült 
Államok hadiflottá jának húsz legna
gyobb egységét szintén felszerelték 
ilyen „házi nyom dákkal", amelyek sze
dőgépekkel is fe l vannak szerelve. Egy 
ilyen hadihajónyomdában működő gép
szedő kollégánk legutóbb a következő 
leve le t intézte az egyik német szaklap 
szerkesztőségéhez: „  . . .  Legutóbb a lő- 
gyakorlatok során 21 csomónyi sebes
ség m ellett sortüzet ke lle tt leadnunk. 
Valamennyi ágyúnk, közöttük 8 darab 
38 centiméteres, 12 darab 12.5 cm-es, 
valamint a légitámadást elhárító üte
gek is egyszerre tüzeltek . . .  ezalatt mi 
a nyomdában nyugodtan billentyűztünk, 
ped ig  a sortűz hatásaként hajónk ugyan
csak erős táncba fogott, ami azonban 
a mi derék vaskollégáinkat egyáltalán 
nem hozta izgalomba . . .  meg sem érez
ték a rettenetes rázkódtatást. . . "  E so
rokból nemcsak a vaskolléga nyugal
mára következtethetünk, hanem a gép
szedőkollégánk vasidegeire is.

A német lapok száma az Északamerikai 
Egyesült Államokban. Az USA terü le
tén, amely többszörösen nagyobb az 
európai Németbirodalomnál, mindössze 
kétszerannyi lap je len ik meg, mint 
Németországban. Persze példányszám 
dolgában egész mást mutat a statisz
tika, mely az amerikai nagy példány
számok mellett egészen e ltö rp íti a né
met lapok napi példányszámát. Az 
Egyesült Államokban 20.636 újság és 
fo lyó ira t je len ik meg, melyek közül 
1083 idegen — nem angol — nyelven 
je len ik  meg. Az idegennyelvű hírlap 
és fo lyó ira tok között a németek vezet
nek 182 lappal. Ezeknek példányszáma 
viszonylag elég tekintélyes: a „N ew  
Yorker Staatszeitung" 80.000, a „N ew  
York H ero ld" 60.000, az ezen két lap 
által közösen kiadott vasárnapi „Sonn- 
tagsb la tt" pedig  120.000 példányban 
je len ik  meg. A Chicagóban m egjelenő 
„A bendpos t" és a „Sonntagspost" 
50— 50.000, a de tro iti „D etro ite r Abend-
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post" ped ig  19.000 példányban fogy el, 
a több i lapok példányszáma ehhez- 
képest lényegesen kisebb.

Belgrád házinyomdát alapít. Nálunk 
erős harcot indítottak a közüzemek e l
len, így a Székesfővárosi házinyomda 
létjogosultságát is erősen v ita tják. Bel- 
grádban ugyanekkor határozták el, hogy 
a város saját nyomtatványszükségleté
nek előállítására nyomdát rendez be, 
ami ellen természetesen az ottani 
nyomdatulajdonosok tiltakoznak.

Grafikai ipariskola Belgrádban. A múlt 
év végén nyitották meg Belgrádban a 
grafikai ipariskolát, amelyben a gra fi
kai szakma valamennyi tanonca elméleti 
oktatásban részesül. Különösen a rajzra 
fekte tik a legfőbb súlyt, de a higiéniai 
kérdések, fizika, mechanika szintén 
megfelelő tanórát kaptak. Az iskolának 
három osztálya van és a tanítás öt osz
tályban történik, miután a tanoncok 
száma az utóbbi esztendőben em elke
dett. A tanítás félnapos és minden ta- 
noncra kötelező. Az iskola fenntartá
sához a város közel hetvenezer dinár
ral járul hozzá, míg a még ezen felül 
szükséges anyagi hozzájárulást az állam 
fedezi.

A német posta által szállított újságok 
és lapok száma. A német statisztikai 
adatok szerint 1929. év végén 11.213 
újságot és lapot tartottak nyilván a 
postakincstári hivatalban; az emelkedés 
az előző 1928. évvel szemben 4.9 száza
lék. A fenti számból 222 újság heten
ként hétszer, 2775 lap hatszor, 7542 lap 
hetenként kétszer, a több i még ennél 
is ritkábban je len ik  meg. 1798 lap és 
fo lyó ira t újonnan ind íto tt termék, 1271 a 
száma az 1929-ben megszűnt lapoknak. 
3319 lapnál különböző — kiadó, e lő fize
tési díj stb. — változások fordu ltak elő. 
Az 1929-ben szállított hírlapok és fo lyó 
iratok száma 1,866.903,000 példány, ami 
kereken 22 m illió  példánnyal több, az 
előző évben szállított számnál. Ebben a 
közel két m illiárdnyi számban 34 m illió  
esik a külfö ldre irányított német 
lapokra és 8 m illió  a külfö ldrő l küldött 
lapok példányszáma.

Küzdelem az analfabetizmus ellen Kíná
ban. A nemzeti kormány egyik legfőbb 
törekvésének tek in ti, hogy a leg in ten
zívebb küzdelmet folytassa az írni- 
olvasni tudás előmozdítása érdekében. 
Kínában 500 m illió  lé lek él és ebből 
az óriási számból mindössze 87 m illió  
tud írni és olvasni. A probléma meg
oldása azonban rendkívüli nehézsé
gekbe ütközik, mert nagyon kevés a 
tanító, de egyébként is a kínai írás
je lek  nagyszáma nehézkessé is teszi a 
kínai írás tanítását, hiszen a fenti 87 
m illióbó l írni-olvasni tudó kínaiak csak

igen csekély töredéke ismeri vala
mennyi írásjelét. A kormány most azzal 
az érdekes kísérlettel próbálkozik, 
hogy az írástudó kínaiakat fe lhívja, 
hogy m indegyikük 3—3 embert tanítson 
meg a kínai írás tudományára, persze 
önzetlen lelkesedésből. Az első ilyen 
kísérlet most fo ly ik  le Nankingban és 
amennyiben eredményre vezet, úgy az 
egész birodalom  területén fog ják beve
zetni. Ezzel kapcsolatban meg kell emlí
teni, hogy ez a tanítás kizárólag a fe l
nőttek oktatását je lentené és nem 
érinti a mennyei b irodalom ban élő 37 
m illiónyi iskolaköteleskorban élő gyer
mek tanítását. Ez ugyancsak igen nehéz 
probléma. Ennek az óriási gyerm ek
seregnek a tanítására szüksége volna 
az államnak kb. 1,200.000 tanítóra. Taní
tókban talán még nem is volna hiány, 
de az ezzel járó költségeket — tanítók 
fizetését, iskolaépületek és berendezé
sük, taneszközök, tankönyvek kö lt
ségét — már nem képes a nemzeti kor
mány sem előterem teni.
A régebbi irodalom iránti érdeklődés
m indinkább gyengül. A mai kor embe
rét m indjobban és jobban kezdi érde
kelni a legú jabb irodalom , ami érthető 
is, hiszen az aktuális és élő problémák 
m indig is erősebben vonzották az em
bereket. A Deutsche Bücherei megálla
pítása szerint az olvasóknak mintegy 
60 százaléka a legutolsó öt év könyv- 
terméséből választja szellemi táplálékát 
és 23 százalékra tehető azoknak a 
száma, akik az 1920—25-ös évek irodal
mát kedvelik. Mindössze 17 százalékot 
tesz ki azoknak a száma, akik az 1920 
e lő tti szépirodalmat még most is szere
tik. Természetesen a tudományos iroda
lomnál ez az arányszámmegoszlás más
ként alakul, erre nézve azonban még 
nincs adat.

SZERKESZTŐI ÜZENET
„Selyemneműek márkázása." Selyemre 
vagy vászonra nem szokás közönséges 
nyomtatás útján nyomtatni márkát, véd
jegye t stb., bár ez volna az egysze
rűbb módszer. Selyem- vagy vászon- 
áiukra az áru tisztaságának és épségé
nek megóvása érdekében átvasalással 
lehet a márkát „rányom tatn i". E célra 
vékony viaszkrétegű vagy paraffinált 
tianszparens-papírra kell a márkát e lő 
nyomtatni és ped ig  tükörírással a kö
vetkező módon. Az e célra készített 
bé lyegzőt vagy galvanót firnisszel e lő 
nyomtatjuk és finom bronporral be
hintve a nyomatot száradás után ugyan
úgy leporo ljuk, mint más bronznyomás
nál. Ezután egy gyorsan szárító anyag
gal preparált és a bronzhoz hasonló 
színárnyalatú festékkel ismét rányom

tatjuk a bélyegzőt a bronznyomat fölé. 
Ezt a nyomást azonnal behintjük rend
kívül finom, könnyen olvadó gyanta
porral. Ezeket a paraffinált papírra nyo
mott márkajelzéseket azután egyszerűen 
rávasalják a selyemárura; a meleg va
saló alatt ugyanis a gyanta fe lo lvad s 
így a márkanyomat rátapadván a szö
vetre, a paraffinált papír egyszerűen 
lehúzható, hogy a márka átv ite le  be
fejezést nyerjen. Bronz helyett erre a 
célra megfelelő színes festék is hasz
nálható. Amint látja, kedves kolléga, 
a dolog nem olyan egyszerű s a magunk 
részéről óvjuk attó l, hogy a szóban 
forgó 5000 selyemharisnya és egyéb 
enemű cikket a rendes nyomtatással 
tégelysajtón próbálja  márkával ellátni, 
mert ez nagyon kockázatos vállalkozás.

F. L., Kispest. A fe lta lá lóktó l már meg
szoktuk, hogy „ta lá lm ányuk" fe lé rtéke
lésében túlzásba esnek. Nagyon örü
lünk, hogy ö n  igen szerényen, csak 
egyszerű gondolatnak minősíti a k ikötő
zsinór helyettesítésére szánt csapsze- 
rűen keretté formálható ürpótlót. Ezzel 
a találmánnyal azonban legalább 30 
esztendővel e lkésett, mert lényegileg 
te ljesen azonos cicerós ürpótlókat — 
emlékezetünk szerint — a bécsi Pop- 
pelbaum betűöntöde az 1900-as évek 
e le jén hozott forgalom ba (igen kevés 
sikerrel!) s azokat e sorok írója akci- 
densmunkák szedésénél használta is. A 
Poppelbaum-féle és az ö n  által propo
nált zsinórpótló ürpótlók között éppen 
csak annyi a különbség, hogy ö n  az 
ürpótlók összekapcsolására egyenesen 
erre a célra készítendő hasított — két
ágú — szegecseket céloz használni, míg 
Poppelbaumék erre a célra egész kö
zönséges, bármely vaskereskedésben 
beszerezhető vékony drótszeget hasz
náltak. Egyébként megjegyezzük, hogy 
a kikötőzsinór használatának kiküszöbö
lése olyan évtizedes probléma, amit 
már számtalanszor m egoldottak — (ez- 
idén két ilyen újdonság került a piacra!)
— s mégis probléma maradt továbbra 
is egyszerűen azért, mert az új és újabb 
találmányok: vas- vagy betűfém keret
lécek, ürpótlók oly mennyiségben! be
szerzése, hogy a zsinórt egy-egy kisebb 
üzemben ki lehessen küszöbölni, igen 
je lentékeny befektetést igényel s lévén 
ez az anyag is romlandó, állandó után
pótlásra szorul. Véleményünk szerint 
ilyen zsinórpótlók csakis hosszú ideig 
állva maradó szedések — pl. menet
rendek, árjegyzékek, statisztikai táblá
zatok — épségének megóvásánál jö
hetnek számításba, miután ez esetben 
a cél nem annyira a zsinór árának meg
spórolása, mint inkább a szedésoldalak 
széthullásának megelőzése, ami zsinór- 
használatánál igen gyakori eset. Udv!

A szövegrész Intertype „C" modellű szedőgépeken szedve. (Képviseli „G ra fika  “ Gépkereskedelm i Rt., Budapest V, Csáky ucca 49. szám.) Szerkeszti: Rosner Károly. Felelős 
szerkesztő: W anko Vilmos. K iad ja : Farkas Ferenc. Nyom ja: Biró Mikiás Nyomdai M űintézet Rt., Budapest VII. kér., Rázsa ucca 25. szám. Felelős: Sándor Zsigmond igazgató
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