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BESZERZÉSI FORRÁSOK
BETŰ ÉS LÉNIA

Első Magyar Betűöntődé rt. Budapest VI, Dcs- 
sewffy ucca 32. Divatos szöveg- és cimbetűk min. 
den nyelvhez. Sima és mintázott rézléniák. El
vállalja egész nyomdai berendezések szállítását. 
Telefón: 23—70.

Freund-Barát-féle papirnagykereskedés és gra
fikai szaküzlet Budapest V, Akadémia ucca 3. 
Telefón: 82—35.

„Grafika** Gépkereskedelmi és Nyomdaberende
zési rt. V, Csáky ucca 49. Telefón: 21—91.

A J .  G. Schelter & Giesecke betüöntöde Leipzig 
magyarországi képviselete: Fischer Ignác Buda
pest VII., Kazinczy ucca 27. II. 24.

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

L I T O G R Á F I A
Átnyomópapirok és nedves transzparenspapír 

és az 5sszes cikkek kaphatók a Freund-Barát-féle 
papirnagykereskedés és grafikai szaküzletbeu Bu
dapest V. Akadémia ucca 3. Telefón: 82—35.

Kallina Zdenko grafikai szaküzlet. Mindenfajta 
átnyomópapír és az összes szükségleti cikkek, 
litográlkövek. Budapest Vili, Mátyás tér 16. Te
lefón: József 14—16.

GÉPJAVÍTÁS
Klein Ernő gépműhelye Budapest VII, István út 

4, Telefón: József 72—39. Gépjavításokat, gép
átalakításokat. szerelést, transzmisszióberendezést 
szakszerűen és gyorsan eszközöl.

Wörner J  és Társa gépgyár rt. Budapest V, 
Váci út 48. Telefón: 14—69 és 61—90.

KÖNYVKÖTÉSZET
Vászon könyvkötészetek, nyomdák és doboz

gyárak részére: Freund-Barát-féle papírnagyke
reskedés és grafikai szaküzlet Budapest V, Aka
démia ucca 3. Telefón: 82—35.

Moskovitg Emil Budapest V, Klotild ucca 22. 
Grafikai textil, könyvkötővásznak és papírok. Te
lefón: 2—23, 165—25 és 191—34.

PAPÍRNEMÜEK
„Steyrermühr* pajpirgyár különlegességei : mű

nyomó-, kromó-, pauz-, pergamenpótló-, rajz- és 
egyébfajta papirosok. Magyarországi vezérkép
viselete: Freund-Barát-féle papirnagykereskedés
és grafikai szaküzlet Budapest V, Akadémia ucca
3. Telefón: 82—35.

Vértesi Aladár levélboríték- és papirneműgyár 
Budapest IV, Fővámtér 4. Telefón József 102—51, 
József 102—52, József 62—49.

K L I S É K
Általános Grafikai Műintézet Részvénytársaság 

Budapest VIII. Bezerédy ucca 19. Telefón: József 
143—18. Elsőrangú anyagból, elsőrendű kliséket 
szállít.

König és Bayer fotókémigráfiai müintézet klisé
gyára Budapest VII, Wesselényi ucca 54. Telefon: 
József 59—91.

Sokszorosító ipar rt. Budapest VIII, Tisza Kál
mán tér 6. Telefón: József 2—85.

SZAKÜZLETEK
Frank Lajos grafikai szaküzlet Budapest VIII, 

Teleki tér 10. Telefón: József 70—10.
Freund-Barát-féle papirnagykereskedés és gra

fikai szaküzlet Budapest V, Akadémia ucca 3. 
Telefón: 82—35.

„Grafika** Gépkereskedelmi és Nyomdaberende
zési rt. V, Csáky ucca 49. Telefón: 21—91.

Tanzer Miksa grafikai szaküzlet Budapest VII, 
Akácfa ucca 50. Telefón: József 106—31.

Universal grafikai szaküzlet rt. Budapest VIII. 
Rákóczi tér 2. Telefón: József 48—12. Oj, hasz
nált és javított kő- és könyvnyomdái, könyvköté
szeti gépekből s egyéb felszerelésekből, anyagok
ból nagy raktárt tart.

F E S T É K E K
Berger és Wirth kő- és könyvnyomdái festék

gyár. hengerBntöde Budapest IX, Márton ueea 
19. Telefon: Józsel 6—35.

„Grafika** Gépkereskedelmi és Nyomdabercnde- 
zési rt. V, Csáky ucca 49. Telelőn: 21—91.

Kast & Ehinger G. m. b. H. nyomdafestékgyár 
magyarországi fióktelepének képviselete, König
János oki. mérnök Budapest IV, Ferenciek tere 
4. Telefón: Józsel 153—B8. Gyárak: Wien. Stutt
gart, New York és Prágában.

Lorilleux Cb. és Társa, a világ legrégibb és 
legnagyobb nyomdai festékgyára. Iroda: Budapest
IV. Ferenc József rakpart 27. Gyár Budafokon. 
Telefón: 37—58 és 83-29.

Lutz Ede és Társa lakk- és festékgyár rt. Bu
dapest VII, Őrnagy ueea 4. Telefón: József 93—46. 
Képviselete : Frank Lajos grafikai szakiizlcte
Budapest VIII. Teleki tér 19. Telelőn: József
70—19.

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

B E T Ü F É M
Magyar ólomárugyár és Fém kereskedelmi rt. 

Garantált összetételű betűfém nyomdák, tömün- 
tödék és betűöntödék részére. Ólom, angol ón 
és antimón napi áron. Fémhulladékot, —. salakot 
is. — hamut vásárol. Központi iroda: Budapest 
V, Korall ucca 5. Telefón: 110—45 és 102—01. — 
Gyár: Budapest VI, Forgách ucca 4. Telefón:
176—76.

NYOMÓGÉPEK
„Grafika" Gépkereskedelmi és Nyomdaberende

zési rt. V, Csáky ucca 49. Telefón: 21—91.
Dresdener Schnellpressenfabrik A.-G. és a 

Preusse & Comp. A.-G. Leipzig. Magyarország 
és az utódállamok részére képviselet Freund-Ba
rát-féle papirnagykereskedés és grafikai szaküzlet 
Budapest V, Akadémia ucca 3. Telefón ; 82—35.

Klein Ernő gépműhelye Budapest VII. István út
4. Telefón: József 72—39. Oj és javított nyomó* 
gépek állandóan raktáron.

Maschinenfabrik Augsbi£rg-Nürnberg A.-G. Augs- 
burg vezérképviselősége: Chatelet Alajos Budapest
V, Margit körút 81, II. udvar. Telefón: 195—33.

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

Wörner J. és Társa gépgyár rt. Budapest V, 
Váci út 48. Telefón: 14—69 és 61—90.

HENGERANYAG
Berger és Wirth kő- és könyvnyomdái festékgyár, 

hengeröntöde Budapest IX, Márton ucca 19. Hen
geröntést vállal a legjobb anyagból. Jobb és ol
csóbb a háxl öntésnél. Telefón: József 6—35.

Freund-Barát-féle papirnagykereskedés és gra
fikai szaküzlet Budapest V, Akadémia ucca 3. 
Telefón: 82—35.

„Grafika** Gépkereskedelmi és Nyomdaberende
zési rt. V, Csáky ucca 49. Telefón: 21—91.

Lorilleux Ch. és Társa, a világ legrégibb és 
legnagyobb nyomdai festékgyára, hengeranyag- 
gyár és hengeröntőde. Iroda Budapest IV, Ferenc 
József rakpart 27. Gyár Budafokon. Telefónszám : 
37—58 és 83—29.

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

SZEDŐGÉPEK
Az Intertype szedő- és soröntőgépek vezérkép

viselősége: Freund-Barát-féle paplrnagykereske-
dés és grafikai szaküzlet Budapest V, Akadémia 
ucea 3. Telefón: 82—35.

Mergenthaler Setzmaschinenfabrik G. m. b. H, 
Berlin, Linotype sorszedő és öntőgépeinek képvi
selete: Gutenberghans Gebr. Geel, Wien VII, Ler- 
chenfelderstrasse Budapest II, Hunyadi János 
út 12.

Gebrűder Schmidt G. m. b. H. Frankiűrt a/M
Kő- és könyvnyomdái,. mély nyomó és offsetfestékek. Gyárainak vezérképviselete és raktára:

Freund-Barát-féle papímagykereskedés
és grafikai szaküzlet Budapest Y , Akadémia ucca 3. T elefón s 82-35.
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S Z E R K E S Z T I  É S  K I A D J A  B I R Ó  M I K L Ó S

A MAGYAR N Y O M T A T Ó I P A R  VÁLSÁGA
APUNK legutolsó számának vezetőcikkében a magyar nyomdaipari 
szakoktatás újrateremtését sürgettük s ennek kapcsán szögeztük le ama 
vélekedésünket, hogy iparunk olyan krízis előtt áll, amely tisztító vihar
ként fog elvonulni a magyar nyomdaipar felett s kétségtelenül maga után 
vonja a csonka ország szükségletét erősen meghaladó nyomtatóiparunk
nak természetes határok közé húzódását. Nem ok nélkül írtuk le ezt a 
sokak előtt talán nem a legkedvesebb jóslatot. A volt osztrák-magyar 

| monarchia területén, az osztrák és a cseh nyomdaipart kivéve, min
den más nemzetbeli sokszorosítóipar válsággal küzd; a nyomdák a munkátalanság- 
tól csendesek, a szakszervezetek helyiségeit pedig a munkanélküliek nagy száma teszi 
hangossá. Legnagyobb fokú a krízis nálunk, hétről hétre ijesztően nő a száma a munkanél
külieknek, akiknek egyrésze már aligha kerül vissza a szekrényhez, s a nyomdák úgyszól
ván kivétel nélkül csak a legnagyobb áldozatok árán tartják fenn az üzemet. A magyar 
közgazdasági helyzet javulására pedig nem sok kilátásunk van s így kétségtelenül be fog 
következni fentidézett jóslatunk: amely nyomda nem bírja áldozatokkal s nem tud a tisz
tességes — szennyversenytől távol álló —  üzletvitel keretei között dolgozni, az menthe
tetlenül elpusztul. A szilárd anyagi bázis és a tisztességes üzleti felfogás velejárója a tisz
tességes munka is. És ha a fenyegető krízis kirobbanása nekünk is csak fájdalmat okoz, 
e fájó sebre gyógyító írül rezerváljuk azt az erős meggyőződésünket, hogy a krízist csak 
olyan nyomdák ússzák meg, amelyek a magyar nyomtatóiparnak közgazdasági jelentő
ségét, ipari nívóját fokozottan fogják emelni. Ezt az emlékeztetőt még csak azzal az 
utalással zárjuk le, hogy az egyik szomszédos utódállamban is feltűnő jelei mutatkoznak 
a nyomdaipar visszafejlődésének a szükségszerű határok közé s ma ott is csak olyan 
üzemek tekinthetők rentábilis nyomdáknak, amelyek kellő anyagi erővel, korszerű techni
kai felszereléssel, tisztességes kartársi szellemmel és becsületes tipográfus munkával törek
szenek hazájuk grafikai iparának nívóját emelni s a maguk boldogulását biztosítani. Vájjon 
hány magyar nyomdatulajdonos fog erre az egyedül helyes útra térni ? d'
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A s z e r z ő i  j o g  v é d e l m e  a n y o m d á s z a t b a n
MAGYAR nyomdászati szak
sajtó — tudomásom szerint — 
teljes részvétlenséggel és figyel
metlenül haladt el a mellett a 
fontos esemény mellett, amelyet 
a magyar szerzői jogi törvény 
(1921: LIV. te.) megalkotása és 
a berni nemzetközi szerzői jogi 
uniónak a magyar törvénytárba 
való beiktatása (1922: XIII. te.) 
jelent. Pedig ennek a két tör

vénynek a megalkotásával Magyarország rendkívül 
fontos lépést tett előre és teljes mértékben belekap
csolódott a nagy kultúrnemzeteknek a szerzői jog vé
delmére alkotott szövetségébe. Bár a berni unióhoz 
bizonyos határidőn belül való csatlakozást a trianoni 
békeszerződés is kötelességünkké tette, ez a lépés mégis 
teljesen önkéntesnek, szabad elhatározásunkból folyó- 
nak tekinthető, mert úgy az új szerzői jogi törvény, 
mint az unióhoz való csatlakozásunk régen elő volt 
készítve és életbelépésük, illetve törvénybeiktatásuk 
csak a háború miatt késett.

Nem akarunk itt most a szerzői jog irodalmi, szín
házi, sajtójogi és kiadási vonatkozásaival foglalkozni, 
csak arra hívjuk fel a magyar nyomdászvilág figyel
mét, hogy a magyar szerzői jogi törvény 66. §-a kife
jezetten ugyanazt a védelmet biztosítja az iparművé
szet alkotásainak, mint amilyenben a képzőművészeti 
alkotások részesülnek, míg a régi szerzői jogi törvény 
ezt a védelmet az iparművészeti alkotástól (az akkori 
művészeti közfelfogásnak megfelelően, amely az ipar
művészetet alárendelt jelentőségű dolognak tartotta) 
kifejezett formában megvonta. Ennek a védelemnek 
a hiánya sok kellemetlenségre, a szándékos bitorlás 
sok formájára és rengeteg erkölcstelen visszaélésre 
adta meg a lehetőséget és ezzel egyik akadályozója 
volt a magyar grafikai művészetek kifejlődésének.

Amíg ugyanis az iparművészeti, tehát az úgyneve
zett alkalmazott grafikai alkotás szabad préda lehetett, 
nem volt semmi értelme annak, hogy azok az egyes 
cégek, amelyek átlátták a dolog művészi és kultúrális 
fontosságát, anyagi áldozatot hozzanak művészi tervek 
eredeti rajzok, könyvdíszek beszerzéséért, ha bárki, 
akinek ez eszébe jutott, szabadon utánozhatta ezeket. 
Maga a bírói eljárás is olyan nehézkes és lassú volt, 
annak végső kimenetele annyira bizonytalan és any- 
nyira az egyes bíró és a szakértők felfogásától függő, 
hogy legtöbbször az egészen nyilvánvaló és rossz
hiszemű utánzás és bitorlás üldözésére sem volt ér
demes lépéseket tenni.

Ezen a téren igen jelentős változásokat hozott ma
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gával a fentemlített két törvény, és ezzel a magyar 
grafikai művészetek fejlődésének észrevétlenül is erős 
rúgóivá lehetnek.Nem mulaszthatjuk el minden nyom
dász figyelmébe ajánlani dr. Szalai Emilnek, a szer
zőijogi kérdések kiváló specialistájának idevonatkozó 
két könyvét, amelyek rövid és könnyen áttekinthető 
formában teljes áttekintést nyújtanak a magyar szerzői 
jog minden vonatkozásáról és mai állásáról. Az ezek
ben a kérdésekben való tájékozatlanság a szerzői jog 
mai állása mellett minden nyomdásznak igen súlyos 
károkat okozhat*

Dacára annak, hogy ez a két törvény igen sok eset
ben az eddiginél sokkal messzebb menő védelmet nyújt 
és sok, eddig vitás kérdésben tiszta helyzetet teremt, 
mégis a szerzői jog sok kérdése nincs még eldöntve 
éppen a nyomdászatot érintő vonatkozásokban. Meg
kísérlem alább néhány konkrét kérdés felvetésével és 
megtárgyalásával képet nyújtani a szaktársaknak arról, 
hogy a szerzői jog milyen kényes valami és mennyire 
mindnyájunk legelevenebb érdekeit érinti.

Mint mondottuk, a törvény 66. §-a ugyanazt a védel
met nyújtja az iparművészet alkotásainak, mint amilyet 
a képzőművészeti alkotásoknak biztosít. A képzőmű
vészeti alkotásoknál pedig részletesen szabályozza az 
azok sokszorosítására vonatkozó jogokat is. Ezekre 
vonatkozólag azonban a törvény kifejezetten elvá
lasztja egymástól az eredeti alkotásra vonatkozó tulaj
donjogot a sokszorosítás jogától, az ú. n. szerzői jogtól, 
amennyiben a 63. § ezt mondja: »Ha a szerző valamely 
művét másnak tulajdonába bocsátja, ezzel a szerzői jog 
átengedettnek nem tekintetik.«

Képeknél, szobroknál, sőt megrendelésre készült 
arcképeknél is lehetséges, sőt általános szokás az, hogy 
a művész eredeti művét átengedi a tulajdonosnak, de 
annak szerzői, sokszorosítási jogát vagy magának tartja 
fenn, vagy valamely más módon értékesíti, például 
eladja külön valamely műkiadó-vállalatnak. A 64. § 
szerint azonban megrendelésre készült arcképek sok
szorosításához szükséges az ábrázolt személy beleegye
zése is, tehát itt a szerzői jog mintegy közös tulajdona 
a művésznek és az ábrázolt személynek.

Az egyenesen a sokszorosítás céljára készült műalkotások
nál azonban ez a jogi helyzet lényegesen módosul, 
de viszont ezekre nézve a törvény kifejezett intézke
déseket — sajnos — nem tartalmaz. Megkísérlem 
mármost alább némi áttekintést nyújtani az ezen a 
téren fennálló helyzetről, tekintettel azokra a szoká
sokra, amelyek az évtizedes, sőt évszázados gyakorlat 
folytán alakultak ki.

* Dr. Szalai Em il: A magyar szerzői jog, Budapest 4 9 2 2 . Athenaeum. 
Dr. Szalai Em il: A berni unió, Budapest 4 9 22 . Athenaeum.



Ha valamely nyomdász vagy kiadó valamely művész
nél illusztrációkat vagy könyvdíszt rendel meg, akkor 
egészen világos, hogy ez az üzlet azzal a hallgatólagos 
megállapodással jön létre, hogy a művész az összes, 
a szerzői jog fogalma alá tartozó jogokat éppen úgy 
átengedi a megrendelőnek, mint az ere
deti mű tulajdonjogát. Ez természetes 
is, mert hiszen a műalkotás maga kifeje
zetten a sokszorosítás céljára készül. Elő
fordul azonban, hogy a művész kiköti 
magának, hogy az eredeti rajzot repro
dukálás után visszakapja. Vagy előfor
dul az is, hogy a művész kiköti magá
nak, hogy a sokszorosítás jogát bizonyos 
területre, vagy bizonyos más célokra fen- 
tartja magának. Ez a megrendelőnek ren
desen némi megtakarítást jelent, mert ez 
esetben olyan árat alkudhat ki, amely 
az eredetiek értékét nem foglalja magá
ban. Sajnos azonban, ez esetben a felek 
legtöbbször nem élnek a kellő elővi- 
gyázattal és nem szögezik le megfelelő 
formában a megállapodás idevonatkozó 
részét. Ilyen esetben leghelyesebb lenne 
az eredeti rajz hátlapjára el nem távolít
ható módon ráírni, hogy a sokszorosítás 
minden joga X. Y. tulajdonát képezi és az 
a rajz tulajdonjogával nem száll át a ve
vőre. Egy ilyen egyszerű intézkedéssel sok 
kellemetlenségnek elejét lehetne venni, de 
sok kiadó elvi álláspontja is az, hogy il
lusztrációt vagy könyvdíszt csak abban 
az esetben vásárol, ha a művész a joggal 
együtt az eredetit is átadja. E tekintetben 
mindiga vállalkozás céljai és természete a 
döntők. Vannak például esetek, amidőn 
eredeti grafikai alkotásokról (rézkarc 
vagy litográfia) csak bizonyos számú nyo
mat készül és aztán a lemez vagy kő meg- 
semmisíttetik. Ilyen esetben csak termé
szetes például az, hogy a művész később 
más számára ugyanazt az illusztrációt nem 
készítheti el. Sőt, még ennél is tovább 
mehetünk: egy ilyen számozott, kor- 
látoltpéldányszámbannyomtatott grafikai 
alkotás vevője is teljes joggal tiltakozhatnék az ellen, 
hogy a nyomdász vagy a művész később újabb pél
dányokat hozzon ebből a műből forgalomba, vagy 
üldözni lehetne a számozott luxuskiadásokmegtévesztő 
szándékú, hamis, alacsonyabb számra való számozá
sát is, mert ez egy meg nem lévő ritkasági érték fel
tüntetését célozza. (Ezt ajánlhatjuk egynémely úgy
nevezett bibliofil kiadó figyelmébe is.)

Vannak azután esetek, amikor a szokásjog alapján

hallgatólagosan átadja az eladó a sokszorosítás jogának 
bizonyos részét vagy formáját is. így például minden 
kikötés és írásba foglalt megállapodás nélkül is egészen 
világos az, hogy az a betűöntöde, amelyik valamely 
nyomdásznak egy díszítő vignetta galvanóját, vagy egy 

bizonyos betűmennyiséget szállít, ezzel 
átadta az arra vonatkozó szerzői jogot is. 
De természetes viszont az, hogy ez a jog- 
átruházás csak korlátozott formájú és 
terjedelmű. így például egészen bizonyos 
az, hogy ha én mint nyomdász megvá
sároltam egy betűgarnitúrát, megvásá
roltam azt a jogot, hogy azt abban a 
formában, amint a betűk vannak, használ
hassam, de nincs például jogom ezt a 
betűt más nyomdának, aki ezt a jogot az 
öntödétől közvetlenül nem szerezte meg, 
kölcsönözni, vagy eladni. Nem lenne pél
dául jogom ahhoz, hogy egy megvásárolt 
betűről vagy kliséről galvanókat adjak to
vább. Ugyanígy nincsen például jogom 
ahhoz, hogy egy bizonyos nagyságban 
megvásárolt vignettát vagy díszítőelemet 
tetszésszerinti nagyságra vagy formára 
átrajzoljak, nagyítsak, kicsinyítsek, mó
dosítsak. Ez ugyan a szakmában általában 
szokásos, de csak a betűöntödék elnézésén 
alapul. Vannak betűöntödék, amelyek 
mintakönyveikben kifejezetten meg is 
jelölik, hogy a jogot csak abban a formá
ban adják el, amelyet az eladott betű
vagy klisédarab képvisel. Még világo
sabb és elterjedtebb formája a bitorlás
nak az, amikor valamely nyomdász egy 
birtokában meg nem levő és az öntödétől 
meg nem vett figurát egyszerűen lemásol, 
linóleumban vagy más anyagban kimetsz 
és sokszorosít. Bár a szerzői jognak ezek a 
vonatkozásai sehol írásba foglalva nin
csenek, ezeket a vonatkozásokat a köz
felfogás is így ismeri és bizonyos, hogy 
ezek régi, hosszú ideje fennálló jogszoká
soknak tekinthetők.

De nézzük már most, hogyan áll a do
log, ha tovább megyünk és elkísérjük az 

alkotást a megrendelőhöz vezető útján is.
Vessük fel azt a kérdést, hogy vájjon az a nyom

dász, aki valamely munkát szállított megrendelőjé
nek, eladta-e ezzel a munkában, illetve annak egyes 
művészi diszítőelemeiben rejlő szerzői jogokat is ? 

Erre a kérdésre már nem olyan egyszerű a felelet. 
Bizonyos, hogy ha például egy levélfejet tervezek 

valamely megrendelőmnek, ezzel csak azokat a jogo
kat adhatom át, amelyekkel szabadon rendelkezem,
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vagyis a munka — ez esetben a levélfej — egyes 
elemeiben, vagy annak egészében foglalt szellemi 
tulajdonjogok közül azokat, amelyek kétségkívül az 
én tulajdonomat képezik.

A megrendelőm feltétlenül utánacsináltathatja más 
nyomdában azt a tervet, amelyet neki készítettem, ha 
az első megrendelésnél a benne rejlő szellemi tulaj
dont megfizette és ezzel magához váltotta. De feltét
lenül nincsen joga a levélfejben foglalt 
betűt és esetleges betűöntödei díszt 
utánozni, csak akkor, ha az utánzó 
nyomda azokat az illető betűöntödétől 
megvásárolja. Ha ezt nem akarja tenni, 
akkor a tulajdonában levő, általa meg
vásárolt anyaggal utánozhatja annyira, 
amennyire tudja, a levélfejet. Ha egy
szerűen utánafotografáltatná az általam 
szállított levélfejhez használt betűön
tödei díszítő- vagy betűanyagot, ezt a 
betűöntöde joggal üldözhetné. Viszont 
nézzünk egy más esetet. Ha én egy 
tervezetet, vázlatot adtam valamely 
megrendelőmnek és ő ajánlatomat nem 
fogadja el, de megtartja a küldött váz
latot és azt egy másik nyomdával utá- 
noztatja, egészen nyilvánvalóan megsér
tette az én szerzői jogomat, amelyet 
előbb magához váltani elmulasztott.

Olyan nyomdai munkáknál azonban, 
amelyek nem betűöntödei anyag fel- 
használásával, hanem direkt a meg
rendelő számára készített és neki felszá
mított, általa megfizetett rajzok és 
klisék segítségével készültek, egészen 
világos, hogy a nyomda a szerzői jog 
tulajdonát is átruházta a nyomtatvány 
szállításával, és ha a klisé teljes értéke 
felszámíttatott, ellenkező kikötés hiá
nyában a megrendelő teljes joggal kö
vetelheti úgy az eredeti rajz, mint a 
klisé vagy a kövek kiszolgáltatását is.

Vizsgáljuk meg már most ugyan
ezt a kérdést egy ma aktuális másik 
szempontból, például a részvények szempontjából.

Tegyük fel, hogy egy vállalat valamely nyomdánál 
megrendeli részvényeit és később egy új kibocsátást 
máshol akar kinyomatni, de teljesen azonos formában. 
Mennyire van erre joga a megrendelőnek ? Ennek a 
kérdésnek az eldöntése nem olyan egyszerű. Magát a 
kérdést a részvények előállításával foglalkozó cégek 
sem nagyon szeretik bolygatni. Úgy áll ugyanis a dolog, 
hogy a részvények legtöbbször nem teljes egészükben 
eredeti alkotások.

Ma már gyakrabban fordul elő, hogy jobb nyomdák

egy-egy új megrendeléshez művészemberrel eredeti 
rajzot készíttetnek. Ezt az eredeti rajzot a maga teljes 
egészében, valamint a szükséges köveket vagy kliséket 
is belekalkulálják a részvény árába és természetesen 
ezeknek a szerzői és tulajdonjoga a részvénypéldányok 
megfizetésével szintén a megrendelő tulajdonába megy 
át. így tehát a megrendelő teljes joggal rendelhet meg 
másik cégnél azonos kivitelű részvényeket. (Ettől a jogi 

kérdéstől teljesen független és más 
térre tartozó a részvények hamisításá
nak kérdése. Hamisítás esetében ugyanis 
a hamisító nyomdász nem a művészi, 
illetve nemcsak a művészi tulajdon
jogot sérti meg.)

Igen ám, de az esetek legnagyobb ré
szében a nyomdász nem készíttet direkt 
egészen új rajzot a részvényekhez, mert 
ez ki sem fizetné magát, hanem meglevő 
művészi díszítő anyagának elemeit 
kombinálja és variálja olyan módon, 
hogy új és eredeti benyomását keltő 
részvény keletkezzék. Ilyen esetben a 
nyomdász nem adja át a részvényben 
rejlő művészi elemek szerzői jogát teljes 
egészében, hanem annak csak egy 
részét kalkulálja be, mert a költségeit, 
versenyképességének fokozása szem
pontjából, több megrendelő között 
osztja fel. Komplikálja még a kérdést 
az is, hogy ezek az elemek rendesen 
olyan technikákkal készülnek (pl. guil- 
loche vagy kővéset), amelyek a mások 
által való utánnyomást rendkívül meg
nehezítik. Ilyen esetben a nyomdász 
nem volna abban a helyzetben, hogy 
az eredeti rajzot, klisét vagy követ 
kiszolgáltassa, mert ezzel egyrészt lehe
tetlenné tenné azt, hogy többi megren
delői utánrendeléseit elkészítse, más
részt, ami még sokkal fontosabb, azt a 
nyomdászt, akinek a kiadott rajz vagy 
klisé kezébe kerül, abba a helyzetbe 
hozhatná, hogy akár konkurrencia, 

akár pedig hamisítás szempontjából könnyen utánoz
hassa a mások részére készült részvényeket.

Mint látjuk, ez a kérdés rendkívüli veszedelmeket 
rejt magában, úgy a nyomdásznak, mint a megren
delőnek elsőrendű fontosságú érdekeit érinti, és hogy 
a nyomdák mégsem igyekeznek ezen a téren tiszta 
helyzetet teremteni, annak igen furcsa oka van. Ha 
ugyanis megvizsgálnánk az egyes nyomdák ilyenfajta 
díszítőanyagát, akkor azt látnánk, hogy ez az anyag 
csak igen csekély művészi értékű, s amellett legtöbb- 
nyire csak töredékrészeiben eredeti, kölcsönösen egy
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mást utánozza, vagy közismert nagy mintaművekből 
(úgynevezett Vorlagen-Werkekből) van összehará
csolva. Ennek egyik oka a megfelelő művészi erők 
hiánya, azután az, hogy művészeink nagyrésze nem 
képes technikai szempontból megfelelő rajzokat ké
szíteni, harmadik és legfőbb oka pedig az, hogy az 
eddigi szerzői jogi törvény az efajta alkotások tulajdon
jogát nem védte, tehát nem fizette ki magát az, hogy 
az egyes cégek saját, eredeti és komoly művészi értékű 
díszítőelemeket szerezzenek, hiszen azokat bárki olcsón 
reprodukálhatta.

Reméljük, hogy az új szerzői jogi törvény — amely 
végre teljes mértékben biztosítja azt, hogy a nyomda 
a megszerzett művészi rajzot (amennyiben az tényleg 
önálló művészi alkotás) zavartalanul és teljes bizton
ságban kihasználhassa, — rövidesen megjavítja az álla
potokat. Ha nyomdáink tudni fogják, hogy jogosan 
megszerzett művészi tulajdonukat a bitorlók nem tulaj
doníthatják már többé el, szívesebben és könnyebben 
határozzák el magukat ilyen eredeti, saját és kizárólagos 
tulajdonukat képező művészi díszítőelemek megszer
zésére. Reméljük, hogy az évtizedek óta egymástól 
elkopírozott, agyon variált motívumok,amelyek erede
tének nyomozása egészen furcsa forrásokhoz vezetne, 
rövidesen el fognak tűnni és helyüket olyan új, eredeti

és komoly művészi értékű díszítőelemek foglalják el, 
amelyek direkt az illető nyomdák számára tervez
tettek. Addig azonban két eszközt ajánlhatnánk 
nyomdáinknak érdekeik védelmére.

Az egyik az lenne, hogy a valamely megrendelő 
részére direkt készített rajzot és klisét mindig külön, 
a többi (tehát a papiros és munkabért magában fog
laló) tételtől elkülönítve számlázzák, az olyant pedig, 
amelyet csak egyszeri használatra és a tulajdonjog 
fentartásával engedtek át, feltétlenül ne számlázzák kü
lön. Ha ugyanis egy olyan részvénynél, amelyen saját, 
máskor is használni óhajtott motívumainkat használ
tuk fel, a rajzot és a követ külön tételben számlázzuk, 
feljogosítjuk a megrendelőt arra a vélekedésre, hogy 
ő a művészi tulajdonjogot, a szerzői jogot is meg
vette és azzal szabadon rendelkezhet.

A másik eszköz pedig az lenne, hogy a levelezésben, 
a megállapodásban a legteljesebb őszinteséggel mond
juk meg mindig a megrendelőnek, hogy hozzánk van-e 
kötve a szerzői jogot illetőleg, vagy magához váltotta-e 
a szerzői jogot is. A teljes őszinteségnek ezen a téren 
csak előnyei lehetnek és a nyomdászat, a magyar 
grafikai művészet fejlődése tekintetében mérhetetlen 
fontossága van a közfelfogás és a közerkölcs e téren 
való minél gyorsabb megtisztulásának. Kner Imre

A magyarországi könyvnyomtatás története dióhéjban (I.)
könyvnyomtatás a német gé
niusz szülötte s napvilágra pat
tanta után jobbára német em
berek vitték szerte a világba. 
Olaszországba Sweynheym és 
Pannartz, tehát németek útján 
ért 1464-ben, Franciaországba 
Gering Ulrich, Crantz Márton 
és Friburger Mihály plántálták 
át 1470-ben, Spanyolországba 
Palmart Lambert 1474 körül.

Német ember lett az első könyvnyomtató Magyar- 
országon is, amely a XV. században önálló nemzeti 
királyság volt, s 1458-tól 1490-ig olyan renaissance- 
fejedelem ült a trónján, akinek volt érzéke a huma
niórákhoz és művészetekhez is. Korvin Mátyás, e nagy 
fejedelem, a Mediciekhez hasonlóan udvarába gyűjtötte 
kora tudósainak és művészeinek tömegét, így a nagy 
könyvilluminátorokat: Altavanlit és Chiericit is; nagy
szerű könyvtárat alapított, amely könyvtár gazdagítása 
okáért egész sereg másolót foglalkoztatott mind budai 
palotájában, mind pedig az olasz városokban.

Az oligarchákat letörni igyekezett Mátyás, s velük 
szemben a köznemességre akarta hatalmát alapítani.

Uralkodása idején, bár hosszú, nagy háborúkat viselt, 
bizonyos jólét kezdett mutatkozni az ország nagy 
részében. Emlékét ezzel a közmondással tiszteli meg 
még ma is a magyar nép: »Meghalt Mátyás király, oda 
az igazság!«

A tudomány kedvelő király természetesen tudomány
szerető férfiakkal vette magát körül. Köztük volt 
Karai László budai prépost is, aki 1470-ben Olasz
országban járván, megösmerkedett Gutenberg talál
mányával, s referálva róla királyának, az ő megbízásá
ból Budára hívta a velencei, mások szerint római jeles 
német tipográfus Hess Andrást.

Hess András nyomdája az akkori viszonyokhoz 
képest igen szép berendezésű volt. Az 1473-ban ott 
elkészült 67 oldalas »Chronica Hungaroruim egyike 
a legszebb inkunabuláknak; az antikvához közeledő 
betűje szép vágású; papirosa kitűnő fehér; nyomtatása 
tiszta.

A budai nyomdáról ettől fogva semmi h ír ; való
színűleg tűzveszedelem pusztította el. Abból is követ
keztethető ez, hogy Vitéz János érsek 1492-ben a bécsi 
híres könyvnyomtató Winterburger Jánost igyekezett 
budai tipográfusul megszerezni. Hess nyomdájának 
szerelvénye tehát ezidőtájt nem lehetett meg; mert
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hisz ha ez megvan: könnyű szerrel foghatnak hozzá 
valamely vándorló nyomdászsegédet.

Több mint hatvan esztendeig nem is működött 
ezután nyomda Magyarországon. Tudósaink Bécsben 
(főképpen Singriniusnál), Nürnbergben (Kobergerné 1) és 
Krakkóban (Vietoris Jeromosnál) nyomatták ki művei
ket. Az utóbbi helyen készült az első teljesen magyar 
nyelvű könyv (Komjáti Benedek: Szent Pál levelei 
magyar nyelven) 1533-ban.

A régi Magyarország időrendben második nyomdá
szául az erdélyi szászok nagy reformátorát, Ilonterus 
Jánost vehetjük, ki 1534-ben alapította meg brassói 
nyomdáját, amelyben latin, német és görög munkákat 
nyomtatott 1549-ben elkövetkezett haláláig. Az ő 
nevéhez fűződik az első papiros
malomnak fölállítása is Brassóban 
1547-ben, valamint ő volt Erdély- 
ország első kartográfusa is. Nyom
dája a sok viszontagság közepette 
máig is fönnmaradt. Emlékének 
Brassóban szobrot állítottak.

Honterus János — mint emlí
tettük — reformátor volt. Általá
ban a reformáció szolgálatában 
állott a könyvnyomtatás az egész 
XYI. századon keresztül. A lutheri 
és kálvinista, majd később unitárius 
hitvallás terjesztése, az ennek kap
csán keletkezett sok parázs vita 
és polémia bőséges munkát adott 
ama sajtóknak,melyekkel e század
ban hitterjesztők és professzionátus 
könyvnyomtatók bejárták az or
szágot.

1537 körül Nyugatmagvarorszá- 
gon, a Sárvár melletti Új szigeten 
rendeztek be nyomdát Nádasdy 
Tamás horvát bán költségén. E 
nyomda első munkása valami 
Stmtius nevű ember volt, de csak
hamar fölváltotta őt a Krakkóban 
tanult Abádi Benedek, aki Erdősi Syl- 
vester János magyar grammatiká
ját nyomtatta. Két esztendő múltán 
Abádi Wittenbergbe ment Me- 
lanchthon igéinek hallgatására, s 
az új szigeti nyomda működése ezzel 
megszűnt.

Erdélyben a brassói Honterus- 
nyomda mellett csakhamar kelet
kezett másik nyomda is, még pedig 
a szász származású, de idővel jó 
magyar íróvá lett Hettai Gáspáré 
Kolozsvárt 1550-ben. E nyomda
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tipográfusa a német Hoffgreff György volt, aki — mint 
művei bizonyítják— kitünően értett a fametszéshez is.

A reformátor-nyomdászok közül igen viszontagsá
gos volt Huszár Gál pályafutása, ki a könyvnyomtatást 
1557 körül Bécsben tanulta meg Hoffhalter Ráfaeltől 
s egy nyomtatósajtót meg némi betűkészletet szerezve, 
előbb Magyaróváron, majd 1560—62-ben Debrecen
ben, 1570—73-ban Komjátiban nyomdászkodott s 
hirdette az igét; Kassán, Révkomáromban, Nagyszom
batban és Pápán is dolgozott, de e helyeken való műkö
dését nem hirdeti nyomtatott emlék. Örökös halál
veszedelem közt futott egyik helyről a másikra, s így 
természetes, hogy nyomtatványainak külseje nem igen 
lehetett gondos. Fődolog volt nála a betű, az ige!

Egy másik reformátor-nyomdá- 
szunk volt Bornemissza Péter, aki 
egy lengyel tipográfussal: Mancs- 
kovics (másként Farinaid) Bálinttal 
bolyongott szerte az országban.

Munkálkodásának főbb helyei: 
Komjáti, Sempte, Detrekő, Rárbok, 
Galgóc, Vizsoly. Az utóbbi helyen 
nyomtatta ki 1590 körül Károli 
Gáspár híres bibliáját.

Nagyszerű tipográfus volt aXVI. 
század közepe táján a lengyel szár
mazású, de a német kultúra emlőin 
nevelkedett Hoffhalter Ráfael. Egy
szersmind — úgylátszik — bizalmi 
embere, mintegy ügynöke lehetett 
a németországi protestantizmus 
vezető férfiainak. 1557 körül — 
mint Huszár Gál életleírásából tud
juk — Bécsben nyomdászkodott 
Hoffhalter Ráfael, ahonnan a szá
zad hatvanas évei elején vallási né
zetei miatt menekülnie kellett. Ma
gyarországra jőve, előbb Debre
cenben találjuk, majd Nagy váradra 
került, 1567-ben pedig Gyulafe
hérvárra ment János Zsigmond 
udvarához »királyi könyvnyom- 
tató«-nak. Itt játszódott le élte Vég
zetes tragédiája. A protestantiz
musnak hátat fordítva, unitáriussá 
lett, s új vallási fölfogását ugyan
azzal a hévvel hirdette, mint annak 
idejénaprotestáns hitét. Nem csoda, 
hogy mint renegátot a korábbi hit- 
sorsosai meggyűlölték. Mikor aztán 
1568-ban egy a szentháromságot 
gúnyoló kis iratot adott ki Hoff
halter, magametszette képpel a 
címoldalán: pörbe fogták s halálra



ítélték. Fia és hűséges munkatársa Hoffkai tér Rudolf apj a 
kivégzése után néhány esztendő múlva otthagyta 
Gyulafehérvárt, s bolygó életre adta magát. Időbeli 
sorrendben Alsólendva, Nedelic, Debrecen és Nagy
várad azok a helyek, ahol őt és sajtóját megtaláljuk. 
Azután nyoma vész.

Vándor könyvnyomtatóink közül termékenységé
vel igen kiválik a laibachi származású Manlius János, 
aki 1582-től kezdve Vasmegye és Sopronmegye egész 
sereg községét lakta meg, s számos különböző nyelvű 
könyvet nyomtatott. Vele lezárul a reformátoroskodó 
s már az üldözések következtében is lakóhelyüket 
sűrűn változtatgató könyvnyomtatók sora. A tipográfia 
üzletté, előkelő mesterséggé lett, a tipográfus legfő, 
vagy egyedüli céljául a tisztes megélhetést tekintette, 
s csak elvétve akadt olyan ember is köztük, aki az 
exisztenciális vonatkozásokon túl is lelkesedett a fog
lalatosságáért. A XVI. század végére 
megszerveződött immár az ellen- 
reformáció tevékenysége is, s ebben 
jelentős szerepe jutott a tipográfiá
nak. Telegdy Miklós volt az, aki 1577 
körül Nagyszombatban megalapí
totta azt a nyomdát, amely a kato
licizmus vezető férfiainak: Pázmány 
Péternek, Káldynak stb. a munkáit 
nyomtatta s amelyből a később 
Budára került roppant munkásságú 
Egyetemi Nyomda lett. E nyomda 
művezetői a századok folyamán job
bára németek voltak.

A XVII. s XVIII. századot nyom- 
dászattörténetileg bajos kettéválasz
tanunk. Egyik olyan, mint a másik.
A reformáció nagy intellektuális 
vihara már elült. A politikai viszo
nyok zavaros volta, a cenzúra és 
privilégium rendszere, valamint az 
intellektuális fejlődés gazdasági bék
lyói megkötötték a kultúrális vér
keringést országszerte, sőt mondhat
nék: európaszerte. A jobbágyság 
rendszere még teljességében meg
volt ; Magyarországon például csak 
minden huszadik ember volt a maga 
ura, vagyis nemes ember. A job 
bágyfiú hogy tanulhasson: ezer aka
dálya volt. A nemes ember fiainak 
pedig mi szükségéiért volna a tanu
lásra? Általában a tudásnak nem sok 
becsülete volt akkoriban még se
merre. Főurainknak jórésze még a 
nevét sem tudta leírni; vadászattal 
s tivornyákkal telt el a legtöbb

nek az élete. Ily körülmények közt a tipográfia sem 
igen virágozhatott ez időben nálunk.

E két évszázadnak csak a legnevezetesebb könyv
nyomtatóit említjük meg, azokat, akik bizonyos mér
tékben művészi színvonalon tartották a tipográfiát, s 
akik kiadóitevékenységükkel is rászolgáltak az utókor 
elösmerésére.

A Felvidék nyomdászata az obiigát latinnyelvű 
munkák nagy tömegének elkészítésén felül jobbára 
németes jellegű volt. A könyvnyomtatómesterek ma
guk is általában németek voltak. így a még a XVI. 
században élt Gutgesell Dávid is, aki Bártfán jelenté
keny tipográfusműhelyt alapított, amely 1598-ban 
Klösz Jakabé lett, majd pedig a város tulajdonába ment 
át. Klösz Jakab ekkor Lőcsén telepedett meg, igen 
szép nyomdát rendezve be, amelyet utódai, a száz esz
tendőn túl tevékenykedett Brewer-család tagjai még 

nagyobbszerűvé fejlesztettek.
A magyarnyelvű könyvnyom

tatás fő-főhelye ezidőtájt Debre
cen volt, ahol a sok kézen átment 
könyvsajtót a városi tanács megvá
sárolta s századokon át üzemben 
tartotta s fejlesztette. Az itteni ti
pográfia színvonala a nyomda élén 
álló művezető szakértelméhez ké
pest ingadozott; legjelesebb tipo
gráfusai voltak a XVII. és XVIII. 
század folyamán: Fodorik Menyhért 
(1632—63), Töltési István (1683—86) 
és Margitai István (1759—84).

Tipikusan magyar volt a sárospa
taki nyomda, amelyet öreg Rákóczi 
György erdélyi fejedelem derék fe
lesége, Lorántffy Zsuzsánna ala
pított. Nem egészen negyedszázados 
fönnállás után 1671-ben azonban a 
harcias jezsuiták elfoglalták a sáros
pataki református kollégiumot, s a 
tipográfusokat is menekülésre kény
szerítették. A nyomda anyagát Rozs- 
nyai János művezető megmentette, 
s Kolozsvárra, majd Debrecenbe 
költözve véle, itt a városi nyomda 
provizora lett.

Szép magyar nyomda volt a Szenei 
Kertész Ábra/iámé Nagyváradon. Itt 
készült a Károli Gáspár híres refor
mátus bibliájának második kiadása 
gondos nyomtatással, ritka szép hol
landi betűvel. 1660-ban a török 
ostrommal fenyegette Nagyváradot, 
mire Kertész Kolozsvárra menekült. 
Három esztendő múlva tovább köl
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tözött Nagyszebenije, s ott is halt meg 1667-ben. 
Azok közé a ritka nyomdászok közé tartozott a jó  
Kertész Ábrahám, akik nemcsak a szorosabb értelem
ben vett tipográfiához, hanem a betűmetszés művé
szetéhez is értettek.

Főként magyar és román munkákat nyomtatott a 
Bethlen Gábor által 1620 körül alapított gyulafehér
vári fejedelmi nyomda is, amely a XVIII. század köze
pén érte el virágkorát. (Román nyomda már korábban 
is volt Erdélyországban: a Sierbán és Mariáné, kik 1582 
körül román bibliát nyomtattak Szászvároson.)

Magyaros jellege volt az erdélyi fejedelemség fő
városának, kincses Kolozsvár nyomdászatának is. 
Tudvalevőleg a szász Heltai'(Heltauer) Gáspár, a kolozs
vári első könyvnyomtató is magyar íróvá és prédiká
torrá lett itten, özvegye, majd fia, ifjabb Heltai Gáspár 
igazgatta később a nyomdát, amely 1601 körül a 
református kollégium birtokába jutott.

Kolozsvárt működött a XVII. század vége felé a
legnagyobb m agyar 
betűmetsző: Tótfalusi 
Kiss Miklós. Iskolames
ter volt Fogarason, 
amikor a református 
egyház Amsterdamba 
küldte az itt készülő 
új magyar bibliaki
adás korrektorául. Ez 
a munkakör azonban 
nem elégítette ki őt. 
Harminc esztendején 
már túl volt, amikor 
ott nyomdásztanuló
nak állott be. A szedés 
és nyomtatás techni
káját elsajátítva, a be
tűmetszést kezdte ta
nulni, s ebben néhány 
esztendő alatt akkora 
tudást és ügyességet 
ért el, hogy a híre- 
neve bejárta az egész 
világot. A római pápa, 
Firenze nagyhercege s 
a georgiai fejedelem 
tőle vásárolták nyom
dáik betűanyagát.

1690-ben hazatért 
Kolozsvárra, úgy ter
vezve, hogy országos 
betűöntőműhelyt állít, 
s keleti Európát ő látja 
el a maga nemesvágású 
betűivel.

Idehaza irigység és rosszakarat fogadta. Ortográfíai 
újításaiért — a mai magyar helyesírási fölfogás egyik 
megalapozója volt — a biblia meghamisításával vádol
ták, s bármihez is kezdett: elgáncsolták. Papok és 
világiak szinte versenyeztek abban, hogy mentői 
jobban megkeserítsék az életét. S mikor aztán Tót
falusi Kiss Miklós a maga védelmére »Mentség« címen 
éleshangú könyvet írt és nyomtatott k i : ennek példá
nyait elkobozták. A sok üldözés elvégre is sírba dön
tötte nagy betűművészünket.

Tótfalusi Kiss Miklós egy késői kolozsvári utóda, 
Kapronczai Nyerges Ádám szintén jeles betűmetsző volt. 
Főképpen a keleti nyelvek betűinek vésésében jeles
kedett. 1785-ben Marosvásárhelyre költözött, de rövi
desen meghalt. Novák László

Kelet, az örök színforrás
ÉGI LEGENDA AZ, mely az 
egész kultúremberiség bölcső
jét Ázsiába helyezi. De ezt az 
ősrégi hitet a történelmi kuta
tások, ásatások egyre több adat
tal igazolják. Talán a titkos ős
forráshoz való névtelen von
zalom az oka, hogy csaknem 
minden évszázadban felújul 
valamilyen formában a Kelet 
felé sóvárgó vágyakozás. A neve 

mindig más és más a vállalkozásnak, mely a távoli 
világrész belsejét, titokzatos magvát keresi fel, hogy 
gazdasági vagy művelődési kapcsolatok szálait szőjje 
közte és Európa közt. De a lényege mégis alighanem 
az a hazasóvárgás, mellyel az elszakadt gyermekek 
ősapáik omló épületeihez vágyakoznak. Ennek a meta
fizikai vágynak egyik látható életnyilvánulása: a Kelet 
színeiben való fürdés.Tizenkét évvel ezelőtt egy francia 
festő, Besnard Albert kiállítást rendezett Párizsban 
indiai útja alatt festett képeiből. Besnard az akadé
mikus irányú modern francia festészet elismert, de 
kissé hideg nagysága. S mikor erről az útjáról haza
tért, palettája az életörömnek ujjongó színeivel lett 
gazdagabb. Csupa vörös szín a négyven-ötven képen, 
csupa mágikus, varázslatos vörös szín, a hajnali rózsás 
Napkeltétől a maharadzsák vérvörös bíborselyméig 
minden árnyalatban. Lírai és érzéki, virágot és ember
húst csillogtató tónusok. Úgy látszott, hogy másféléves 
útja alatt a francia festő lelkében egy egészen különös 
változást élt át, mely a tűz, a vér, a rózsák és az izzó 
homokon visszavert napfény színskálájában fejeződött 
ki. Amit kicsiben az egyén cselekedett, megszomjúhoz- 
ván és a forrásból merítve, azt nagyban és egészben 
minden tikkadt időszakában megcselekedte az európai
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kultúra. Mikor a tizenkilencedik század elején az anti- 
kománia látszólag a legerősebbről!, ez a be nem vallott 
vágy az ismeretlen Oriens felé már mindenfelé ott 
lappangott a művészekben és a közönségben. A német 
festők akkoriban mind Italiába jártak zarándokúira, 
hogy elfakult palettájukat felfrissítsék. Raffaelnek és a 
renaissance nagy egyéniségeinek hatása azonban csak 
lelki életüket töltötte meg mély áhitattal e nazarénus- 
piktoroknak, de ők maguk egyre inkább színvakokká 
lettek. Valamivel hamarább a francia festés is Dávid
nak és az ő iskolájának hatása alatt megfeneklett a 
klasszikus formaszépségben és — színtelenségben. 
Ennek az antikomániának egyebek közt az a végzetes 
tévedése is megvolt, hogy azt hitték: a görögök és 
rómaiak márványépítése, templomaik fehérek voltak. 
Sejtelmük sem volt arról, hogy mennyire polychrom 
voltaz egész antik architektúra.Mikorazután az utánzás 
szelleme végkép vizenyőssé tette az egész Pompéjit 
ésHercalanumot, görög vestaszűzeket és római papokat 
utánzó világot, egy brutális hadvezér elküldte Párizsba 
a Kelet üzenetét. S  egyszerre divatbajött Napoleon 
hódításai nyomán az egyiptomi színpompa. A bronz
veretek szfinkszei, sárkányai akkor lepték el a búto
rokat. Az indiai, perzsa kashmir-sálok, melyeket nehéz 
arany fontokért mértek, akkor borultak a bájos francia 
nők meztelen vállaira. A lyoni selyemszövőgyárak egy 
évszázadon el voltak látva tarkasávos mintákkal,a bur- 
nuszok és turbánok ragyogóan szőtt mustráiból. A tün
döklő Kelet sóhaja volt ez. Ezen az élettől kicsattanó, 
friss művészeten kívül alig is volt más hatása Napoleon 
után az ő egyiptomi hadjáratának.

De ugyanúgy lehetne — visszafelé haladva a tör
ténelemben — megállapodni minden stratégiai úton 
és zarándokúton, mely Kelethez vezetett s a nyugati 
civilizáció nagy színörömeit eredményezte. A római 
birodalomnak nem az volt-e legnagyobb művészeti 
gazdagodása, mikor császárai kiterjesztvén uralmukat 
aFöldközi-tengertől távolabb eső vidékekre,eljutottak 
a ))barbárok«-hoz, akiktől irtóztak, de akiknek a 
színei mégis felivódtak az ő életművészetük rostjain. 
És ugyanaz a jelenség, de még kristályosabb példán 
abban a nagy vállalatban, mikor a középkor szelleme 
indult el lenyűgözni a Keletet. A neve: keresztes had
járat. A célja: Krisztus sírja— és a szaracénok leigázása. 
Az eredménye: a színek csodája. A bűbájos mesék 
pirossága. A selymek és fátyolok zuhataga. A különös 
tarkaságú Hedvig-üvegek, menyasszonyi poharak, 
damaszkuszi kardok, arab bársonyok. A trubadúrok 
költészete és az európai asszonyok arcán a pirosító, 
testén az ámbra-illat.

Azt szokták mondani, hogy e politikai tömegmoz
galmak nagy belső feszítőerők eredményei. A mate
rialista történetlátás ezt a gazdasági kiterjeszkedés 
rablóvágyainak tekinti. Az idealista világszemlélet

romantikus hullámnak nézi, melyet a lelki elmélyülés 
golf-árama hajt Kelet felé. Esztétikai szemszögből 
nézve: a színek kútjához való vándorlásnak nevez
hetjük. Természetes, hogy ez a szomjúság a tömegek 
és karavánok lelke mélyén szunnyadva is öntudatlan. 
Csak a nagy vezetőkben, a megérzőkben és tisztán- 
látókban emelkedik fel a próféták ihletéig, akik a tör
ténelem kommandóit megértik és követik.

Most újra ott vagyunk a századnak amaz üteménél, 
melynél a lélegzet Kelet felé fordul. És minden sóhaj 
India felé száll. A világgazdaság történetírói talán úgy 
magyarázzák: az angol imperializmus gyarmati szálai 
lazulnak. Műveltségtörténetileg: az európai lelkiségnek 
új metafizikai erőforrásokat szolgáltat Buddha és az ő 
követőinek tanítása. Nevezzük akár indiai szabadság- 
harcnak ezt a mozgalmat, akár Tagore költészetének 
vagy Gandhi bölcsességének ennek reflexét, a színező
elemeket ez a nagy eszmeáramlat ezúttal sem nélkülözi. 
Hogy hol, mely felületeken ütköznek ki, ma még nem 
látszik elég világosan.
Látjuk a divat felszí
nén úszkálni mindab
ban a tarkaságban, 
melyetTutankhamen- 
színeknek nevez a kon- 
fekciós-bölcsesség, de 
amely egyre szélesebb 
gyűrűkben szivárog.

Látjuk az orientális 
formák és a buddhista
ábrázolások nagy nép
szerűségében, mely el
lepi a bútor, a textil, 
a tapéta és a grafikus
nyomtatvány síkjait.
De látjuk keresztül
sugározni mélyről és 
mérhetetlen távolság
ból az expresszionista 
festés víziós álmain is, 
melyben úgy bonta
kozik ki, mint csoda
tevő kútból egy szent
nek a képe. Nem bizo
nyos, hogy e művészet 
transzcendentális ereje 
hova vezet. Csak az a 
bizonyos, hogy a mai 
festészet és illusztrá
ció színeit már-már 
érleli egy távoli nap és 
a világot újra elborítja 
a színekben tomboló 
romantika. Nádai Pál
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A szakirodalmilag  k i m e r í t e t t  szakkérdések
Z Ö N Z E T L E N  E M B E R E K  
fáradhatatlan munkálkodása a 
szakirodalmat a fejlettségnek 
arra a fokára emelte, hogy ma 
már határozottan az egyes szak
kérdések kimerítéséről lehetbe- 
szélni. Ez megdönthetetlen tény- 
nyé válik különösen akkor, ha 
ezeket a szakkérdéseket külön- 
külön bíráljuk, akár mint tör
vényeket, szabályokat, esetleg 

mint individuális technikai megoldásokat. Annyi tény, 
hogy a bizonyos törvényeken nyugvó szakkérdések
nek szakirodalmilag való kimerítése következik be 
elsősorban, ami természetes is, mert abban a pillanat
ban, amikor törvényekről beszé
lünk, azért tesszük, mert az a bizo
nyos törvény szorosan egybe van 
kapcsolva annak a tárgynak, például 
gépnek alapelvi megoldásával, amely 
csak abban az esetben szűnik meg 
törvénynek lenni annál a bizonyos 
alapelvű gépnél, ha az egészet egy 
teljesen más alapelvre fektetjük.

Most is egy a nyomtatástechnika 
szempontjából legfontosabb szak
kérdéssel, a nyomóhenger borítá
sával és annak helyzetváltoztatásával 
óhajtunk foglalkozni, mint olyan 
kérdéssel, amely szakirodalmilag ha
tározottan ki van merítve, de amely 
szakkérdésnek felszínen való tartása 
azért szükséges, mert nélkülözzük az 
ilyen kérdéseket tárgyaló állandó 
jellegű tankönyveket és ebből az 
okból kifolyólag az új generációnak 
legnagyobb része nem férkőzik e 
kérdések megvilágított részéhez.

Azért mondjuk, hogy megvilágí
tott részéhez, mert ehhez a szakkér
déshez semmiféle vita nem férhet, 
lévén egy szigorú fizikai törvényről 
szó. Hogy a múltban mégis miért 
vitatkoztak és kik vitatkoztak e szak
kérdés fölött, az talán nem is fontos.
Elégedjünk meg annak a megállapí
tásával, hogy az arra hivatott szak
emberek nem vitatkoztak, mint 
ahogy nem is tehették ezt, mert 
amint már fentebb is mondottuk, 
ehhez a kérdéshez nem férhet vita.

Az erre hivatott szakemberek kötelességükhöz híven 
csak megvilágították ezt a kérdést azok előtt, akik 
előtt ez homályosnak tűnt fel. És erre van szükség 
jelenleg is.

A könyvnyomdái gépeket alapelvi megoldás szerint 
három főcsoportra osztjuk, úgymint: laposfelületről 
hengerrel (gyorssajtó), laposfelületről laposfelülettel 
(kézisajtó,tégelysajtó) és hengerről hengerrel (rotációs) 
nyomtató gépek csoportjára. Mindegyik más és más 
alapelven nyugszik, így természetesen más és más 
fizikai törvényekkel van egybekapcsolva.

A gyorssajtónál a szigorú fizikai törvényabbanrejlik, 
hogy a nyomóalap menetsebességének és a nyomó
henger forgási sebességének pontosan egyformának 
kell lenni, amit úgy tudunk biztosítani, ha a gépgyár 

által meghatározott vagy kipróbált 
nyomóhenger borítás vastagságától 
nem térünk el. Ugyanis a nyomó
henger kerületének forgási sebes
ségét akkor változtatjuk meg, ha a 
nyomóhengerre a megengedettnél 
több vagy kevesebb borítást teszünk. 
Ha többet teszünk, akkor a nyomó
henger kerületét megnagyobbítot
tuk, minek következtében annak 
kerülete gyorsabb forgásra van 
kényszerítve, mivel a henger kerüle
tének egy hosszabb utat kell meg
tenni ugyanannyi idő alatt, amennyi 
idő alatt azt a nyomóhenger közép- 
tengelye teszi meg. így természete
sen a nyomóhenger forgási sebes
sége és a nyomóalap menetsebessége 
között időbeli differencia áll be, 
minek következtében a nyomóhen
ger nem végez függőleges nyomást 
a nyomóalapra, illetve az azon elhe
lyezett formára, hanem súrlódva 
halad azon végig, aminek a betűk 
és klisék gyors kopása, a nyomóhen- 
ger-borításnak megrepedése és foly
tonos elcsúszása, piszkítás, ráncolás a 
következménye. Abban az esetben, 
ha a nyomóhengerre a meghatá
rozott vastagságnál kevesebb borí
tást alkalmazunk, akkor éppen az 
ellenkező eset áll be, vagyis a nyo
móhenger kerületének forgási sebes
sége lassúbb lesz, mint a nyomóalap 
menetsebessége. Az ebből származó 
bajok szintén súlyosak lehetnek.
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A legtévesebb felfogás azonban ebben a kérdésben 
az, hogy a nyomóhenger helyzetének megváltoztatá
sával, vagyis lejebb, illetve feljebb való emelésével 
kerületének forgási sebességét is megváltoztatjuk. Ép
pen az ellenkezője áll fenn. Azért vagyunk kénytelenek 
és azért muszáj a nyomáserősség nagyobb különbö- 
zeteit a nyomóhenger helyzetváltoztatásával kiegyen
líteni, hogy a nyomóhenger kerületének forgási sebes
sége és a nyomóalap menetsebessége között időbeli 
differencia elő ne állhasson, hanem ennek a két fontos 
tényezőnek a pontos együttműködése biztosítva legyen.

Tévedés volna természetesen ezt a tételt úgy értel
mezni, hogy a nyomóhengert minden legcsekélyebb 
nyomáserősség-különbözetnél föl- vagy leeresszük. 
Nem. A gyakorlat az, hogy ha például egy nyomó
hengernek a borítása nagyobb méretű gépen l'^ m m  
vastagságra van meghatározva, amibe az egyengetés, 
olajos ív és egy nyomandó ív is bele van számítva, 
akkor a nyomóhengerre teszünk 1 mm vastag állandó 
borítást, a V2 mm pedig marad változó felhúzatnak. 
Szabálynak azonban ez nem szabály, mert ez minden
kor attól függ, hogy milyen természetű formának az 
egyengetéséről van szó. így tehát a helyzet az, hogy 
például a nyomóhengernek a leeresztésére csak abban 
az esetben kerül sor, ha egy olyan formát kapunk, 
amely bizonyos okoknál fogva nagyobb nyomás
erősséget igényel, mint amilyet a H/2 mm vastag 
borítással el tudunk érni. Yagy pedig: a nyomóhen
gert akkor emeljük fel, ha a rendes írásmagasságnál 
magasabb anyag, például stereotíplemez vastalpakkal 
kerül a gépbe s így az egyengetésre nem marad 
kellő mennyiségű ív. De szükségessé válik a nyomó
hengernek a felemelése abban az esetben is, ha egy 
nagyobb gyorssajtón egy aránylag kis terjedelmű for
mát kell nyomtatnunk, miért is a IV2 mm vastag borí
tás helyett csak 1 mm vastagot alkalmazhatunk, vagyis 
1/2 milliméterrel kevesebbet, mint a meghatározott 
magasság. Laupál Antal, K assa -K os ic e

Praktikus munkabeosztás
Cikkünk címének elolvasásakor nem egy üzem

vezető vagy nyomdatulajdonos olvasó fogja önma
gával elhitetni, hogy üzemében van a legjobb és leg
racionálisabb munkabeosztás. Egy másik talán azon a 
véleményen lesz, hogy most valamely újabb Taylor- 
rendszer érdekében ütjük meg”a nagydobot. Távolról 
sem! Csupán a nyomtatvány elkészítésének munkame
netét akarjuk megvilágítani a kézirat átvételétől a kész 
munka szállításáig, tekintettel minden körülményre, 
amely a síma, zökkenés nélkül való munkát lehetővé 
teszi. Természetesen nem hallgatva el azt sem, hogy 
miként — ne dolgozzunk. A kalkulációról most ne

beszéljünk. Ezt későbbi megbeszélésnek tartjuk fenn, 
hiszen sajnos, a nyomtatványt előzően több nyomdá
ban kalkulálgatták már, mielőtt a legkedvezőbb ár
ajánlatot adó nyomdai munkát megkapja. De hogy 
versenyképesek maradjunk, szigorú számításokat kell 
megejteni és éppen ez az, ami a leggondosabb és 
legpraktikusabb munkabeosztáson nyugszik.

Már a kézirat átvételénél minden félreértést ki kell 
küszöbölni és kétséges eseteket tisztázni, nehogy ké
sőbb kérdezősködések a költségeket növeljék és a szál
lításnál késedelmeskedések támadjanak. Nagyobb 
munkák átvételénél föltétlenül szükséges, hogy az 
üzemvezető vagy művezető jelen legyen, mert leg
jobban ő tudja biztosítani a munka határidőre való 
szállítását és a megrendelő kívánságainak figyelembe
vételét, valamint azt, hogy a munka technikailag ki
fogástalan legyen. Helytelen, ha a megrendelt munka 
szállítását olyan időre ígérik, amely rövidsége miatt 
már eleve nem tartható be és egy tisztviselő vagy főnök 
sem veszít a tekintélyéből, ha ebben a fontos kérdésben 
előbb megbeszélést folytat az üzem felelős vezetői
vel. Minden megrendelés mellé kísérő- vagy meg
rendelőlapot állítanak ki, amely pontosan fölvilágosít 
a munka készítésére vonatkozó minden tudnivalóról. 
Ez egy táskából áll, amelybe a kéziratot teszik bele 
és amely az üzem minden osztályán keresztülmegy, 
míg a munka elkészül. Naponta egyszer-kétszer ezek 
a táskák a mellékelt utasításokkal együtt a faktor
hoz adandók be, hogy az a további intézkedéseket 
megtegye. Ha a megrendeléseket nem kapja meg ren
desen és idejében, akkor egyik-másik szedőnek mun
káját abba kell hagyni, itt is, ott is segíteni, korrektúrát 
csinálni és ezzel nem egy fél vagy egész óra vész kárba 
az üzlet részére. Minden munkát, bármily jelentékte
lennek látszik is, bele kell iktatni a napi programba, 
és ennél viszont figyelembeveendők: a megígért szál
lítási terminus betartása, a munkának olyanformán való 
kiadása, hogy a gépek munkája formák várása miatt 
fennakadást ne szenvedjen.

Az első részét ennek a szedőterem végzi és annak 
vezetője a gyakorlatból bizonyára legjobban tudja, 
hogy minden egyes szedő milyen munkára alkalmas. 
Megállapított tény, hogy az egyik — különbeni tevé
kenységének teljes elismerésével — a táblázat-, a má
sik a kompressz-, a harmadik a merkantilis mun
káknál válik ki, a negyedik a tördelésnél vagy az 
akcidenciánál árul el jártasságot és így tovább. Ezek 
tudatában osztja ki a művezető a kéziratot a sze
dőknek a szükséges tudnivalók közlésével. Nagy 
munkáknál, amelyeknél többen működnek közre, 
leghelyesebb írásban megadni a személyzetnek a be
tűnemre, térzőkre, alakra, rubrikákra és a többire 
vonatkozó utasításokat, minden részletre kiterjedően, 
hogy kétségek és utólagos kérdezősködések elkerül-
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tessenek. A munka mindenkori állásáról a a művezető 
szükség esetén azonnal és könnyen tájékozódhassák. 
Nagy üzemekben kívánatos, hogy a folyó munkák: kata
lógusok, folyóiratok és lapok beosztásai, hirdetéseinek 
nagysága, például Vi> V2> XU, Vs és így tovább a szedő
teremben kifüggesztendő táblán legyen megtekint
hető. Úgyszintén melyik betűfajból hány szekrény 
van és melyik regálisban. Az az ellenvetés, hogy hisz 
ezt amúgyis tudja a személyzet, nem állja meg a he
lyét, mert sokszor a másik osztályból alkalmaznak 
kisegítőt vagy munkanélkülit vesznek fél, akiktől ezek 
ismerete nem kívánható meg.

A kisebb munkák elkészítési módja világosan kell 
hogy kitűnjék az írott utasításból. A szedőterem ve
zetőjének mérlegelnie kell, hogy valamely szedésnek 
többszörösen való kiszedetése előnyösebb-e, mint a 
magas példányszám nyomása, vagy készíttessen-etöm- 
öntvényeket, galvanókat. A klisék megszámozandók 
és pontosan elkönyvelendők, hogy mindenkor meg
állapítható legyen a tulajdonosuk, a rendeltetési céljuk.

A főgépmesternek is pontos tájékozottsággal kell 
bírnia a nyomásra kész vagy belátható időn belül 
elkészülő munkákról. Ezzel lehetővé válik a gépeknek 
célszerű kihasználása és esetleges színes nyomásnál 
elkerülhető a gép hiábavaló drága mosása. Ha nagy 
példányszámokat nyom, közben a következő munka 
kliséit egyengetheti. Kivágásokat és esetleges mechani
kai egyengetéseket végezhet. A gép járása közben már 
a következő forma zárható és a nyomandó papiros 
is előkészítendő. Rendesen visszatérő munkáknál, 
folyóiratoknál, lapoknál az alkalmazandó festékek, 
példányszám és a többi ugyancsak a gépteremben 
kifüggesztett tábláról legyen meglátható, úgyszintén 
a munkáknál szükséges kötés-, fej- és keresztbeosztás 
nagysága is. A nyomásnál nem foglalkoztatott segédsze
mélyzet az egyengetés ideje alatt a kinyomott pél
dányok összehordására és megszámlálására használ
ható fel. A főgépmester gondoskodjék idejekorán 
a papiros beszerzéséről, a szükséges festék előkészíté
séről, és így adandó át a munka a nyomónak vagy 
gépmesternek, hogy a velük szemben támasztott kö
vetelményeknek mindketten megfelelhessenek. A 
nyomás még inkább tükörképe a nyomda teljesítő- 
képességének, mint a szedés.

Ha a szedőteremnek a gépteremmel való organikus 
összeműködése elengedhetetlen szükségesség, úgy fo
kozottan áll ez a könyvkötőosztállyal való összedol
gozásra is. A vezetőnek arra kell ügyelnie, hogy a ki
nyomott példányok kellő időben körülvágassanak és 
nem egyenként. A nyomtatványok itt is megszámlálan- 
dók, hiszen elég gyakoriak a reklamációk a hibás 
megszámlálásból eredő differenciák miatt.

A sok aprómunka, amely a könyvkötészetre vár, 
különösen egyénileg kezelendő és nagy körültekin

t ő

tést és szakismeretet kíván meg az osztály vezetőjétől. 
Az egyik segéderő gyakorlottabb és megbízhatóbb a 
hajtogatásban, a másik a perforálásban és számozásban, 
a harmadik a számlálásban és csomagolásban. Itt is 
főkövetelmény a jó  munkabeosztás. Tanult férfimun
kást ne bízzanak meg segédmunkával, mert ezt egyál
talán nem lehet felszámítani. A szedő- és gépteremben 
teljesített munka följegyzendő a már említett kis lapra. 
A táskában meg benne van a kézirat, szerzői korrek
túra és a kész támpéldány és így kerül a szállítandó 
munkával együtt az expedícióval és számlázással meg
bízott személyhez. Minden munkához szállításkor a 
számla is melléklendő, ez a legajánlatosabb és a szál
lítás pontos beosztása is fontos. A fentismertetett rövid 
útmutatások figyelembevételével az üzemi költségek 
nem egy fölösleges kiadással csökkenthetők.

Vájjon így van-e ez minden nyomdaüzemben?
Ham Mann, Dresden

Pusztai Ferenc 1850— 1924
90-es évek egyik legkiválóbb 
szakembere és szakírója, úgy
szólván teljesen elfelejtve, aug. 
13-án örök álomra húnyta le 
szemeit.

Hogy ki volt Pusztai Ferenc, 
arra a jelenlegi generáció nem 
igen emlékszik, mert idestova 
20 esztendeje, hogy visszavo
nult a nyomdaipari pályától, 
melynek évtizedekig számot

tevő tényezője volt. 1884-ben került az akkoriban 
a W ilkens és W aidl nyomdából alakult Pallas rt. 
nyomdájának élére műszaki vezetőnek. Az ő vezetése 
alatt fejlődött a Pallas az elsők közé, az ő érdemeinek 
tudható be a Pallas jelenlegi épülete és berendezése, 
mely a külföldieket is annyira meglepte a milléniumi 
kiállítás idején.

Midőn vezetői állásába már beleélte magát, nem 
volt megelégedve, hogy minden téren a külföld után 
kell kullognunk, értve ezalatt leginkább a hiányos 
szakmabeli fejlesztést. Ó, mint már ismert magyar 
szakíró, sovén szempontból kifogásolta, hogy nincs 
magyar szakirodalom, mert az évenkint megjelenő 
Évkönyv nagyon kevés teret nyújthatott a magyar 
szakirodalom kifejlődésének.

Hosszú tanakodás után megérlelődött benne az el
határozás, hogy Magyar Nyomdászat címen havi szak- 
folyóiratot indít. Merész elhatározás volt ez akkor 
még, mert a hosszú időközökben megjelent egy-egy 
szakirodalmi ténykedés rendszerint balul ütött ki és 
ez elvette kedvét mindazoknak, kik ilyesmivel meg



akartak próbálkozni, ő  azonban nem csüggedt, szá
mot vetett az anyagiakkal is és 1888 március havában 
megjelent a Magyar nyomdászat első száma. Az akkor 
szereplő szakírógárda szívesen állt a szerkesztő-ki
adó rendelkezésére és az első évfolyamok valóban 
változatos és tanulságos szakcikkek özönét közölték 
le, míg a technikai tudást az ötletes hirdetésszedések 
és minden számhoz csatolt mellékletek szolgáltatták. 
Egyúttal a lap az akkor még Tár
saskör néven szerepelt Szakkör hi
vatalos lapja is volt.

Sajnos, alig két évre rá kitört a 
90 -es bérmozgalom, melyet Pusztai 
állásánál fogva nem támogathatott és 
ebből kifolyólag a Magyar Nyomdá
szat megszűnt hivatalos lap lenni és 
a Társaskör Grafikai Szemle címen 
új lapot adott ki. Ettől kezdve meg
oszlott az eddigi egyöntetű szakíró
gárda és amennyire örvendetes volt, 
hogy már két szaklappal is rendel
keztünk, de tekintve az anyagiakat 
és az olvasók számát, mégis kár volt 
a szétválás úgy szellemi, mint tech
nikai szempontból.

Pusztai azonban mindezeken túl
tette magát és anyagi áldozatok árán 
is fenntartotta lapját, új szakíró
gárdát nevelt magának és egész 
sereg mesterszedőt képeztetett ki a 
Pallasban, és szinte szállóige volt, 
hogy minden valamirevaló mester
szedő a Pallasban nyerte kiképezte- 
tését. Már magában ez a tény is 
olyan, hogy örök emléket állított fel 
Pusztai úgy magának, mint a Pallas- 
nak, hogy ezt megtette.

1904 augusztus 1-én hirtelen meg
vált állásától, melyet két évtizedig 
töltött be és erre az időre esik a Pal- 
las fénykora nem anyagi, hanem 
nyomdászati szempontból, önérze
tes, igazán úr volt és miután a szakma 
összeütközésbe került a bankpoliti
kával, otthagyta helyét — a szakma 
legnagyobb kárára — és aránylag fiatalon, 54 éves 
korában megvált a nyomdászati pályától. Még két 
évig szerkesztette ugyan lapját és azután átadta egy 
csoportnak, megunván a kicsinyes és személyes dol
gokat, magánéletbe vonult. Ez időben rendezett anyagi 
viszonyok között élt, de jött a világháború és az ő 
anyagi romlását is ez idézte elő, úgy hogy az utóbbi 
években kénytelen volt agg kora dacára újólag kenyér- 
kereset után nézni és először a Kalina cégnél, utóbb

a Stephaneumban, végül a Glóbusban nyert elhelye
zést, ahonnét a kórházba került, hol hosszas szenve
dés után elhúnyt. Élete és munkássága azt bizonyítja, 
hogy kevés oly nyomdász volt, mint ő és hervadhat- 
lan érdemeit a nyomdásztörténelem nem hagyhatja 
figyelmen kívül. Szerény volt, nem szerette a tömjé- 
nezést, minden igyekezete abban összpontosult, hogy 
tanítson. Utolsó nyilvános szereplése a Magyar Nyom

dászat 25 éves jubileumán volt 1912 
január havában, midőn a nyomdász
társadalom színe-java ünnepelte őt, 
mely alkalomból az ő ismert egy
szerűségével elhárított magától min
den dicséretet és azt mondotta, hogy 
ő csak kötelességét teljesítette szak
májával szemben. A XX Y. kötet első 
számában jelent meg hattyúdala, 
melyben leírta a Magyar Nyomdá
szat 19 éves történetét, melyet ő 
szerkesztett. Ember volt ő is, hibá
val egyetemben, de ezek a hibák 
nagyrészt az akkori viszonyokban 
rejlettek. Akik még ismerték a Pal- 
las első elnökét, Kerkapoly Károlyt 
és első igazgatóját, dr. Gerő Lajost, 
meg tudnák mondani, hogy mily 
elfogultak voltak ezek mindenkoron 
a munkásság kívánságával szemben. 
És hogy Pusztai ez ellen nem tehe
tett semmit, azt nem lehetett telje
sen az ő hibájául felróni. Ha ezek 
a sűrűn egymásután előforduló moz
galmak, 1890,1894,1895,1898, nem 
fordulnak elő, akkor ő sem lett volna 
annyira elzárva a nyomdásztár
sadalomtól. Szerette ő a nyomdász
társadalmi életet, a kedélyes »Bür- 
gerabendeket«, de a legtöbbször 
kíméletlen támadásokkal szemben 
elvesztette bizalmát azokkal szem
ben is, kik ennek nem voltak oko
zói vagy előidézői. Azért szerették 
alárendeltjei, különösen azok, kik 
közelférkőzhettek gondolatmeneté
hez és lelkületéhez.E sorok írója nem 

egyszer került ellentétbe vele, mint nyomdavezetővel, 
nem egyszer kellett levonni ebből a konzekvenciákat, 
de végül újra szent volt a béke. Hogy élettörténete és 
munkássága milyen volt, arról szóljanak az alanti 
sorok, melyeket a Nyomdászati Enciklopédia részére 
annak idején személyesen állított össze.

»Pusztai Ferenc, könyvnyomtató és a magyar nyomdászati szakirodalom meg
teremtője, szül. Aradon 4 850 okt. 7-én. A gimnázium hat osztályának elvég
zése után a sztllővárosabeli Goldscheider-nyomdában a könyvnyomtatást tanulta.
4 869-ben Pestre jött, honnan az 1870-iki árszabálymozgalom után Szegedre
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utazott. 4 872-ben ismét Pesten, a Bucsánszky-, majd a Heckenast-, később 
Franklin-nyomdában dolgozott. 4 875 őszén az államnyomdába került, hol 
szedő, később korrektor, majd segéd-művezető volt 4 884-ig , mikor az újon
nan alakult Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság meghívta nyomdaveze
tőjének. Élénk része volt a nyomdászok egyleti és társadalmi mozgalmaiban.
4 872-ben az önképző egyesület gazdája volt, 4 875-ban a könyvnyomtatás 
négyszázados jubileumi ünnepélyének jegyzője, a később egyesült nyomdász- 
egyesületeknek hosszú éveken át választmányi tagja. Az 4 880-as évek elején 
feladatául tűzte az addig mindenben német nyomdászoknak és a Typographia 
cimü nyomdászujságnak megmagyarositását. E  végből kicsiny, de lelkes társa
sággal megalapította a Nyomdászok Közlönyét, megteremtve ezzel a magyar 
nyomdászati szakirodalmat. 4 884-ben Ács Mihály vette át e lap szerkesztését. 
Pusztai azonban 4 888-ban uj, havonkint megjelenő folyóiratot inditott meg 
Magyar Nyomdászat cimen. Az e lapokba irt cikkein kívül,kiváló szakbeli értékű 
dolgozatai jelentek meg a Magyar Nyomdászok Évkönyvében és a Typographiá- 
ban. összeállította még a Könyvnyomdászati mesterszótárt (Magyar Nyomdászat) 
és az Akcidens-munkák gyűjteményét. Szerkesztette a Nyomdászati Enciklopé
diát, mely ezideig a legpraktikusabb kézikönyv a grafikai szakma terén. Mun
katársa volt a Pallas Nagy Lexikonának is. A » Könyvnyomdászok Szak köre« 
tiszteletbeli és az »Otthon« irók és hirlapirók köre, a »Magyar Iparművészeti 
Társulat«, valamint a »Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete« 
rendes tagja volt. 4 896-ban a milléniumi kiállításon a közreműködői és 4 9 0 0 - 
ban a párisi kiállításon a közreműködők arany érmével tüntették ki.«

Most pedig e helyütt búcsúzom tőled, kedves jó 
tanítómesterünk. Tüneményes szép pályát futottál be, 
de a sors élted végén nagyon is mostoha volt hozzád. 
Hosszú szenvedésed után legyen neked könnyű a hant, 
és mint nyomdász nyugodt lélekkel állhatsz Guten
berg apánk elé, ki nagyon meg lehet veled elégedve. 
Emlékedet híven megőrizzük. Radnai Mihály

Geel Ottó mérnök
GUTENBERGHAUS GEBR. 
G EEL, vagy ahogy nálunk 
ismerik: Gutenberg ház Geel Test
vérek cég a múlt hónap elején 
ünnepelte meg alapításának 40. 
évfordulóját. A szeptember 7-i 
jubileumon, — melyet a cég 
székhelyén, W ienben ültek 
meg, — a szakmai világ nota- 
bilitásai egyöntetű szívélyes
séggel és igaz benső tisztelettel 

járultak gratulációjukkal a cég ezidőszerinti főnöke, 
Geel Oltó mérnök elé, aki ezt ez ovációt méltán meg is 
érdemelte. A Gutenberghaus cégnév ma már fogalom 
a szakmai körökben és ez érdemül tudandó be Geel mér
nöknek, akinek szikár, magas alakját, egyszerű, köz
vetlen egyéniségét, konciliáns üzletbeli érintkezését, 
komoly s emellett szolid tárgyalási modorát a magyar 
nyomdászok is igen jól ismerik.

A Gutenberghaus Gebr. Geel céget 1884-ben alapí
tották a Geel fivérek: Rudolf és Ottó. A kezdetben 
csak szűk körre szorítkozó grafikai szaküzletnek ak
koriban legfőbb üzletága volt a párizsi Lorilleux Ch. & 
Cie festékgyár festékeinek a közvetítése, de nemsokára 
a tégelyes és gyorssajtók javítására is berendezkedett.
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Ez a javítóműhely egészen primitív berendezésű volt. 
De a szívós akaraterővel, szervezőképességgel, no meg 
példás becsületességgel dolgozó cégtulajdonosok nem
sokára naggyá fejlesztették grafikai szaküzletüket és a 
volt monarchia legjobb nyomdáit hódították meg a 
maguk számára. A 90-es évek végén a cég saját, hatal
mas palotájába tette át irodáit és üzlethelyiségeit 
s ezzel azután rohamlépésben indult meg a fokozatos 
fejlődés és terjeszkedés. 1900-ban a Mergenthaler 
szedőgépgyár bízza rá Geelékre a vezérképviseletét, 
eleinte csak a volt monarchia, később az egész Bal
kánra kiterjedő terjesztési joggal. A Linotype szedő
gépek eladása képezi ezután a monarchia nyomdaipara 
szempontjából a legfontosabb üzletágát a Gutenberg- 
hausnak. Kétségtelen, hogy Geelék működése révén 
ismerik meg a Linotype-gépet úgy az osztrák, mint a 
magyar nyomdatulajdonosok és az ő közvetítésükkel 
szerzik be a vaskollégákat, amelyektől a munkásság oly 
sok exisztenciát féltett, de amelyek valójában úgy a 
magyar, mint az osztrák nagy nyomdákat nagystílű 
gyárüzemekké való fejlődés útjára terelték s így vég
eredményben nagy mértékkel járultak hozzá iparunk 
racionális fejlődéséhez. A Geel testvérek most már 
Prágában, Budapesten, majd pedig Bukarestben,Sofiá- 
ban és Belgrádban is megszervezik képviseleteiket és 
lerakataikat. A Linotype-ot aránylag rövid idő alatt 
vezetik be és terjesztik el működési területükön; közel 
500 szedőgép van üzemben csak Wienben, Prágában 
és Budapesten. Ezt az eredményt főként annak a sze
mélyes, barátságos és becsületes kereskedelmi érintke
zésnek tulajdoníthatjuk, amit Geel Rudolf, főként pedig 
Geel Ottó üzletfeleikkel szemben tanúsítottak. Az előbbi, 
fájdalom, két évvel ezelőtt váratlanul elhúnyt s ettől 
kezdve az üzletvitel gondja egyedül Geel Ottó mérnök 
vállaira nehezedik, aki azóta szakadatlanul munkálko
dik szaküzletének további fejlesztésén. Nagy segítsé
gére van ebben a mai körülmények között nehéz 
munkában alapos szakismerete, amellyel bámulatosan 
megérzi, melyek azok a tecknikai újítások, amelyektől 
az ipar fejlődése várható s így terjesztésükre iparunk
nak szüksége lehet.

Mert hiába: a mi nyomdászainknak helybe kell 
hozni az újdonságokat, meg kell velük ismertetni 
azoknak technikai előnyeit. A Gutenberghaus ily szem
ponttól vezéreltetve került kapcsolatba az Augsburg- 
nürnbergi gépgyárral, mely kitűnő rotációs és gyors
sajtó nyomógépeket gyárt, az »Asbern« gépgyárral, 
amely újabban a már ismert hengermelegítőjével 
adott hasznos segédeszközt a nyomóiparnak, s végül 
a svájci W inkler, Faliért &Co. A-G. gépgyárral,amely
nek kivált a tömöntés terén vannak gyakorlatias újí
tásokkal bíró gyártmányai. Ezekkel a nagyobb jelen
tőségű képviseletekkel a Gutenberghaus délkeleti 
Európának legnagyobb és legjelentékenyebb szak



üzletévé vált, ami leginkább Geel Oltó mérnök műve, 
akit cégének jubileuma alkalmából a magunk részéről 
ehelyütt is a legszívélyesebben üdvözlünk, abban a 
reményben, hogy ernyedetlen munkálkodásával ezen
túl is segítségére lesz mindazoknak, akik a magyar 
nyomdaipar modern fejlődésének útját egyengetik 
akár oly módon, hogy üzemüket fejlesztik s modern 
technikai újításokkal szerelik fel, akár úgy, hogy eze
ket szélesebb körben megismertetni akarják.

nyomtatványok
OKSZOR mutattunk be olyan 
szedésmintákat, melyeknek szö
vege többnyelvű volt. Ilyen 
nyomtatványok évekkel ezelőtt 
meglehetős ritkán fordultak elő, 
mostanában viszont nagyon sű
rűn akad olyan sajtótermék a 
kezünkbe, amelyiken kibocsá
tója két, sőt három nyelven is 
szól a címzetthez. Ezek a 2—3 
nyelvű nyomtatványok főként 

a volt magyar területek kereskedelmi életében 
mindennaposak. Ez a jelenség azzal magyarázható, 
hogy a román, jugoszláv és csehszlovák államok a 
hozzájuk csatolt magyar területeken a román, szerb 
vagy horvát, illetve szlovák nyelvet tették meg hiva
talos nyelvvé s így a kereskedelmi nyomtatványok 
túlnyomó részén ezeket kell használniok az ottani 
kereskedőknek, iparosoknak, gyárosoknak stb. Külön
böző körülmények azonban szükségessé tették, hogy 
a hivatalos nyelv mellett magyarul és sok helyen né
metül is lenyomtassák a címzettel vagy olvasóval 
közlendő szöveget.

Ilyen 2—3 nyelvű nyomtatványok szedéstechnikai 
megoldása új feladatok elé állította az ottani akcidens- 
szedő kollégáinkat.

A feladat sokszor könnyű, mert pompás szimetrikus 
csoportosításra ad alkalmat, a legtöbbször azonban 
nehéz, mert a különböző terjedelmű szövegek bizony 
»nem mennek kicc úgy, hogy a megoldás szimetrikus 
legyen. Ilyen esetben persze aszimetrikus megoldást 
kell választani s ez — tapasztalat szerint — ritkán 
sikerül.

Egész sereg nyomtatványt kaptunk egy temesvári 
nyomdából, melyeknek szedésbeli kivitele szembe
szökően igazolja ama megfigyelésünket, hogy a 2—3 
nyelvű nyomtatványok súlyos probléma elé állítot
ták szedőinket. Nem akarunk ehelyütt súlyos kritikát 
gyakorolni e nyomtatványok felett, de nem rejthetjük 
véka alá ama véleményünket, hogy ötletesebben és 
ízlésesebben kell ma az akcidenciákat előállítani.

Szabályokat, vezérelveket nem állapíthatunk meg, 
mert a jó, csiszolt ízlés, fejlett technikai készség önma
gától szabja meg, mit szabad, hogyan kell 2—3 nyelvű 
sajtóterméket megtervezni és kiszedni.

Ellenben szedéspéldákat mutatunk be ezúttal is. 
A 14 példa közül akad nehezebb, található könnyebb 
technikájú is, azonban mindegyik olyan, hogy köve
tendő például szolgálhat a Romániába szakadt kollé
gáinknak.

Az első hat példából álló, Kun Mihály által tervezett 
csoportban gondolkodásra késztető szedésmegoldá
sokat láthatunk. Egyik sem mindennapi. Egész szokat
lan a díszítőanyag feldolgozása a Helikon és Leyrilz 
levélfejeknél meg a Moravelz és Uzinele cégjegyeknél; 
ellenben szinte köznapi, de mégis hatásos az ötödik és 
hatodik példa dekorációja. Ezzel párhuzamosan álla
pítható meg, hogy a szöveg a dekorációhoz alkalmaz- 
dokva az említett első négy példánál foltban, elrende
zésben rendkívüli, az utóbbi két példánál pedig már 
megszokottabb csapást mutat.

Példáink második és harmadik csoportjában közölt 
szedésminták az előbbi csoportba osztottaknál sokkal 
egyszerűbbek s a gyakorlatban minden különösebb 
nehézség nélkül felhasználhatók. A hatásfokozás szem
pontjából a .. Tábor-féle példáknál a szalagdíszítés 
jutott főszerephez, mint olyan dekoráló mód, amelyet 
bármely nyomdában tudnak utánozni. Az utolsó két 
oldalon elhelyezett részvény- és étlapmintáknál viszont 
a diszkréten hajlított sorok adnak újszerű ízt a szedés
megoldásoknak.

A részvényre vonatkozólag egy igen fontos meg
jegyzést kell a kollégák figyelmébe ajánlani. A rész
vény értékpapír, amelynek esetleges hamisítását a 
lehetőség szerint meg kell nehezítenünk. Áll ez a 
feltétel a litografált részvényekre is, de még inkább a 
könyvnyomdái úton előállítottakra. A szedésünk min
tájául szolgáló részvény ennek a feltételnek nem felel 
meg, mert túlságosan egyszerű munka. Az igaz, hogy 
szedőanyaggal nagyon nehéz hamisíthatatlan rész
vényeket produkálni, de azt megnehezíteni lehetséges. 
Példánknál — noha ez is egyszerű anyagból szede
tett, —  a tónusnyomással igyekeztünk ezt a célt vala
mennyire elérni. Első forma volt a pirossal nyomott 
forma, a második a tónuslemez, amelyből a keretek 
közti helyet kivágtuk, így kaptuk meg az eredményt: 
a keretben körülfutó szövegsorok élénk színűek, míg 
a középső rész cégnyomása a tónus színével való 
átnyomás miatt egész más színben tűnik elő.

Ezekből a példákból sokat tanulhatnak románkollé
gáink, főként azonban ismét meg kell barátkozniok 
azzal a régen általuk is oly szigorúan követett sza
bállyal, hogy egy-egy akcidencián nem szabad a 
különbözőbb fajtájú betűket össze-visszakeverni. 
A legőszintébb jóakarattal írjuk ezt, mert kétségtelen,

Többnyelvű
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hogy a szóban forgó nyomtatványok kellemetlen ha
tásukat ennek a stílustalan betöfajkeverésnek tulajdo
níthatjuk és ez a rossz benyomás akkor sem enyhül, 
ha egyik-másik példának a szedéskompozíciója egyéb
ként elég jó.

Példáink nagyon sok motívumjellegű részletet tar
talmaznak s módot nyújtanak arra is, hogy az egyik 
minta bizonyos részleteit egy másik példa részletei

vel boronáljuk össze. Ilyképpen fejleszthetjük egyéb
ként gyakorlati készségünket, ami azért is fontos, mert 
hiszen tudjuk jól, hogy a törekvő akcidensszedő nem 
kedveli a szolgai másolást: valamely mintának pontos 
utánaszedését, viszont azonban egyes szedésrészletek
nek ötletes összekomponálása a legtöbbször sikerrel 
jár, sőt igen gyakran egészen eredeti megoldásokra 
vezet. Wanko Vilmos

n y o m t a t ó - c s a l á d
Az Elzevirek 1617-ben kezdték meg működésüket. 

Hírnevüket annak köszönhették, hogy a könyvnyom
tatást szinte igazi művészi tökéletességűre emelték. 
Vagyoni gyarapodásuk alapján az volt, hogy kiadvá
nyaikat saját műhelyükben állították elő. ízléses és 
olcsó kiadványokat készítettek különleges Elzevir-stí- 
lusú betűkkel, melyeket ma is magasan értékel a hoz
záértő könyvkedvelő. Az Elzevir-könyveknek napja
inkban is nagyobb a műbecsük, mint az Alde-ok vagy 
Estiennek reánk maradt kiadványainak.

Izsák, Mátyás fia [Lajos (I.) unokája] a család első 
könyvnyomtatója volt; pályafutását 1617-ben mint 
mesternyomdász kezdte Leydenben. Nagyatyja és 
nagybátyjai részére készített nyomtatványokat ;később 
a leydeni egyetemnek is kinevezett könyvnyomtatója 
lett. Ennek az egyetemnek a könyvtárában egy, az 
Elzevirek műhelyéből kikerült 2738 tudományos ér
tekezésből álló gyűjteményt őriznek, mely gyűjtemény 
közül a legrégibb az 1654. évből való. Izsák 1620-ban 
kezdett tudományos munkákat nyomtatni és ez időtől 
kezdve 1712-igazElzevir-sajtók leginkább az egyetem 
számára dolgoztak. Az egyetem kinevezett könyv
nyomtatója a nyomda hozamán kívül (egy korabeli 
évi jelentés tanúsága szerint) meghatározott évi díja
zásban is részesült. Izsák nyomdája 1621-ben az 
egyetem területére költözött és 1712-ben bekövet
kezett megszűnéséig itt is maradt. Könyvesboltjuk a 
leydeni egyetem közvetlen közelében felépített kis 
házban volt.

Mátyás, a legidősebb fivér (1564— 1640) 1622-ben 
részesedését 11.217 forintért eladta fiának, Ábrahám
nak, aki aztán három évvel később, 1625-ben Bonaven- 
turával együtt 11.000 forintért megvette Izsák nyom
dáját. Bonaventura és Ábrahám közel 30 évi társulása 
(mindketten 1652-ben haltak meg) halhatatlanná tette 
az Elzevir nevet. Külön könyvformátumokat terem
tettek, melyet az utrechti és amsterdami Elzevir- 
nyomdák is átvettek. Ezeknek a kitűnő papirosra 
nyomtatott kis Elzevir-köteteknek művészi rajzú 
betűtípusa az úgynevezett sóstílusú Caslon«-hoz volt 
hasonlatos. A kitünően olvasható szöveget rendszerint 
néhány iniciálé, egy-egy alkalmi fejléc és sűrűbben
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Íz e v i r  k ö n y v
Helsevier-neknevezettHansvan 
Leuven vándorköny vnyomtató 
fia : Elzevir Lajos nyomda- és 
könyvkiadóvállalatot alapított 
Hollandiában, mely 1583-tól 
1712-ig általában jó, szakszerű 
vezetés alatt állott. Elzevir Lajos, 
aki 1540 körül a flandriai Lou- 
vainben született, 1565-ben még 
Plantin Kristóf antwerpeni 
könyvnyomtató műhelyében 

dolgozott. Az antwerpeni anyakönyv tanúsága szerint 
felesége, Duverdyn Mária két fiúgyermekkel ajándé
kozta meg.

A leydeni levéltárban egy 1583 szeptember 15-én 
kelt adóslevelet őriznek, mely szerint: »Loys Delsevier 
könyvárus tartozik Christopher Plantin könyvkiadó
nak 1270 forinttal könyvekért, mely összeg 25 forintos 
havi részletben törlesztendő®.

Elzevir Lajos szoros összeköttetésben állott a leydeni 
egyetemmel. Leszármazottai közül többen oklevelet 
is nyertek e főiskolán. Könyvnyomtató rokonai voltak 
Franciaországban és Németországban is. Könyvesbolt
jával kapcsolatban könyvkötőműhelye is volt. A 19-ik 
századig az volt a szokás, hogy könyvnyomtató kiadók 
könyvkereskedőknek ívekben adták el kiadványaikat. 
Ezeket az íveket a vevők fűzték és kötötték egyszerű 
és olcsó, vagy drágább és művészi kidolgozású fedél
anyagba azok számára, akik nagyobb fényűzést enged
hettek meg maguknak.

Elzevir Lajosnak kilenc gyermeke közül hét fiú volt. 
Négy fiú könyvkereskedő, egy pedig könyvnyomtató 
és kiadó lett. Mátyás és Bonaventura atyjuknak segéd
keztek Leydenben, később egészen átvették a vállala
tot. Lajos és Gilles Hágában, Josse pedig Utrechtben 
nyitott műhelyt. E fiúk, kik idők folyamán Amster
damban is alapítottak nyomda- és könyvkiadóválla
latot, a céhtörvények értelmében atyjuknál inaskodtak 
és szabályszerűen szabadultak fel. Ok és leszármazot
taik harmonikus családközi társasviszonyt tartottak 
fenn, amely fontos tényezője volt sikereiknek és hír
nevüknek.

Az E



* M « G *
ScliriFtguss A -G . betfi- 
öntöde, Dresden, betü  ̂és 

df s/f tőanyaga

Schriften und Omament- 
mnteriat dér Schriftgies- 
sei'ei Schriftguss A-G., 

Dresden

T e rv e z te  -  E n tw u r f  
K U N  M I H Á L Y



Al Első Magyar Betűön- 
töde rt. Budapest Amts 
antikva betűje ésaSclirift- 
guss A-G. Dresden betű

öntöde díszei

Amis Antiqva dér Ersten 
Ungarischen Sehriftyiesse- 

rei A-G. Budapest. 
Schmuck dér Schriflgies- 

sei'ei Schriftguss A-G. 
Dresden.

T e rv e z te  -  E n tw u r f  
K U N  M I H Á L Y
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Schriftguss A-G., betű
öntöde Dresden, betű- és 

díszítő anyaga

Schriften und Ornament- 
malerial dér Schriftgies
serei Schriftguss A’G.f 

Dresden

T e rv e z te  - E n tw u r f  

K U N  M I H Á L Y
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ELSŐ TEMESVÁRI SZALÁMI- ÉS . ERSTE TEMESVARER SALAMI-
HUSÁRUGYÁR RÉSZV.-TÁRS. A u. FLEISCHWARENFABRIK A-G.

A L A P Í T V A  1 9 0 6  F O N D A T  1 9 0 6  G E G R Ü N D E T

B A N C A  T IM ISO A R E I Sí SOC. COMERCIALÁ PE ACTIUNI
S U C U R S A L E :  C E T A T E  P I A T A L I B E R T Á T H  3 - A * I O S E F I N  
B UL VARD B E R T H E L O T  11 * F A B R I C Á  P l A f A  T R A I A N  * ORgOVA

T E M E S V Á R I  BANK ÉS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
F I Ó K O K : B E L V Á R O S , L I B E R T A T I I  T É R 3-A * J Ó Z S E F V Á R O S ,  
B E R T H E L O T  Ú T  11 *  G Y Á R V Á R O S ,  T R A I A N  T É R  * ORSOVA

TEMESVARER BANK UND HANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT
ADRESA TELEGRAFICÁ: 
COLONIALE, TIMIÍJOARA

SÜRGÖNYCÍM: 
COLONIALE,  
TI MI§ 0  AR A

TELEGRAMMADRESSE: 
COLONIALE, TIMIíjOARA

CAPITAL §1 RESERVE M A L A P T Ő K E  I W f
TARTALÉKOK J j 9 « S KAPITAL U. RESERVEN

MILLIÓ LEI MILLIÓ LEI

254



LABOR J_____
QMNÍÁ

Y lN C lf^

Az Első Magyar Betfíüntüde 
r.-t. Budapest, Amts antikva 
betűje, a Schriftguss A-G., 
D resd en , betfiöntode h o I- 
lan d ia i antikvája és díszei.

Amts-Anliqua dér Erslen Ung. 
Schriftgiesserei A-G., Buda
pest, Hotlándische Antiqua und 
Schmücke dér Schriftguss A-G., 

Dresden.

T e r v e z t e  -  E n t w u r f
T Á B O R  J Á N O S

255



^  OMNIA 
V I N C I T

Az Első Magyar Betűön
tődé rt. Budapest, Amts 

antikvája és kurzívja.

Amts Anliqua und Kursiv 
dér Ersím Ung. Schrifl- 
yiesserei A-G. Budapest.

T e rv ez te  - E n tw u r f
t A b o r  j á n o s

256



257



T I MI S  O A R A - I O S E F I N  (TEMES V Á R - J Ó Z S E F V A R O S

258



alkalmazott apró vignetták díszítették. A könyvekben 
illusztrációk ritkán voltak, de mindig pompás réz
metszetű címlapokkal ékeskedtek.

Az Elzevirek és kortársaik a fametszés művészetét 
nem igen kultiválták; könyveiket rendszerint rézmet
szetekkel illusztrálták, úgy, hogy utólag nyomták a 
képeket a szöveg közé.

Az Elzevirek a párizsi és lyoni nyomdászok mód
szerét követték és termékeik akkor voltak a legjobbak, 
mikor betűik is francia minták után készültek. Ezeket 
Franciaországból hozatott matricákról Hollandiában 
öntötték, vagy a francia betűminták után maguk készí
tették a matricákat is.Az Elzevirek maguköntötte betűi
nek eredete régóta vita tárgyát képezi. Hollandi szak
írók szerint az Elzevir-típusok mintáit van Dyck Kirstóf 
metszette. A Plantin-Moretus-család levéltárában egy 
1681-ben készített 14!/2 X  9'/2 hüvelykes formátumú 
könyvet találtak. Ezt a könyvformát Amsterdamban 
kezdték készíteni s belőle csak az egyetlen példány 
maradt meg, melyben van Dyck Kristóf úgy van meg
említve, mint a benne alkalmazott ötvenféle betű
típus közül huszonhétnek a metszője. E példánnyal 
együtt egy levél is előkerült, melyet Elzevir Dániel 
özvegye Amsterdamból intézett Moretus Baltazár 
özvegyéhez, melyben az Elzevirek amsterdami betű
öntödéjét kínálja megvételre. Az özvegy azt írja, hogy 
van Dyck korának mesterbetűmetszője. A fenteinlített 
könyvpéldány azonban ezt nem igen látszik igazolni. 
A kisebbméretű betűk jók, de egyenlőtlenül vannak 
metszve; a nagyobbméretűek azonban selejtesebbek, 
de semmivel sem rosszabbak, mint a tizenhetedik 
század vége felé Európa más helyén készültek, miután 
e korszakban már hanyatlóban volt a betűmetszés 
művészete. Ez is bizonyítja azt a kezdődő gondatlan
ságot, ami aztán lesüllyesztette a könyvnyomtatás mű
vészetét abban az időben, midőn az Elzevirek annyi 
buzgalom és ügyszeretet után befejezték működésü
ket. Az Elzevirek voltak azok, akik az i I betűt legelő
ször következetesen magánhangzónak,aj J  betűt pedig 
mindig mássalhangzónak használták. Ők gazdagították 
ábécénket a nagy J  betűvel. Azelőtt az i és j  betűket 
vegyesen: hol magánhangzónak, hol mássalhangzónak 
használták és a nagy I betűt használták a nagy J  

helyett is. Ugyanezt tették az u és v be
tűkkel is, melyeket előttük szintén 

váltakozva alkalmaztak s meg
teremtették a nagy U be

tűt, melyet addig nagy 
Y-vel helyette

sítettek. (Az

első nagy U a kis u-nak volt nagyobbított alakja. 
Ezek igen értékes reformok voltak.

Bonaventura és unokaöccse: Ábrahámnak 1652-ben 
bekövetkezett halála után az apai vállalatot Bonaven
tura fia, Dániel és Ábrahám fia: Jean vette át. Dániel 
és atyja: Bonaventura és unokaöccse: Ábrahám vezér
szellemei voltak a sok tagból álló Elzevir-családnak. 
Midőn Dániel 1681-ben meghalt, jómódú örökösei nem 
érezvén hajlandóságot az üzem folytatására, az amster
dami nyomdát felszereléssel együtt 1682-ben 25.400 
frankért eladták. Az 1617 körül alapított utrechti 
könyvnyomda Elzevir Péter halála után 1675-ben 
szűnt meg. A leydeni vállalatot Elzevir János (Dániel 
előbbi társa) egészen 1661-ben bekövetkezett haláláig 
vezette, tőle özvegye vette át, aki élete végéig, 1681-ig 
állt az üzem élén. Az özvegyet Ábrahám (II.) követte; 
ennek halálával a leydeni ház beszüntette üzemét és a 
jól felszerelt nyomdát 1713-ban potom 2000 forintnyi 
összegért eladta. Ezzel végződött az Elzevirek könyv
nyomtató tevékenysége.

Az Elzevir-család nem mindegyik tagja volt könyv
nyomtató és kiadó. Néhányan közülük tanárok voltak, 
mások meg tisztek Hollandia hadseregében. A család 
általában kiemelkedő szerepet játszott a hollandi tár
sadalomban.

Az Elzevirek maradandó betűkkel vésték be nevüket 
századuk művelődésének történetébe. Nyomtattak és 
kiadtak 2115 könyvet; ezenkívül igen sokat impresz- 
szum és a szerző megnevezése nélkül adtak ki. Akkori- 
ban ugyanis teljes sajtószabadság csupán Hollandiában 
volt és ezért a hollandi könyvnyomtatók gyakran 
olyan könyvek megrendeléséhez jutottak, amelyek 
haladó irányzatuk miatt szerzőik hazájában nem jelen
hettek meg. Az Elzevireknek sok hasznot hajlottak az 
ilyen könyvek, melyek impresszum nélkül jelentek 
meg és forogtak — több-kevesebb titkolódzással — 
közkézen. Az Elzevirek illusztrált kiadványaikat nagy 
műgonddal készítették. Legnagyobb kiadványuk az 
Ezerhatszázhatvanháromban Amsterdamban készült 
(latin, görög és héber nyelvű szöveggel) Corpus Jttris 
Civilis. A könyv 1602 oldal terjedelmű. Pompásan 
van szedve és tökéletesen nyomva. Olyan magasabb 
rendű nyomdai termék, mely beszédesen tanúsítja, 

hogy a fából készült kézisajtóval a 
régi, klasszikus könyvnyomtatók 
olyan eredményeket tudtak el
érni, amelyek ma is méltán 
keltik fel a szakem
berek bámulatát.
László Dezső

Az Elzevirek 
címere
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P R O  D O M O
Előfizetőinknek és lapkezelíinknek, megszlvlelésül

Ú LY O S I D Ő K E T
élünk, hihetetlennehéz
ségekkel kell megküz- 
denünk. Á Idozatkészsé- 
günkel és képességünket 
teljes egészében áldoz
zuk a Magyar Grafika 
fejlesztéséért s ezzel a 

magyar nyomdaipari továbbképzésnek 
ügyét legjobb tudásunkkal szolgáljuk. De 
ténykedésünket, sajnos, csak a legkevésbé 
érdekelt külföld méltányolja, a magyar 
szakmai világ részéről nem részesülünk 
abban a támogatásban sem, amelyet 
minden bizonnyal jogosan elvárhatnánk. 
Hihetetlen nagy és bántó az a közöny 
és nemtörődömség, amit különösen a 
munkaadók tanúsítanak lapunkkal, az 
ezidőszerint ismét egyedüli magyar 
szaklappal szemben. De az utóbbi idő
ben a munkásság részéről sem tapasz
taljuk azt a lelkesedést, amely valami
kor legszebb jellemvonásként nyilatko
zott meg mindennemű szakirodalmi 
ténykedéssel szemben. Jó l tudjuk, hogy 
úgy a munkaadóknak, mint a munká
soknak a mai szomorú viszonyok köze
pette igen súlyos gondjaik vannak, mind
ennek dacára mégis úgy véljük, hogy 
mint hazánk egyedüli szaklapja, amely 
tanít, irányít és nagy ambícióval szövö
geti a magyar nyomdaipart s a művelt 
kultúrállamok grafikai iparait egymás
hoz fűző szálakat, lelkesebb és áldozat- 
készségesebb támogatást érdemel. Külö
nösen nagy a panaszunk a lap árának 
most már tűrhetetlenül késedelmes ki- 
egyenlítése miatt, amit főként azért 
nehezményezhetünk, mert kétségtelenül 
bizonyos, hogy munkaadók és munkások 
egyaránt ismerik egy olyan elismerten 
nívós szakfolyóirat, mint a Magyar 
Grafika előállítási költségeinek horribi
lis nagyságát. Aki tisztában van ezek
nek a költségeknek nagyságával, az 
könnyen megállapíthatja, hogy a munka
adók részére megállapított ár éppen 
csak hogy eléri, a munkások részére 
megállapított ár pedig alig 50°/0-a az 
önköltségi árnak. Lapunk nívóját meg 
akarjuk és meg is tudjuk óvni a lecsú
szástól, de ehhez kérjük olvasóinknak az 
eddiginél lelkesebb, áldozatkészebb és 
megértőbb támogatását, főként a ren
delt, elküldött és elfogadott lapok árának 
igen pontos beszolgáltatását.
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Az újraéledő magyar szakoktatás
MAGYAR G RA FIK A , vala
mint a Grafikus Művezetők Egye
sülete közreműködésével husvét 
ünnepein rendezeti debreceni 
grafikai kiállításon vetettem f e l  
a  most szünetelő Szakkör fe ltá 
madásának eszméjét. A derék 
debreceni kollégák nagy lelke
sedéssel karolták f e l  a  gondo

latot s előterjesztésben kérték a  Segélyző-Egyesület 
választmányát, hogy a  szakoktatás érdekében legye 
meg a  szükséges lépéseket. A választmány fo g 
lalkozott a  kérdéssel és egy ankétet hívott egybe 
augusztus 2 6 -ára, amely egyhangúlag kívána
tosnak ítélte a szakoktatás kultiválásának szükségéi s 
kellő lelkesedéssel üdvözölte a választmány kezdemé
nyezését, egyben pedig egy ötös bizottságot küldött ki 
a tervbeveti szakkulturális intézmények tervezetének 
kidolgozására. E  bizottság tagjai Bauer Henrik, Müller 
Sándor, Novák László, Spilz A dolf és Wanko Vil
mos voltak, akik kélszeri tárgyalás után kidolgozták 
a  tervezetet és azt még szeptember elején a  fentebb  
említett ankét résztvevőiből álló nagybizollság elé ter
jesztették, A bizottság beható tárgyalás után elfogadta 
a  tervet, amely ezután végső szankcionálás céljából a 
választmány elé került.

E  tervezet szerint a  kiküldött bizottság a  követ
kező szak kulturális intézmények létesítését tartja lehet
ségesnek :

I. egyenlő óraszámú ciklusokra oszlott párhuzamos 
és részben folytatólagos szaktanfolyamok a kézisze
dés körébe tartozó összes tudnivalók (sorszedés, 
hirdetés-, táblázat-, merkantilis- és mesterszedés, 
könyvművészet) gyakorlati tanítására, még pedig mind 
Budapesten, mind pedig a  vidék nagyobb nyomdász
létszámú városaiban;

II . ugyancsak párhuzamos tanfolyamok a gépmes
teri munka nyomdán kívül gyakorlatilag végezhető 
részeinek (egyenget és, alakzat meghatározása és kilö
vés, színharmóniai gyakorlatok és festék  keverés) taní
tására Budapesten és esetleg a  vidék nagyobb váro
saiban i s ;

I I I. szakkiállítások rendezése főként az elébb emlí
tett két szaktan fo lyam i csoport munkáiból, még pedig 
mind Budapesten, mind vidéken ;

IV . önálló előadások és előadássorozatok —  lehe
tőleg üzemlátogatással és gyakorlati bemutatással egy
bekötve, tehát szemléltetően —  egyelőre a következő 
tárgyakról: Linotype szedőgép szer kezete és működé
sének m ódja, Monotype szer kezete, a  gyorssajtó szer
kezete, a  tégetyes sajtók szerkezete, a  rotációs gépek 
szerkezete, stereotípiai eljárások, az offset-m unka, a 
Mertens-féle mélynyomtatás, a  fotografálás, a  galvano
plasztika, a  kém igráfia, a  könyvkötés, er őgépek, villa
mossági berendezés a  nyomdában, a  papiros, nyomda- 
festék, nyomdai kalkuláció, könyvnyomdái diszponálás 
és sajtótörvények, a  betű fe jlődése, a  könyvnyomtatás 
története, grafikai sokszorosító művészetek, magyar 
nyelv és helyesírás, idegen nyelvek szedéstechnikája, 
a  színek világa, belűöntés és rézlénia-gyártás, törté
nelmi stílusok és még számos más tárgyról;

V. egy szakoktatás szolgálatában álló, a szaktanfolya
mok állásáról tájékoztató és a szakelőadásokat kivo
natosan közlő szak közlönynek a megjelentetését.

A tanfolyamok hathetes ciklusokra lesznek osztva 
heti 3  órai tanítással, tehát ciklusonként 18  tanórá
val. Egy-egy ciklus befejeztével a  tanfolyamok egy- 
része esetleg folytatólagosnak nyilvánít tátik s  a hala- 
dottak részére tartalik fen n . Egy-egy tanfolyam

élén egy szaktudásáról ismeri mestei'szedö vagy művész
ember áll, míg az általános irányítás, az egyes tan

fo lyam ok egységes lantervben való levezetéséről a lan- 
fohjam vezelő gondoskodik. A tanfolyamokra cikluson
ként vétetnek f e l  a  hallgatók és azok száma egy-egy 
tanfolyamon —  az eredményes tanítás biztosítása cél
jáb ó l —  nyolcnál több nem lehet. Ugyanezen okból 
szigorúan kezelik az elmaradásokat, amennyiben egy 
indokolatlan mulasztás is feljogosítja az előadói arra , 
hogy a  mulasztói a  további előadásokról kizárja. 
A tanfolyam természetesen ingyenes és az egyesület 
ceruzán, törlőgumin és vázlatpapíron kívül minden
f é l e  egyéb rajzszükséglettel ingyen látja el a  hallga
tókat. Minden egyes tanfolyami ciklus végeztével a 
hallgatóság munkái nyilvánosan kiállítandók. A későbbi 
ciklusok kiállításai anyagába —  a folytatólagos fe j lő 
dés szemléltetése céljából —  a  korábbi ciklusok jellem
zőbb munkái is felvehetők. Amennyiben a  helyi viszo
nyok megengedik, ily alkalmakkor külön csoportban 
egyéb nyomtalványgyiijtemények s más g rafika i mun
kák ts kiállításra kerülhetnek. A szakoktatási propaganda 
szempontjából a tanfolyamok anyagának egy-egy része 
időnként valamely vidéki városba is elküldhető, tar
tozik azonban az illető város nyomdászlestülete azt a 
kiállítás és kellő tanulmányozás megtörténte után 
azonnal visszaküldeni.

önálló előadások és előadási sorozatok rendezéséről 
és beosztásáról a Szakoktatási Tanács gondoskodik, 
még pedig oly mértékben, hogy a fentebb felsorolt 
árgyakból —  a  nyári hónapokat leszámítva —  heten- 
kint legalább egy szemléltető előadás tartassék. A 
Szakoktatási Tanács tagjai: az anyaegyesületi választ
mány oktatásügyi bizottságán és a  szaklapok szerkesz
tőin kívül a  g rafika i iparok és sokszorosító művésze
tek különböző terein működő mindazok a  szakférfiak, 
akiket az oktatásügyi bizottság e  tisztség elfogadására 
felkér' s akiktől a  szakfejleszlés terén való múltjuknál 
és jelenlegi állásuknál fogva  feltételezhető, hogy szak- 
kultúránk ügyének hasznos szolgálatokat fogn ak lenni. 
A Szakoktatási Tanács a  maga köréből választja 
elnökét és alelnökét, akik a  Tanácsot minden irány
ban képviselik. A jegyzői tennivalókat a szaktanfolya
mok vezetője látja el, k i a  Tanácsnak szintén hivatal
ból tagja. A Tanács havonkint egyszer ülést tart, 
amelyen megállapítja a  következő hónapban tartandó 
előadások, illetőleg előadási sorozatok helyét és ide
jét, lépéseket lesz a  tanulmányi látogatások stb. elő
készítését illetőleg, s megszabja a gyakorlati és szem
léltető bemutatásokon résztvehető hallgatóság számál. 
Ügykörébe tartozik ezenfelül a  tanoncszakoktatás az 
1 9 2 2  : XII. t.-cikk /13. § -a  útján gyakorlati ala
pokra fektetésének és egy minden igényeknek meg
felelő  modern szakiskola létesítésének előkészítése. A 
Szakoktatási Tanács állal rendezett előadások mindig 
oly napon tartandók, amelyen a szedői és gépmesteri 
tanfolyamokon nincs előadás. Az üzemekben való elő
adásokon és gyakorlati bemutatókon a  hallgatóság 
száma a szükséghez képest korlátozható. E  vég bőt 
ilyen alkalmakkor belépőjegyek bocsátandók ki.

A Szakközlönyre nézve a  bizottság részletesebb 
tervet nem dolgozott ki, miután e ter ve megvalósítá
sánál tútnagy szerepe van az anyagi kérdésnek.

A Segély ző-Egy esütel választmánya ezt az alapler- 
vezetel a maga egészében elfogadta, s most már annak 
gyors megvalósítására kerül a  sor. Az oktatásügyi 
bizottság október 3 -ik i ülésében Novák László szemé
lyében megválasztotta a  tanfolyamvezetőt, kijelölte 
a gyakorlati munkál vezető szakoktatókat, s a Szak- 
oktatási Tanácsba meghívta a  szakkulturális munkár



bán eddig is jelentős tevékenységet kifejtett szakférfiak  
egész sorát. A gyakorlati tanfolyamok első ciklusára 
a beiratkozás idejét októbei' 13-ban állapította meg, 
a tanfolyamok pedig októbei' /4-ikén kezdődnek-

A szedők részéi'e rendezendő tanfolyamok első cik
lusát —  az eddigi megállapítások szeiint —  öt cso
portban kezdjük meg. Ebből három csoport —  Kun 
Mihály, Tábor János és Wanko Vilmos vezetésével —  
a Könyvművészet címen indul meg, míg a  negyedik és 
ötödik csoport tipográfiai vázlat készítéssel fo g  fog la l
kozni Müller Sándor és Spitz A dolf irányítása mellett. 
A gépmestert tanfolyam tanterve lapunk zártakor még 
nem állapíttatott meg, de kellő időben iU is program
szerűen indul meg a  tanítás.

*

A föntebb közölt alaptervezel alkalmasnak látszik 
arra, hogy a magyar szakoktatást, főként a tovább
képzést újból életre hívja. Itt nem eshet latba komolyan 
semmiféle ellenvélemény, mert valahogy mégis csak meg 
kell indítani a szakoktatás kátyúba került kocsiját s

JE L E N L E G  Jugoszláviához 
tartozó volt magyar és horvát- 
szlavón területeken a nyomda
ipar az osztrák-magyar monar
chia összeomlása előtt meg
lehetősen alacsony fokon állott. 
Ennek főoka abban rejlett, 
hogy ez az iparág szinte köz
pontosítva volt Bécsben és 

Budapesten, ahol a rendelések —  az erős verseny 
következtében —  igen előnyös feltételek mellett 
nyertek kielégítést.

Az összeomlás után az egyesült Szerb-Horvát- 
Szlovén Királyság területén a nyomdaipar rohamos 
fejlődésnek indult és úgyszólván napról napra sza
porodott a nyomdák száma. Különösen szól ez a 
régi szerb királyság területére, ahol az egyesülés 
előtt mindössze 2 0 -2 5  nyomda működött, míg ma 
mintegy 4 00 a nyomdák száma. Az egyesülés kez
detén, 4 94 8-ban, Zagrebet kivéve, nem volt sehol 
Jugoszláviában szedőgép. Különben ma is Zagreb- 
ben van a legfejlettebb nyomdaipar. A gombamódra 
szaporodó hírlapokat addig mind kézzel szedték. így 
pl. Beogradban mintegy száz ujságszedő dolgozott. 
Később azután megindult a szedőgépek iránti keres
let és ennek nyomán a behozatal Jugoszláviába, ami
nek következményeként a szedőmunkások helyzetében 
is változás állott be. Azok a nyomdák, amelyek 5-4  
lapot állítottak elő, a szedőgépek felállítása után 
4 5 -2 0  szedőt elbocsájtottak. Ily körülmények foly
tán jelenleg mintegy 4 00  szedő van munka nélkül. 
Kezdetben a nyomdaipar terén nem mutatkozott 
verseny. A nyomdák teljes üzemmel dolgoztak, mert 
rengeteg rendelésük volt. Az árak eltérők voltak, 
a modern berendezésű és jó  hírnévnek örvendő 
nyomdák igen magas árakat szabtak. De ez a kon
junkturális állapot nem tartott sokáig. 2 -5  év elmúl
tával, miután úgy az állam, mint a magánosok be
szerezték nyomtatványszükségletüket, mind kevesebb 
lett a munka és megindult a nyomdák között a ver
seny. Ez a verseny hozta magával azt is, hogy sok 
nyomda eladásra került, sok cég fuzionált vagy bérbe
adta felszerelését. Vevő azonban ily kritikus időben 
kevés akadt és több nyomda teljesen tönkrement, 
úgy, hogy ezek felszerelésüket úgyszólván darabon
ként árusították ki. Több nyomda pedig árverésen

e pillanatban ez a  fontos és nem az, hogy ezt milyen 
eszközökkel érjük el. Hiszem és remélem , hogy a terv 
üdvösnek fo g  bizonyulni és megvalósítása csakis haszon
nal já r  a magyar sza kmai képzés szempontjából. Külö
nösen nagy jelentőséget tulajdonítok a  Szakoktatási 
Tanácsnak, amely —  ha jó l  megszei'vezik —  igazán 
olyan semleges testületté nőheti ki magát, amely a 
szakoktatás terén csodákat is művelhet. Persze csak 
akkor, ha minden egyes tagja igaz bensőséggel veszi ki 
részét a  munkából és a magyar szakoktatás felélesztésé
nek és előbbrevitelének ügyét elébe helyezi minden más 
egyéni vagy testületi érdeknek.

A magyar szakoktatás terén sok a tennivaló, mert 
sokat mulasztottunk, sokat elhanyagoltunk és sokat 
elszalasztottunk. Mindezt most kell pótolni, helyre
hozni emyedetlen szorgalommal, acélos akaraterővel 
és soha nem lankadó ambícióval.

Tehát f e l  a munkára 1 Dolgozzunk és dolgozzon 
mindenki, akinek képességeitől a  magyar nyomdaipar 
eredményeket remélhet.

cserélt gazdát. Ez főleg oly nyomdatulajdonosokkal 
történt meg, akik a konjunktúra idején, minden 
szakismeret nélkül alapították üzemüket és később, a 
kedvezőtlen viszonyok hatása alatt kénytelenek vol
tak beszüntetni az üzemet. A nyomdák meglehető
sen nagy száma mellett is a munkanélküliség mind
amellett növekedik, mert a nyomdák jó  részében 
a munkaadók dolgoznak néhány szakképzetlen mun
kással. A nagy munkátlanság ellenére is a munkás
ság erősen tartja magát és igyekszik a súlyos hely
zetet tőle telhetőleg enyhíteni. Ezzel ellentétben a 
munkaadók sora megingott, mivel az úgynevezett 
»kis« nyomdák tulajdonosai szerint a »nagyok« az 
ő érdekeik ellen dolgoznak olykép, hogy elfogadják 
a munkásszervezetek kívánságait, amelyek azonban a 
kisebbekre nézve teljesíthetetlenek. A munkaadók 
felmondták az árszabályt, a »kicsinvek« pedig erős 
agitációt folytatnak abban az irányban, hogy a »na- 
gyokkaU minden együttműködést meg kell szüntetni, 
mert a tarifa csakis a nagyok érdekeit tartja szem 
előtt. Nekik nem kell a tarifa, nem kell árszabály, 
ők csakis az ipartörvényt ismerik el mérvadónak. 
A nyomdavállalatok szövetsége felhívást intézett a 
nvomdászszövetséghez oly értelemben, hogy azokból 
a nyomdákból, amelyek a vállalatok szövetségéből 
kiléptek, a szervezett munkásokat vonja ki. Ennek 
a nyomdászszövetség eleget is tett, mivel ez a mun
kások érdeke is. Mikép fog ez a dolog tovább fej
lődni, nem tudható, de úgy látszik, hogy a »kicsi- 
nyek« minden harckészségük ellenére is mielőbb 
kapitulálni fognak. Meg kell említenünk még, hogy 
a kis nyomdavállalatok lapot is indítottak agitációjuk 
elősegítésére, de ez már csak pusztába hangzó kiál
tás maradt.

*
A nyomdaipari munkásság helyzete Jugoszláviában 

nem áll azon a nívón, amely a háború előtti ma
gyar viszonyoknak megfelelne, fizetésük átlagban a 
békebeli keresetnek 5 0 - 6 0  százalékát teszi. A fen
tebb említett konjunkturális viszonyok a munkásoknak 
semmi anyagi előnyt nem juttattak, a főnökök egy 
része rövid idő alatt igen meggazdagodott, dacára 
annak, hogy Jugoszláviából nagy mennyiségű nyom
tatványmegrendelések történtek Bécsben az utóbbi 
5 -4  év alatt s történnek még ma is. Maga az állam 
is Amerikában szerzi be bélyegszükségletét, ami szin

tén a nyomdai munkásság kereseti lehetőségeit gátolja 
s így a jelenlegi rossz gazdasági viszonyok és a nyo
masztó pénzkrízis következtében a munkanélküliek 
száma állandóan emelkedik. A nyomdai munkások 
és munkaadók között kötött országos árszabály eb
ben az évben a főnökök felmondása következté
ben lejár. A jelenleg érvényben levő árszabály a 
változott viszonyok következtében sok tekintetben 
revízióra szorul. Mint újítást meg kell említenünk, 
Jugoszláviában az államnak több nyomdája van ; a 
vasútigazgatóságoknak, megyéknek, a főbb hivatalok 
némelyikének szintén saját nyomdája van. Ezek a 
hivatalos üzemek úgy az államra, mint a munkás
ságra nézve igen hasznos intézményekké váltak. Kö
zülük legelsősorban ki kell emelnünk a suboticai 
vasútigazgatósági nyomdát, amely az igazgatóság palo
tájának földszinti helyiségeiben van elhelyezve s nem
csak nyomdával, hanem könyvkötészettel, litográfiával 
és külön jegynyomó osztállyal is rendelkezik. Ez a 
nyomda egy kis suboticai nyomdából alakult néhány 
év alatt Dedakin Miklós vezetése alatt az ország egyik 
legteljesítőképesebb nyomdaüzemévé. Ehhez hasonló 
kisebb nyomdák vannak még Beogradban, Saraje- 
vóban, Splitben, Cetinjében és más városokban. 
Jugoszláviai nyomdaipari körökben már régóta panasz 
tárgyát képezi a cirill—betűk nagy hiánya és az, hogy 
ezekből a betűkből a betűöntödéknek nincs válasz
tékos anyaguk. Jugoszláviának modernül és a mai 
viszonyoknak megfelelően berendezett betűöntödéje 
egyáltalán nincsen, a nyomdák betű- és anyagszük
ségletüket külföldön szerzik be, ami nagyban meg
drágítja a nyomtatványárakat. Jugoszlávia legjelen
tősebb papírgyára : a Ilorvát papíripar rt.Zagrebben, 
nyomdaipari szaküzletei pedig: Drágán Tomljeno- 
vic, Emanuel Kraus & Co. és a »Chromos(( D, 
D ., mindhárom Zagrebben.

Nehéz megállapítani a jugoszláviai nyomdák szá
mát, mert egyrészt nem állnak megbízható adatok 
rendelkezésre, másrészt pedig úgyszólván napról 
napra is vannak számbeli változások, folyton kelet
keznek újak, régiek pedig megszűnnek. Fel fogjuk 
sorolni Horvát- és Szlavónország, valamint Szlovénia 
nagyobb vállalatait, míg Szerbiáról és a többi terü
letekről nincsenek adataink. Beogradban az Állami 
nyomda, igen modernül felszerelve, azután a »Poli- 
tika« című napilap nyomdája szedőgépekkel és rotá
cióssal. A »Vreme«című napilap nyomdája, amelynek 
igazgatója Újvári. Jelenleg is több szedőgép és rotá
ciós működik, több meg van rendelve, melyeknek 
érkezését már a közel jövőben várják. Saját, gyö
nyörű, nagy nyomdapalotája van.

Beograd nagy haladást tett a nyomdaiparban, a 
régi szerbiai éra alatt alig volt néhány nyomdája. 
Ezeken kívül van még 2 5 -5 0  nyomdája Beograd- 
nak, amelyek kisebbek és nagyobbak.

Zagrebben : a „Hrvatski Stamparski Zavod d. d .u 
(Horvát Nyomdai Intézet rt.), amelynek Osijeken 
van fiókja. Van cinkográfiája, vonalozó intézete, doboz- 
gyára és könyvkötészete. Kiadványai : a »Moderna 
Knjiznica«, »Jugoslavenska Njiva«, »Pucko-pros- 
vetna bibliotéka« és középiskolai tankönyvek. »Tipo- 
grafijaa graficko nakiadni Zavod d. d. Nagy, modern 
nyomda, 4 5 szedő- és 2 rotációsgéppel. Van szin
tén cinkográfiája, litográfiái és könyvkötőműhelye, 
valamint kartonázsa. Mintegy 200  munkást foglalkoztat.

A ))Narodne Novineu vagy y)Zemaljska üamparijaa 
nyomda a legrégibb zagrebi nyomdavállalat, mely 
mintegy 80 éve áll fenn. Ez a nyomda is be van 
rendezve szedőgépekkel, foglalkozik cinkográfiával, 
litográfiával és azonfelül van felszerelése speciális 
munkákhoz, mint bélyegek készítéséhez, stb. Mint
egy 60 munkást foglalkoztat. v>Jugoslovensko Növi-
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narsko d. d.a  (Veres i drugovi). Van néhány sze
dőgépe és cinkográfiai berendezése. Átlag 25 mun
kással dolgozik. vtJugoslavenska slampa d. rf.« Hat 
szedőgéppel és 2 rotációssal dolgozik. Főleg ujság- 
nyomással, de egyéb, a szakmába vágó munkákkal is 
foglalkozik. Az említetteken kívtll Zagrebben mint
egy 4 0  nyomdavállalat működik.

Horvátország és Szlavónia területén alig van jelen
tékenyebb város, melynek nem volna legalább egy 
nyomdája, úgyhogy legalább százra tehető az állam 
területén a nyomdák száma.

Szlovéniában is van körülbelül száz nyomdavál
lalat, legjelentősebbek a »Jugoslovenska stamparija«, 
»Zvezna tiskarna« és a »Narodni list« nyomdák 
Ljubljanában.

A régi Szerbia területéről —  Beogradot kivéve
—  semmiféle adataink nincsenek. Amint fentebb 
szó volt, Szerbiában az egyesülés óta igen sok új 
vállalat alakult.

A Vajdaságban is van szép számú nyomdavállalat, 
főleg Novisadon és Suboticán.

Novisadon legnagyobb és legmodernebbül felsze
relt nyomda a »Grafika« rt., amelynek litográfiája 
és egyéb nyomdai osztályai vannak. Offset-gépei is 
vannak, pénzt nyomnak, van fénynyomdája, azonkívül 
még néhány nagyobb és kisebb nyomda.

Subolicdnak több nagyobb nyomdája van. Leg
nagyobb a »Minerva« rt., ahol szedőgépek és rotá
ciós van, a Fischer és Krausz-nyomda, amelynek 
kétemeletes nyomdapalotája egyedülálló az egész 
Vajdaságban s helyiségei egészségügyi tekintetben 
elsőrangúak. A vasútigazgatóság nyomdájáról fentebb 
már szóltunk. Fisclier Ernő-nyomda, ahol litográfia, 
könyvkötészet, dombornyomda, dobozgyár, vonalozó- 
intézet és üzleti könyvgyár is van, azonban ennek 
a vállalatnak munkahelyiségei sötétek, egészségtele
nek és a higiéniának még a nyomai sem láthatók. 
Suboticán ezenkívül van még egy modernül és a mai 
igényeknek megfelelően felszerelt cinkográfia is, a 
»IIeliosK műintézet, amely Pálfy cinkográfus és Fan- 
tos tanár vállalata s amely kitűnő és precíz mun
kákat készít klisékben és karcokban.

Somborban a Bosnyák-nyomda készít szép munká
kat, Becskereken pedig a Pleitz-nyomda, mely tud

valevőleg a nemrég elhúnyt Mayer Rezső családjának 
tulajdonát képezi.

Sarajevó  nyomdaipara, amely az osztrák-magyar 
éra alatt virágzott, hanyatlóban van. Két nagy nyom
dája : a »Vogel i drugovi« és wSarajevoer Tag- 
blatt« nyomda feloszlott. Jelenleg a »Zemaljska 
Stamparija« és »Bosanska Posta« nyomdák a leg
nagyobbak. Sarajevónak volt nemrégen legjobb ár
szabálya a munkásokra nézve, ez azonban az országos 
árszabály életbelépésével megváltozott.

Jugoszlávia nagyobb városaiban, Beograd, Zagreb, 
Ljubljana, Sarajevó, Osijeken, stb. sok tudományos, 
irodalmi, képes folyóirat és könyv jelenik meg és 
valamennyi között főleg a wGraficka Revija« válik 
ki, amely mintaképe a könyvnyomdái mfivésztermék
nek. Ezt a folyóiratot a nyomdai munkások szövet
sége adja ki. Szépen kiállított irodalmi folyóirat a 
»Savremenik«, amely Zagrebben jelenik meg.

Végül közlöm a Jugoszláviában dolgozó szervezett 
munkások számára vonatkozó adatokat:

Jugoszláviában van: 4 504 kéziszedő, 54 5  gép
mester, 246  gépszedő, 4 9 rotációs gépmester, 4 7 
öntő, 5 47  könyvkötő, 6 dobozkészítö, 4 5 vonalozó, 
56  üt. átnyomó, 54 üt. gépin., 26  üt. rajzoló, 22 
cinkográfus, 4 0 fotográfus, 7 kémigráfikus, 2 Licht- 
drucker, 4 5 offset-gépmester, 7 korrektor, 29  faktor, 
8 betűöntő, 5  Tiefdrucker, 2 retucheur, 5 mecha
nikus, 8 gépszerelő, 526  segédmunkás, 896 berakónő, 
58  litogr. segédmunkás, 68 litogr. munkásnő, 455  
könyvkötő munkásnő, 6 könyvkötő segédmunkás, 
összesen 4 5 5 5 . Ez lenne rövid áttekintése a 
jugoszláviai könyvnyomdaiparnak, amely csak most 
kezd valóban fejlődni és remélhető, hogy rövid 
időn belül jelentős eredményeket fog felmutathatni.

Kurlnacker Antal, Subotica

Kiállítások
Z  ERN ST-M Ű ZEUM  érde- 
kés csoportkiállítással nyitotta 
meg termeit. A fiatal, új uta
kat, új kifejezőeszközöket ke- 

| reső nemzedék egyik legkitű
nőbb képviselőjét, Bor Pál 
szobrászt és festőt, láttuk vi
szont egy sorozat új munkájá
val. Bor Pál erős gondolkodó, 

teoretikus, gyakran túlerősen az. Nem mintha érzés
élményei nem volnának gazdagok és jelentősek: de 
mielőtt testbe ölti őket, átszűri az elméleti megfonto
lások és megállapítások filterén. Ezért aztán legfris
sebben vázlatszerű tájai hatnak, melyekben erősen fes
tői, friss természetérzéstől áthatott szemlélete korlát 
nélkül érvényesül. Egészen más jellegűek nagyobb 
kompozíciói, melyek híven tükrözik egy kifejezésért 
küzködő komoly mfivészlélek minden vajúdását. Bor 
sokat látott, soknak lehetőségét elfogadta és ez meg
érzik egyik-másik vásznán, megérzik kompozíciói 
összességén: gazdag invenció, meleg érzés mellett 
hiányzik a technikai kiforrottság. Mint szobrász Bor 
Pál sokkal erősebben lehiggadt, de talán hidegebb 
is. Egyes kisplasztikái teljértékű darabok. Komjdti 
Wanyerka Gyula, a másik kiállító, rajzokkal és 
rézkarcokkal szerepel. Érdekes, hogy újabban 
örvendetesen fellendült sokszorosító műgrafikánk
ban kevés kivétellel csak egyetlen hatalmas példa
kép érvényesíti varázsos hatalmát: Rembrandt.
Mintha nem volna a grafikának a rembrandtin kívül 
más lehetősége és mintha festészetünk nem törekedne

ma egészen más célok felé. Wanyerka is Rembrandt 
imádóihoz tartozik és tegdúsabb, legfrissebb, legmeg- 
kapóbb lapjait a rembrandli megihlelettségnek kö
szönheti. Batlő Ede tanár 22  számból álló kópiagyüj- 
teménye egészíti ki a csoportot. A feladat, melyet 
Balló magának állított, tagadhatatlanul érdekes, vonzó, 
sőt izgató. Képzeljük el, hogy oly különböző mesterek 
munkáját másolta, mint Holbeinéit és Rembrandtéit. 
Két ellentétes partot jelez a két pillér, két különböző 
világot: az egyiket, melyben minden örökértékűen 
sziláid, mozdíthatatlan, kemény és zárt és azt a má
sikat, melyben minden végtelen mozgásban hullámzik, 
puha, titokzatos és szertefolyó. Balló virtuozitása a 
technikai nehézségek legtöbbikével bámulatos módon 
küzd meg. Első pillanatra legtöbb kópiája frappáns 
hasonlóságot árul el. De odaadóbb megfigyelés annál 
nagyobb csalódást okoz. Ami Holbeinban és Rem
brandtban —  és a többinél: Vermeer van Delfinéi, 
Hoochnál, Ruysdaelnál, van dér Weydennél, Maes- 
nál —  a lényeg: a szemlélet egyéni lelkiségébe való 
beleélés, ez hiányzik a másolatok túlnyomó részéből. 
Rembrandt mélytüzű színei megtompulnak, megfog
hatatlan gesztusai szilárdságot nyernek ; Holbein meg
döbbentő éle megpuhul, szilárdsága ellankad.

♦

A Nemzeti Szalon is csoportkiállítással nyitotta meg 
kapuit. Az egy Lakos kivételével csupa fiatal ember 
mutatkozik be. Lakos Alfréd egy sor zsidótárgyú 
figurás és csendéletképet állít ki. E specialitásának 
sok barátja van. Művészi szempontból csak egy
néhány kompozícióvázlata említendő, melyen Lotz és 
Székely —  mesterei —  modorát utánozva laza, lebegő, 
világos ccsetvonásokkal jelzett alakokat vet a sötét hát
térre. A fiatalok leglehetségesebbike Jolian  Hugó : 
Caesar Klein, a kubista mozidíszlettervezetei révén 
(»Caligari« stb.) a legszélesebb rétegekben ismert 
berlini festő tanítványa. Mesterének hatása nemcsak 
külsőséges; rokon lelkek találkoztak : a síkokba bon
tott tájjal mindkettő szuggesztív dekoratív hatásokat ér 
el. Meglepőek Johan olaszországi városképei magas 
hegykúpjaikra tolt házszilhuetjeikkel.Van valami lélek- 
zetfojtó bennük. Emellett Johan kitűnő színízlés felett 
rendelkezik: ecsetvonásait biztos kontrasztórzékkel, 
differenciáltan helyezi egymás mellé. Ez az »eipresz-
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szionizmus((-nak az a faja, mely könnyen talál utat a 
közönség szívéhez. Megvesztegetően tetszetős. Erdős 
Lajos, a harmadik kiállító, Nagybányán dolgozott és teli 
van nagybányai tradícióval. Látszik ez az előnyös isko
lázottság úgy tájain, mint aktjain. Előbbiek között 
egynéhány testszerűen érzett, dekoratív foltos nagyobb 
darabja már bizonyos leszűrődöttségről tesz tanúságot. 
Más munkáin viszont még megérezni a kezdőt. Az 
ilyen tehetséges, hivatott fiatal festők jobban tennék, 
ha alaposabban választanák meg kiállítandó anyagukat. 
Dinnyés Ferenc tipikus epigon, még pedig nem is a 
legjobb fajtából. Vastagon felkent színeivel az im
presszionizmus vibráló hatásaira törekszik ; napot, leve
gőt, mozgást akar adni. Azonban egyrészt lendülete, 
mellyel ecsetét kezeli, nem őszinte, nem jön belülről, 
másrészt az árnyalatok finomságával —  pedig ez az 
impresszionizmus lelke, —  vakon áll szemben. Sok
kal közvetlenebb, modorosságmentes két sötét tónusú 
csendes képe, ahol nem akar »ragyogni«, nem akar 
)>temperamentumos« lenni. Ez a szomorú, halk, tompí
tott hang felel meg legjobban regiszterének. B. Vuszkó 
Ödön a katalógus előszavában naivan hangoztatja, hogy 
ő semmi egyébbel nem törődve »érzéseket« akar 
visszaadni és csak azokhoz kíván szólni, akik érezni 
tudnak. Témái nem érdektelenek: tömeg (tánc, tűz, 
sztrájk), kocsma, szenvedő nyomor, szenvedő munka. 
Sejteni, mily becsületes őszinteséggel adja magát oda 
szociális ízű feladatainak. Csak az a kár, hogy érző
sajgó lelke élményeit nemtndja közvetíteni, mert tech
nikai felkészültsége abszolúte hiányos. Ecsetkezelését 
a jellegtelen akadémiás festőiségtől kölcsönzi, elraj- 
zolásai semmi szükségszerűséget sem árulnak el, színei 
jelentéktelenek, tónusa széteső. Fájdalmasan példázza 
ez az eset is, mily fontos a technika annak, aki mű
vész akar lenni. Dadogó nem lehet szónok. Példa rá 
Demosthenes, hogy a kifejezés összes fogyatékosságait
—  igaz, hogy kegyetlen munka árán, —  ki lehet és 
ki kell küszöbölni. *

A f)Mentora könyvkereskedés kabinetjében Franki 
György mutatja be grafikáit. Feslői-színes olda
láról látja a világot, és tájaiban mozgó emberei is a 
növényzet, a terep részeinek tűnnek. Am e kolorista 
szemlélet mellett főcélja a rendezés: a ceruza, a tuss 
vonása a dinamikai, az erőviszonyokat tisztázza. Franki 
inkább intelligens és ízléses, mint pár excellence érző 
művésznek látszik. Dr. Rabinovszky Mdriut

Új betűk és díszek
Z E L SŐ  MAGYAR BE TŰ 

ÖNTÖDE R T . cég betű- 
mintakönyvéből további két 

j mintát közlünk. Az egyik a 
világos Bravour kurzív, mely
nek nyolc fokozatát mutat
juk be a már korábban kö
zölt világos Bravour kiegé
szítéseként. E betű kiváló 

akcidensbetű, amint azt egyébként az e számhoz 
csatolt egyik mellékletről is láthatjuk. E  betű hasz
nálata összhatásban rendkívül finom és szolid ízlésű 
nyomtatványt eredményez. A második mintaszedés
ben az antikva verzálisokal mutatjuk be ugyancsak 
nyolc fokozatban. Ez az antikva is akcidensbetű a 
legjavából. Széles vágása teljesen nyílt képet, jól 
olvasható betűt ad, de erőteljes vonásai hatásossá 
is avatják. Ez a garnitúra a betűtest közepére lévén 
öntve, azzal a praktikus hasznossággal is bír, hogy

a magyar nyelvben oly sűrűn előforduló ékezete? 
betűkről nem töredeznek le az akcentusok. A 2 6 2 . 
és 2 6 5 . oldalak közé fűzött mellékleten öntödénk
nek még egy további betűfajtáját is bemutatjuk : a 
reformgroteszket, melyből a középső cégjegyet szed
tük. E  példa fősora a betűfajla félkövéréből, a 
többi szöveg pedig a világosból szedetett.

A D ID Ó T  ANTIKVA Ú JA BB FO K O ZA TA I. 
Lapunk ezévi január-februári számában már 

jeleztük volt, hogy a Didót antikva borgisz, két— 
mittel, 3 és 4 cicerós fokozatai munkában vannak 
és rövidesen piacra kerülnek. A KlinkhardVsche 
Schriflgiessei'ei lipcsei betűöntöde most azután kö
zölte, hogy e Didót antikva hiányzó fokozatainak 
matricái rendelkezésére állanak s egyben mintaso
rokat is küldött az összes fokozatokból. Amint az ezen 
oldalba tördelt mintasorokból látható : a Didót 
antikva az új borgisz, kétmittel, 3 és 4 cicerós 
fokozatokkal teljes garnitúrává vált. Különösen 
nagy hiányt pótol a borgisz, amely elsőrangú ke
nyérbetű ; pompásan helyezkedik el a nonparell- 
szerű petit és az ehhez képest nagy betűképű gar- 
mond fokozatok között. Jó l olvasható, nyíltképű 
betű és emellett kiadós is, tehát gyakorlatias. A 
textnél nagyobb fokozatokat eddig szerfelett nélkü
löztünk, mert hiszen az akcidensszedésben az eddig 
legnagyobb text fokozatú betű sokszor túlságosan meg
nehezítette munkánkat. Most niár rendelkezésünkre 
fognak állani a nagy grádusok is s így a Didót antikva 
kihasználási lehetősége nagy mértékben bővült.

A művészet köréből
MEKIKA ÍZ L É S E . A múlt

kor az amerikai nyomtató
ízlésről volt szó a Magyar Gra
fikában, de most hadd beszél
jünk egy keveset általában 
Amerika ízléséről. Az az enyhe 
konzervatívizmus, a régi jó 
példákhoz való merev ragasz
kodás, mely grafikájuknak 

uralkodó vonása, szintúgy rajta van iparművé
szetük egyéb termékein. Az amerikai tervezők, 
akik nagyobbrészt a párizsi École des beaux Árts 
tanítványai vagy követői, főleg a történelmi stílus
hagyományokat őrzik, vagy azokat modern szellemben 
dolgozzák át, de nem mindig szerencsésen. Innen 
van, hogy a jómódú polgárság és a felsőbb tízezer 
lakásberendezése, szalónja, a nagy áruházak stílusa, 
a hajók és a mulatók belső architektúrája mind a 
baroknak vagy az empirenak főrangú, cikornyás, gyak
ran túlterhelt ízlésében készül. Egyfelől a történe
tileg bevált stíluskópiákat szeretik Amerikában, más
felől azt, ami könnyen és gyorsan, főként pedig 
olcsón állítható elő. Erészben tehát bizonyos sab- 
lónok uralkodnak s ezektől hajszálnyira sem szabad 
eltérni. A női ruházatban, a férfidresszben ez épúgy 
megvan, mint az irodabútorban vagy akár az asztal
terítőben, mely ott csaknem mindig ugyanazt a for
mát, papirosanyagot és belenyomott díszítményt tünteti 
fel. Valamikor Amerikában is voltak törekvések bizo
nyos nemzeti, ősrégi, ú, n. » Coloniak-stílus kifejlesz
tésére, de ez a mozgalom ma már teljesen elaludt. 
Grafikai ízlésük, mely az angolok Morris-féle elveiből 
sokat átvett, hozzáigazítva a mai nyomtatótechnika 
eszközeihez, egyáltalában a legelőnyösebb oldaláról 
mutatja be ízlésüket. Ebben talán csak a felhőkar-
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colók építészete múlja felül, mely minden sivár
sága és sok következetlensége ellenére is egy igen 
egységes fejlődésnek a kiindulópontja lehet az indusz- 
triális építészetben. N. P.

A KÉZM Ű VESSÉG D IC SÉR ET E . Annyian 
zengték szépségedet, oh kattogó gép, füstölő 

gyárkémény, robogó technika, hatalmasan hömpölygő 
indusztria ! Annyi ódát írtak erődről, annyi hős
költeményt zengett harcaidról W alt Whitman, 
annyi bámulód és annyi héroszod van. S  oly kevés
—  egyre kevesebb —  a te udvarlód, oh hanyatló 
kézművesség. Talán már csak ketten vagyunk : én 
és Tessenow Henrik, a híres német építész. Csak 
mi ketten látjuk, hogy a kisvárosi, a falusi ház udvarán 
danoló kézműves, a csöndes műhelyben kalapáló iparos 
életritmusában mennyi fenség, lelkében mennyi tisz
taság van. Csak mi ketten nem felejtettük el, hogy 
ami a mának ízlésében szép és megnyugtató, derűs, 
azt mind ily szelíd elmék gondolták ki először szá
munkra. Kézművesek. Nézem a valóságból rég el
tűnt parasztkerteket, falusi kúriákat, régi polgári 
birtokokat s megérzem rajtuk ennek a meghitt mester
ségszeretetnek szfvhangjait. Nézem a régi kalendá
riumok címeit, a régi könyvek nyomtatását, a régi 
orvosságos üveg, vagy patikatégely betűit, a régi fej
fák feliratait és egy kicsiny, de ájtatos művészi akarat 
életnyilvánulását látom mindben. Vájjon hol volna 
mai tipográfiánk, ha nem lettek volna a középkor
ban szelíd másoló-barátok, hol volna a mai ötvösség, 
üvegfestés, zománcozás, ha nem lettek volna Theo- 
philus Presbiterek, akik egynéhány évszázad kéz
műveseinek mesterségbeli titkait írták össze recep
tekbe az utókor mesteremberei számára. Vájjon mi
lyen gigászi városok százemeletes toronyműhelyeiben 
zakatolnánk ma már a repülőgépről leszállva, ha a világ 
mindjárt gőzgépekkel, turbinákkal és a technikai kul
túra egyéb édes gyermekeivel kezdődött volna és már 
tízezer évvel ezelőtt meghalt volna a természet, a 
virág, a nyugalom, az arc pirossága és a jókedv, 
amelyek nélkül nincs művészet és nincs boldogság.

SZ ÍN ES RÉZ M ETSZETEK . A régi grafikai
műlapok gyűjtőinek kedvencei a színes rézmet

szetek. Azok a műlapok, melyeket nem utólag, kézzel 
színeztek, hanem amelyeket a rézlapról színesen 
húznak le. S  nem csoda, ha a gyűjtők ilyenekért 
igen súlyos összegeket fizetnek, mert ezeknek nem
csak ritkaságértékük, de művészi becsük is igen 
nagy. A tizennyolcadik században egy németből lett 
francia rézmetsző, Le Bion Kristóf találta fel azt a 
hosszadalmas és nagyon fárasztó eljárást, mellyel réz
lemezek segélyével színes műlapokat lehet előállítani. 
Ez az eljárás már csak azért is kockázatos, mert a 
metszet sikere úgyszólván teljesen annak a szakértel
métől függ, aki a rézlapot színezi és lehúzza. A tizen
nyolcadik századbeli rokokó divatos hölgyei, főúri mu
latságai, táncoló párjai mind elvonulnak előttünk eze
ken a színes lapokon, melyeknek egy halhatatlan francia, 
Debucourt valósággal erkölcstöríéneti értéket adott. 
Igazi magaslatára, utolérhetetlen tökélyre mégis az 
angol mesterek emelték ezt a technikát, akik hihe-
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tetlen kecsességet, a színeknek, a mozgásoknak cso
dás lágyságát tudták e réven lapjaikon megszólaltatni. 
Reynolds és Gainsborough vonalainak és pontjainak 
puha odakentsége, a szép szőkefürtös fejek, a kék 
és sárga selyemruhák lüsztere a pasztellekre emlé
keztető finomsággal jelenik meg Morland, Hoppner, 
Bartolozzi remekein. Aki ilyen eredeti műlapokat 
figyelmesen megnéz, azonnal észreveszi azt a mes
teri összeolvadását a színeknek, azt a friss akkordot,

melyet a kézzel színezett metszeteken nem igen tud
nak elérni. Még kevésbé azokon a ma már minden 
jobb könyvkereskedésben kapható színes rézmetsze
teken, melyekkel elárasztják a piacot. A régi réz
lapok után készült lemezek ezerszámra lehúzott lapjai 
művészetileg és kereskedelmileg is alig érnek többet 
annál a keretnél, melyben árulják őket és ma már 
mégis egy-egymilliót kérnek ezekért a silány után
zatokért az ügyes »mfikereskedők«. N. P.

Humor a korrektori
K O R R E K T O R  a mondókáját 
mivel is kezdheti? Elsősorban a 
hibával. Az én, természetesen 
nem mérvadó definícióm sze
rint a hiba az emberi gyar
lóságnak és tehetetlenségnek 
legékesebb bizonyítéka. Azt 
hajkurászhatod, arra vadász
hatsz, azt lesheted, amennyire 

telik : ha az ördög arra szánta 
el magát, hogy bajba keverjen téged, kedves kor
rektor szaktársam, akkor bizony nem menekülsz el 
a baj elől. Ezzel persze nem akarom az ördögöt, 
mint intézményes tényezőt a korrektúraolvasás mene
tébe belekapcsolni és azt mondani, hogy most már 
egy arabushoz méltó keleti fatalizmussal és lemondó 
megadással olvassad korrektúrahasábjaidat és gép- 
revízióidat. Korántsem! Ezzel csupán arra akarom 
felhívni bé figyelmedet, hogy sohase csodálkozzál 
azon, ha kétszeri, háromszori olvasás után is arro
gánsán feléd vigyorog valahonnan egy észre nem 
vett hiba. Azt mondtam, hogy arrogánsán feléd 
vigyorog. Ez bizony szó szerint veendő!

Süldő korrektorkoromban én ezt fizikailag úgy 
éreztem, mintha az a »bennhagyott(( hiba azt har
sogná a fülembe:

—  No te híres, majd kidülledt a szemed én- 
reám vadászván, mégis ihol vagyok!

Az idők folyamán —  akárcsak a hétköznapi 
hústalan napokkal —  ezzel is megbékültem. Nem 
látom többé arrogánsán vigyorgónak a vizsla sze
meim elől dezertált hibát, hanem ha bármikor 
nyomtatás előtt, tehát még jókor nyakoncsípem az 
ipsét, egyszerűen, a legflegmatikusabb flegmával 
kijelölöm, majd jót röhögök rajta és így gondol
kozom :

—  Hiába akartál elillanni, te beste lélek! Fülön 
csíptelek!

Ha meg már nyomtatásban is megjelent az a 
hiba, akkor hidegvérrel lesem a hatást: vájjon 
háringgá növi-e ki magát vagy az örök enyészetbe 
merül-e el, senkitől fel nem fedezetten?

No de csak csinján azzal a fel nem fedezéssel! 
Igen ritkán történik meg az, hogy valamely benn
hagyott hiba, amely már nyomtatásban is megje
lent, nyomtalanul tűnik el a jótékony homályban.
Ha már felfedezetlenül megúszta a megrendelő és 
főnök vagy faktor közti Scylla- és Charybdis- 
szorost és jómagam se tudok felőle semmit, a 
biztonság édes érzetében ringatódzván, egyszerre 
csak asztalomhoz toppan egyik-másik szedő kolléga 
egy griff osztanivalóval és sunyi ábrázattal, ravaszul 
somolyintva azt kérdi tőlem, rámutatván az ujjai 
között levő szóra:

*  Kivonat a  Budapesti Korrektorok és Revizorok 
Köre és a  Budapesti Hirlapszedök Köre rendezésében 
192 4  január 13-án  tartott felolvasásból.

asztal mellől* (I.)
—  Mondja, kolléga, jó l van ez itt? Most az 

osztásnál vettem észre.
Ilyenkor — bevallom — magamban oda küldöm 

a kollégát, ahol az eső esik. Ám mit csináljak 
már ekkor, amikor a dolog annyit ér nekem, mint 
eső után a köpönyeg?

Azért nem jó ám a kollégákat elriasztani ma
gunktól. Mint előbb is mondtam, bármennyire is 
figyelünk, biztonságban sohasem lehetünk. Ha a 
természet az öt érzékünkön felül még egy speciális 
hibamegtaláló érzékkel is felruházott volna ben
nünket, még akkor sem lehetnénk biztosak, mert 
az az érzék is, ha pillanatnyilag nem funkcionálna, 
nem kerülhetnők el egyszer-másszor a bajt. Ezért 
bizony — minek is tagadnám? — sokszor jólesett, 
ha egyik-másik szedő kollégám ilyenfajta észre nem 
vett hibára — persze nyomtatás előtt — felhívta a 
figyelmemet. De nemcsak a szedő kollégától vettem 
ezt szívesen, még a gépmester és nyomó kollé
gától is, ha minden évben egyszer nagyritkán ők 
is felfedeztek valamit nyomtatás előtt.

Apropos, nyomó! Igaz, hogy szívesen vettem 
mindenkitől a figyelmeztetést, de azért: nem min
dig arany az, ami fénylik. No mármost volt egy 
jóképű nyomó barátom, aki nagyon ambicionálta a 
hibakeresést utánam. Minthogy minden figyelmez
tető szavára türelmesen bólogattam, hogy köszö
nöm, minden revíziófelhozáskor volt valami meg
jegyzése. Nem akartam kedvét szegni, mert úgy 
gondoltam, hogy néha a vak tyúk is lelhet sze
met, mért ne fogjam én be ez önzetlen barátomat 
érdekeimnek szekerébe? Ha egy évben csak egy 
igazi hibára is figyelmeztet, amit véletlenül benn
hagyok, akkor is megérte nekem a fáradságot. Hát 
egyszer valami fürdőprospektust nyomtak az ame
rikain. Ékes szavakkal volt abban megreklámozva 
a fürdőhely. Ma már szó szerint nem tudom, mi 
volt benne, csak arra az egyre emlékszem, hogy 
az »oázis« szó is benne volt. Egyszer csak lel
kendezve fut felém a nyomó barátom ezekkel a 
szavakkal:

—  No hallja, kolléga, hogy tudott ilyen vaskos 
hibát elnézni? Már a felét kinyomtam az auflág- 
nak!

Az én jóbarátom, abban a hitben, hogy az 
»oázis« valami fishibából ered, ujját rátette arra 
a szóra.

Történetesen igen el voltam foglalva apró-cseprő 
revíziókkal és odapislantva, valami hirtelen méreg 
futott el, amikor azt mondtam neki:

—  Hát, kedves barátom, nyomja csak nyugod
tan tovább az egész auflágot. És — suszter maradj 
a kaptafánál!

Barátom, mint akit leforráztak, sértődötten rám 
tekint, majd rámförmed:

—  Maga is lesheti ezután, hogy én valamire
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És csakugyan: legnagyobb örömömre bű maradt 
fenyegetésszerű ígéretéhez.

Vannak a hazajáró lelkek mintájára hazajáró 
hibák is. Ha valamely nyomtatványt egy észre nem 
vett hibával nyomtatnak, amely hibát aztán senki 
nem vett észre, mindaddig, míg a hibás nyomtat
vány egy példányát kéziratként újból nyomtatás alá 
adják, amikor a korrektor aztán meglátja, hogy a 
múltkori nyomtatás alkalmával hibát hagyott benn. 
Kissé kísérteties íze van a dolognak, de azért nem 
rémes, mert ilyenkor még örül neki, hogy annak
idején szárazon vitte el a bajt, feltéve persze, hogy 
ő volt a mulasztás okozója.

Itt mosl közbeszúrásképpen megjegyzem, hogy 
mindig csak olyan hibákról beszélek, amelyek a 
korrektor lelkiismeretét terhelik, mert még olyan 
korrektort ez a vén világ nem hozott létre, aki hibá
nak tekintené az olyan lapszust, amelyik a kézirat 
elkövetőjének érdeméül tudható be. A hibáknak 
azokat a légióit, amik a minden rendű és rangú 
megrendelők, szerzők, írók és egyéb tekintélyek kéz
iratába . . . hogy is mondják ? . . . ahá! . . . becsúsz
nak, a korrektor a legmagátólértetődőbb egyszerű
séggel rendbeszedi, helyreigazítja, még csak azt az 
elégtételt sem veszi magának, hogy önmagában be
felé mosolyintson egyet a sok botlás láttára.

Továbbfűzve ezt a gondolatot, már tudniillik a 
kézirat fogyatékosságának kijavítását, hirtelen eszembe 
jut valami. Abban a buzgó igyekezetemben, hogy 
még az író-elkövette elficamításokat is helyrefica- 
mítsam, néha-néha túllőttem a célon. Ez már min
denkivel megtörtént, és az hajítsa reám az első követ, 
aki ettől mentesnek tudja magát. Ha például az író 
valamit szántszándékkal rosszul ír, hogy valamit ki
figurázzon, vagy tudom is én : minő álnok, rejtélyes 
céljai vannak írásával, én meg becsületes, egy Úgy f i . .. 
igen, ez a helyes kifejezés! . . . észjárásommal nem 
tudom kibogozni szándékát, de látom, hogy az írás
ban valahol nem stimmel a dolog, iparkodom maga
mat beleélni a szerintem hibásan írt mondatba, vagy 
mondatrészbe, akárcsak a jó zenész egy szándékosan 
megkomponált gikszerbe, majd mégis úgy gondolva, 
hogy itt tévedés történt az írásban, kijavítom azt a 
véleményem szerint egyedül lehetséges, egyedül he
lyes módra. Ezt persze csak olyan munkánál mertem 
megkockáztatni, amelyről tudtam, hogy szerzői kor
rektúrába fogják küldeni. És mit gondolnak, hogy 
az író a szerzői korrektúra végzése alkalmával egy
szerűen megelégedett azzal, hogy eredeti szándékára 
javítsa vissza az általam jóhiszeműleg kijavított, vélt 
tévedést? Nem bizony! Ha az író ötven igazi téve
désében helyreütöttem a csorbát, az suviksz volt neki, 
de ha az ő, olykor nem is szellemes szóvica-fica- 
modásait véletlenül csak egyszer is, bona fides meg 
mertem érinteni, akkor már ott díszlett a hasáb 
szélén — mint aki már szinte várta, hogy majd a 
korrektor valamit javít a dolgon — ez a megjegyzés:

—  A korrektor ne chochmecoljon!
így, ezzel az ó-szíriai szóval. És ha talán azt 

hiszik, hogy emiatt máskor nem javítottam ki az író 
úr valódi botlásait, ismét csak tévedni méltóztatnak, 
mert azt tartom, hogy ha ő engem kővel is dobál 
meg, én azért a kenyeremet nem engedem veszélybe 
sodorni . . .

Másként állt a dolog az ilyesmivel, ha nem küld
ték szerzői korrektúrába, noha ez ritkán fordult elő, 
de azért mégis előfordult. Ilyenkor nem igen mertem 
hozzányúlni az általam szándékosnak vélt írói csala
fintaságokhoz, mert nem tudtam, nem sebzem-e meg 
magamat valamilyen úton-módon? És mit gondolnak, 
mi történt? Alapos háring volt a következmény, 
amelynek során hivatalos arckifejezéssel tartott kiok

tatásban részesültem afelől, hogy a nyomtatvány 
írója, bokros teendői mellett, nem gondolhat min
denre, arra való a korrektor, hogy ezt észrevegye, 
ésatöbbi, ésatöbbi, ami egy cseppet sem esett jól, 
de hát mit tehettem volna? A háring az olyan dolog, 
hogy mindig az van előnyben, akinek valamelyes 
jogában áll azt osztogatni; a másiknak ugyan sza
bad mentegetődzni és igazára hivatkozni, amire 
azután a háringot osztogatónak ismét jogában állna 
mérlegelni azt is, hogy a másiknak mentegetődzése 
helytálló-e, no de ebben az irányban a háring- 
osztogatók ritkán élnek e jogukkal, hanem egysze
rűen leadják a sóshalat, azt gondolván, hogy ezzel 
preventív rendszabályt statuáltak és a hibaejtés lehe
tőségének még a forrását is eldugaszolták. Arra az 
esetek túlnyomó többségében nem is gondolnak, 
hogy adott esetben vájjon ők hogy is intézték volna 
el a szóbanforgó kétes részletet.

No de azért nem lehet mindenkit, akinek háring- 
osztó joga van, egy kalap alá vonni. Vannak még 
korrekt dzsentlmének ezen a téren is, akik nagyon 
is meg tudják érteni, hogy egy ember egymagában 
nem tud megmérkőzni a vele únos-úntalan incsel
kedő rossz szellemekkel; az ilyen dzsentlmének igaz, 
hogy kis számban vannak, úgy hogy az én fülem
hez eddig csak egynek a híre jutott. Ép emiatt az 
exkluzivitása miatt el fogom mondani a történetét.

Egy korrektortársam mindig a legnagyobb elra
gadtatás hangján beszélt a faktoráról, mindig azt 
mondta róla, hogy az megértő ember és ha valami
—  bár nagyritkán —  előadja magát, mindig köz
mondásokkal vigasztalja őt, aminők:

—  A lónak négy Iába van, mégis megbotlik!
—  Ahol haszon van, ott kárnak is szabad lennie!
—  Nem káptalan a maga feje sem!
Korrektortársam elmondása szerint az ő faktora

annyira vitte az előzékenységet, hogy néha-néha, 
különösen nagyobb példányszám esetén, maga is 
utánaolvasott kisebb szövegű nyomtatványokat, és 
ilyenkor ismét csak példabeszéddel élt:

—  Négy szem többet lát, mint kettő!
Korrektortársamra is ráragadt az idők folyamán

ez a példabeszédinfekció és egy alkalommal, amikor 
az ő jóságos feljebbvalója az ő tudtán kívül valamit 
belejavíttatott, vagyis ebben az esetben belerosszab- 
bíttatott a már aláírt géprevízió után —  no persze, 
hogy jóhiszeműleg tette ezt — , korrektortársam a 
következő közmondással közeledett feljebbvalójához, 
ujjával rámutatva az elkövetett bajra:

—  Adtál Uram esőt, de nincs köszönet benne.
Majd tovább lovalva magát, aperte megmondta:
—  Aki nem tud arabusul, az ne beszéljen ara

busul.
Magától értetődik, hogy a korrektortársam és 

feljebbvalója közti viszony nemhogy feszültté vált 
volna, hanem a lehető leglazábbá, mert a feljebb
való teljesen meglazította a köteléket, amelyben 
korrektortársam volt és ismét példabeszédet hasz
nálva, ezt mondta neki:

—  Fel is út, le is út!
Most veszem csak megrökönyödve észre, hogy 

hiszen voltaképpen én itt nem humorizálok, ami 
pedig kötelességem volna, hanem csak szapulok 
mindenkit, hol írót, hol nyomót, hol faktort . . . 
És mindig a korrektor pártját fogom. No, ennek 
ellensúlyozásaképpen most már egy korrektort is fel 
kell áldoznom engesztelőáldozatul és megmosni a 
fejét. De hát melyikkel tegyem meg? A jelenlévők 
közül nem szabad, ezt az udvariasság tiltja, maga
mat pedig nem szeretném. De már találtam egyet, 
még pedig a régi világból valót. A távollevőkről 
lehet pletykálkodni. Előre kell azonban bocsátanom.

hogy erről a korrektorról már megírtam egy versben 
azt, amit itt most elmondani fogok. Minthogy azon
ban úgy vélem, hogy a tisztelt jelenlévők nagy 
kegyesen megadták nekem a salvus conductust arra 
nézve, hogy ebben a tréfálkozó fecsegésemben már 
másutt is feldolgozott és napvilágot látott anyagot 
összehordjak, élni fogok e kegyükkel. Ugyanis régi 
vágású emberekről van szó, akik még a patriar
chális korszakban nem vizsgálták hajszálpontossággal 
alárendeltjeik rátermettségét erre vagy arra a mun
kára, hanem rendszerint régi összeszokott ivócimbo
ráiknak, valckollégáiknak, vagy katonaságbeli komáik
nak juttatták a jobb helyeket a nyomdában. Egy 
ilyen nyomdai feljebbvaló megsajnálta egyik régi 
valckollégáját és nem törődve azzal, odavaló-e vagy 
sem, megtette korrektornak. A valckollégák a régi 
úti emlékeken többször elmulatoztak a faktori kuli— 
pintyóban, a makulatúrák száma meg csak egyre 
szaporodott. A faktor lassanként érezni kezdte, hogy 
barátja majd még bajba keveri egyszer és eleinte 
barátságos célzásokkal, majd mind erőteljesebb és 
határozottabb argumentációkkal ad hominem meg
mondta a korrektornak, hogy vigyázzon egy kicsit, 
mert végeredményben az ő bőrére megy a vásár. 
A korrektor azonban egyre csak így riposztozott:

—  De testvér, nem kell minden bagatell miatt 
patáliát csapni!

Egy ízben azonban ötvenezer példányszámú zacs
kóknál a házszámban hiba esett és azon hibásan 
nyomtatták is ki. A faktor dúlt-fúlt:

—  Már most testvér ide, testvér oda, ide nézz, 
mit csináltál! Ez már nem bagatell! ötvenezer 
zacskó makulatúra, az árgyélusodat!

A korrektor nagyot néz, egyet-kettőt nyel, akár 
a szárazra került hal, majd így szabódik:

—  A mindenségit annak a rohadt grajzlerosnak! 
Mi a fenének kell annak ötvenezer zacskó egy
szerre ?

Manapság ilyesmi elképzelhetetlen, talán nem is 
igaz ez a kis történet, azonban az, aki nekem el
mondta, annakidején esküdözött, hogy csakugyan 
megtörtént.

No de: »se non é verő, é ben trovato«, mondja 
az olasz, ami azt jelenti, hogy ha nem is igaz, jól 
van kifundálva. Ez ötlik eszembe most, amikor 
azokra a hibákra gondolok, amelyeket hatalmi pa
rancsszóra kell bennhagyni, úgy, ahogy azt az író 
írta. Erre nézve is hallottam egy kifundált anek- 
dótát. Ugyanis egy rendezetlen vallási viszonyú hit
község elnöke a neve alá a »Prfises« szót mindig 
e  betűvel írta az első helyen, ahová pedig kétpon
tos a  betű, úgynevezett Umlaul-a dukál. Amikor a 
titkár alázatosan felvilágosította afelől, hogy a »Prfises«( 
szóban az első e kétpontos a-val írandó, az elnök 
úr hatalma tudatában így szólt alantasához:

—— So lange ich Pröses bin, wird Prfises mit e 
geschrieben! (Amíg én vagyok az elnök, addig e 
betűvel írjuk a »Pröses« szót!)

No lám, ilyen okokból kellett nekem is egy ha
talmi túltengésben leledző úr parancsára a közé 
(zwischen) szót következetesen két 2-vel meghagy
nom. Neki ugyanis a közzétetei és a valami közé 
tétel: mindegy volt. Rasofszky Andor
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Az e r d é l y i  n y o m d á s z o k  s z a k m a i  é l e t é b ő l
EM ZETK Ö ZI NYOM TAT-
v á n y k i á l l í t á s  é s  o r 
s z á g o s  NYOMDÁSZ-DA- 
LO SV ER SE N Y  NAGYVÁ- 
RADON. Felejthetetlen ün
nepe volt a nagyváradi nyom- 
dászságnak szeptember hó 7-én 
és 8-án, amikor is négy nyom
dászdalárda (három a ked- 
nem adása miatt lemaradt), a 

nagyváradi »Gutenberg«, a temesvári »Typographia«, 
az aradi »Gutenberg« és a kolozsvári »Gutenberg« 
dalárda jöttek össze, hogy nemes versenyre kelje
nek a dal szeretetében. Ez alkalomra a szövetség 
egy vándorserleget csináltatott, amelyet a győztes 
aradi dalárda vitt el. Az országos dalversennyel 
kapcsolatban nemzetközi nyomtatványkiállítást is ren
deztek, amelynek anyagát Urzica szaktárs nemes és 
önzetlen fáradozása hozta létre. A kiállítás meg
nyitóján, valamint a dalárversenyen a szövetség 
részéről résztvett Terhes Gyula és Jumanca szak
társ, míg Lengyel Sándor a nyomdászati irányok 
és stílusok keletkezése és nemzeti sajátságai az egyes 
országokban címen tartott szakfelolvasást, utána pedig 
Szabó Elek az  egy- és háromszínű autotipia készí
tési módját, valamint a háromszinü képek nyomtatási 
technikáját ismertette. A nívós és tartalmas szakelő
adások után kezdetét vette a kiállítási anyag meg
tekintése, amelynek értékelését misem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a kiállásnak több, 
mint nyolcezer látogatója volt. (A kiállítás 
anyagáról majd a kolozsvári bemutató alkal
mával fogok megemlékezni.) Délután 4 óra
kor vette kezdetét a dalosverseny, ezt kö
vette a díszhangverseny az említett nyom
dászdalárdák, valamint a nagyváradi »Acél- 
hang« dalkör vendégszereplésével, továbbá 
számos magánszereplő részvételével. Végül 
tánc reggelig. Váradi szaktársaink nem fe
ledkeztek meg arról sem, hogy a kellemest 
a hasznossal is ne kössék össze s erre az 
alkalomra a kerületük levélpapirosára loká
lis levélfej pályázatot írtak ki, amelynek el
bírálásánál zsűritagok: Lengyel Sándor,
Szabó Elek és Urzica Georg szaktársak vol
tak. Szedésért az első díjat Szabó Sándor, 
a másodikat Széles Elemér tanuló, a har
madikat Slern Lajos, nyomásért az első díjat 
Fekete László, a másodikat Lamonesz Attila 
és Kiss György, a harmadikat Kiák János 
kapta, összegezve az ünnep eseményeit, volt:
\. országos dalosverseny, 2. művészi díszhang
verseny, 3. nemzetközi nyomtatványkiállítás,
4. levélfej pályázat és Végül 5. kirándulás Félix- 
fürdőreés mindezt meg lehetett csinálni csüg- 
gedetlen kitartással, munkaszeretettel a ma
gunk örömére és szórakoztatására, az új és jövő 
Gutenberg-nemzedék okulására, tanulására.
Az előkészítés és ünneprendezés a kerület 
segédkező tagjain kívül Hübschenberger 
József, Röff József és Balogh Lajos érdeme. 
Útmutató volt ez emerre, Cluj felé is, ahol 
bábeli zűrzavar tartja fogva a lelkeket, ahol 
a pesszimizmus fekete átkának szárnyai alá 
vonszolták magukat és nem akarnak onnan 
szabadulni, mert mint mondják öregek és 
ifjak: minden mindegy! Hej, pedig nem úgy 
van ! Hanem szeretni és művelni kell Guten
berg örökét. Krizsó Kálmán

SZA K O K TA TÁ SI T Ö R E K V É SE K  E R D É L Y 
BEN. Békeidőben a ma Romániához tartozó 

volt magyar városokban pezsgő szakkulturális élet 
folyt. A régi szakkör minden esztendőben rende
zett szakelőadásokkal kapcsolatos nyomtatványkiállí
tásokat Aradon, Nagyváradon, Kolozsvárott éa T e - 
mesvárott. Ez utóbbi három városban még tanfo
lyamokat is szervezett, részben az állami iparisko
lák égisze alatt, részben nagy taglétszámú helyi- 
csoportjainak rendezésében. Ma ilyen akciókra alig 
lehet gondolni; szó esik ugyan ilyesfélékről, de 
nincs, aki ezeknek megvalósítását komolyan igye
kezne legalább megközelíteni. A szakoktatás fel
élesztéséért epedő kollégék körében sokszor fordul 
a szó egy erőteljesebb akció megindítására, de 
sajnos, a dolog sohasem kerül a kifejlődés stádiu
mába. K ét évvel ezelőtt is folytak a tervezgetések, 
sorozatos szakelőadások és nyomtatványkiállítások 
rendezéséről, s akkor felmerült az eszme, hogy szak
előadókul budapesti szakembereket kérnek fel, akik 
körútra kelve sorrajárják Erdély nagy nyomdaváro
sait, oktatni, buzdítani a szaktársakat, rávezetni őket 
a szakoktatás helyes útjára, tanácsokkal ellátni tan
folyamok rendezése dolgában. Sajnos, hogy akko
riban a politikai viszonyok lehetetlenné tették ezt a 
tervet: a hatóságok mereven és szigorúan elzárkóz
tak azelől, hogy magyar szakemberek magyar elő
adásokat tarthassanak román területen. Ez idén újból 
kísértett az eszme s ennek megvalósítása elé most

már reményteljesebben tekinthetünk. Az eszme 
ugyanis a Grafica Romana című Craiovában meg
jelenő s most már szép fejlődésnek induló szak
folyóirat szerkesztőségében vetődött fel s valószínű, 
hogy az e laphoz tartozó szakférfiak meg is fogják 
tudni valósítani a körút tervét. Szakelőadókul persze 
ugyancsak magyar szakembereket kérnének fel, akik 
vállalkoznak is a vándortanításra, ha annak teljes 
szabadságát garantálják. Igaz, hogy a költsegek elő
teremtése nagy gondot okoz, mert a szaktársak alig 
tudnák a horribilis anyagi áldozatot meghozni s fel
tétlenül kell számolni azzal, hogy a nyomdatulaj
donosok áldozatkészségére is kell apellálniok. A 
körút megszervezésére most már csak tavaszra kerül 
a sor s már ehelyütt is emlékeztetjük a kollégákat 
arra, hogy foglalkozzanak az eszmével s hassanak 
oda, miszerint a szép eszme megvalósuljon, igye
kezzenek annak híveket szerezni nemcsak a szak- 
társak, hanem a principálisok körében is, akiknek 
anyagi hozzájárulására számítaniok kell. M. H.
• •

ÖTVEN ÉVES JU BILEU M  TEM ESV Á R O TT . 
Kivételes ünneplésben részesítették Gábriel 

József szaktársat 50 éves nyomdászságának jubileuma 
alkalmából szaktársai és elvtársai. Azok közé a kevesek 
közé tartozott, akik mindig a munkásmozgalom elite— 
csapatját képezik és így a szeretet melege az össz- 
munkásság igen lelkes ünneplésében nyilvánult meg. 
Gábriel \ 862 november hó \ 3-án született Temes

várod. és ugyanott 4 874 augusztus 20-án 
szerződött tanoncnak az Ernst Steger-nyom- 
dába, ahol felszabadulása után két évig dol
gozott, innen Bécsbe került, ahol a Plánt & 
Comp., majd a Johann Vernay nyomdákban 
dolgozott. A tradíciós valcolásnak is eleget 
tett, bejárva Középeurópa egy részét. \ 8 8 5 - 
ban került vissza Temesvárra, a Steger-nyom- 
dába, a »Neue Temesvarer Zeitunga-hoz 
tördelőnek, \ 904-ig , mikor sztrájk miatt 
megrendszabályozták. Ezután az Alexander 
Mangold-nyomdában a »Temesvarer Zei- 
tung« korrektora lett. \ 906-ban, amikor 
Heim Anton, a lap tulajdonosa külön nyom
dát rendezett be, művezetője lett a nyomdá
nak s itt működött 4 9^ 2-ig, amikor is rok
kantállományba ment. Ekkor átvette a »Der 
Volkswille« heti pártlap szerkesztését s szer
kesztette mint napilapot \ 920-ig , amikor 
megválasztották Temesvár szenátorává. \ 9 2 2 - 
ben, a parlament feloszlatása után a Hitler
& Co. társtulajdonosa lett a következő év 
februárjáig, amikor a nyomda a » Bánátul« rt. 
tulajdonába ment át, ahol Gábriel szaktárs 
megmaradt mint szedő s ma is ott dolgozik. 
Gábriel szak társat, aki a szakoktatási törek
vésekért mindenkor lelkesedett, a magunk 
részéről is szívélyesen üdvözöljük.

HÁZI PÁLYÁZAT volt a kolozsvári 
Kadima nyomda személyzete között, a 

Ferenc Mendel papírnagykereskedő cég 
levélfejére. A pályázaton —  értesülésünk 
szerint —  a pályázók tudásuk kisebb részét 
nyújtották, mert már láttunk tőlük jobb mun
kákat is. Az első díjat Folticska László, a má
sodikat Kőrösy Árpád, a harmadikat Egyed 
Sándor és Vargyas Gerő vitték el. A szép 
munkáért való lelkesedés tehát a meg
rendelőknél is éledni kezd.
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Könyvek -  Szaklapok
R S UNA. A magyar szakiro
dalom különös nehézsége a tu
domány legtöbb területén, hogy 
speciálisan tudományos érdek
lődésű közönségünk természet
szerűleg szűk köre, nyelvünk 
más nemzetek részére való tel
jes hozzáférhetetlensége lehe
tetlenné teszi kizárólag tudo

mányos jellegű kutatások publikálását. Mikor Pogány 
Kálmán dr. v>Ars Urna című művészeti szemléjét múlt 
év őszén megindította, számolt azzal, hogy a műértő 
és művészetek iránt érdeklődő közönség mennél szé
lesebb rétegeire kell támaszkodnia, hogy folyóirata élet
képes lehessen. Emellett azonban egy jottányit sem 
kívánt engedni a közlemények feltétlenül tudományos 
jellegéből. így tehát lapjával kettős célt akart szolgálni: 
egyrészt a művészetek, másrészt a művészettudomány 
népszerűsítését,

E sorok írója, mint az »Ars Una« munkatársa, nem 
áll egészen elfogulatlanul e lappal szemben, melynek 
nehéz munkájába betekintése van. De úgy hisszük, 
méltán mondhatjuk, hogy ritkán dolgoztak nagyobb 
szeretettel, lelkesedéssel és önzetlenséggel egy szép és 
hasznos ügyért, mint az »Ars Una« szerkesztői és ki
adói műhelyében. A lap növekedő elterjedtsége iga
zolja, hogy e fáradság még a mai boldogtalan időnk
ben sem maradt meddő. A szép iránt érdeklődőt már 
a lap minden internacionális összehasonlítást kibíró 
külseje, a hazai viszonyokhoz mérten pedig pazar ki
állítása is megnyeri. Az előkelő fekete-fehér címlap 
Kozma Lajos munkája. A papír minősége, ha nem is 
békebeli, de felülmúlja a háború utáni német lapok 
egynémelyikét. A rendkívül bő illusztrációs anyag ki
sebb részben külföldi eredetű, nagyobb részben azon
ban a magyar cinkográfus-ipar fejlődését dicséri. Az 
wArs Una« a külföldi szakkörökben máris elért sike
rére vonatkozólag felemlítésre méltó, hogy a bécsi 
»Belvedere« című művészeti folyóirat megállapodást 
kötött az »Ars Una« egyes közleményeinek átvételére, 
így Csdnyi Károlynak Hann Sebestyén ötvösmunkáiról 
szóló cikke már meg is jelent a »Belvedere« áprilisi 
számában.

Az »Ars Una« legutóbb megjelent 8 — 9. dupla 
száma négy ívnyi terjedelmű (kvartban), 22  egész lapot,
I 8 féllapot elfoglaló és 6 kisebb reprodukciót közöl. 
Ludwig Baldass bécsi művészettörténész Glück Frigyes 
(Budapest) műgyüjteményét ismerteti. E  gyűjtemény 
különösen németalföldi mesterekben gazdag és tán 
legkiválóbb darabjai két van Goijen-táj, Salomon Ruijs- 
dael wFalusi uccá«-ja, Jákob Ruijsdael )>Vízesés«-e 
és Dirck van dér Laen napos )>IIollandi uccakép«-e. 
Lajta Béla stíltörekvésekben gazdag életeművét Nádai 
Pál ismerteti szellemesen. A renes/.ansz-korabeli ér
mekről és plakettekről Elek  Artúr ír finom elmélye
déssel. Pertrott-Csaba Vilmos újabb tájaival és csend
életeivel foglalkozik egy cikk; végül is Éber László 
Próudhon elméletének Courbetra gyakorolt hatását 
mutatja ki egy érdekes fejtegetés keretében. Bő, részben 
illusztrált, szemlerovat egészíti ki könyv- és kiállítás
ismertetéseivel, híreivel az értékes dupla számot. Dr.R.

PRÁZISE ARBEITSM ETH ODEN  IN D ÉR 
ST ER E O TY P IE . A Berlinben megjelenő 

Papier Zeitungban megjelent cikksorozat különnyo
mataként most a fenti cím alatt egy igen hasznos kis 
egyíves füzetecske jelent meg Georg Harding főmű" 
vezető tollából, amely a tömöntésre vonatkozó szak- 
irodalomnak legalább az ujságtömöntéstillető hiányos

ságát igyekszik enyhíteni. A füzet igen gyakorlatias 
tanácsokkal szolgál a tömöntés síma technikai lebo
nyolítására. Ára 75 pfennig s megrendelhető Carl 
Hoffmann G. m. b. H. cégnél Berlin Sw. \ \ cím alatt.

A  TYPOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN egyik 
korábbi számukban bejelenteti német-magyar 

különszáma, —  melynek szerkesztéséi és technikai ki
vitelének irányítását lapunk fe lelős szerkesztőjére bízta 
a  Bildung sver bánd, —  e hó végén fo g  megjelenni. 
Tekintettel arra , hogy e szám felerészben magyar 
szövegű lesz , a  Bildungsverband c számot Magyar- 
országon és az elszakadt országrészek magyarajkai 
szaktársai körében is terjeszteni kívánja. Reméljük, 
hogy a  magyar szaktársak kellőkép fog ják  honorálni 
a Bildungsvei'band ama megtisztelő és megbecsülendő 
ténykedését, hogy a  magyar nyomdaipar fejlettségét 
külön számmal és magyar szakirodalmi és technikái 
munkával kívánja elismerni. Ez annál értékesebb el- 
ismei'és, mei't tudjuk, hogy ez lesz az első ilyen 
munka, amellyel a német szaksajtó a magyar nyom
dászat képességeit minden más nemzetbeli nyomdá
szatot megelőzően honorálni fo g ja . A fü zet ára kb. 
14— 15 .0 0 0  m. korona lesz s a  megrendelések Wanko 
Vilmos szaktárshoz (Budapest VI, Aradi ucca 8) inté- 
zendők.

A D E U T S C H E R  B U C H -U N D  S T E 1 N - 
D R I J  C K E R  ezidei június havi számát lapunk 

zártakor vettük kézhez, s így részletesebb ismertetésére 
nincs is módunk kiterjeszkedni. E  szám egy újabb 
offset-különszám , melynek szerkesztésében tevékeny 
részt vett az offsettechnikai szakirodalom két lég— 
kiválóbbja: Mente tanár és E. Heibst. A füzet egy 
tucatnyi cikkben számol be az offset-nyomás leg
újabb haladásáról és az ezen technika terén tett 
újabb tapasztalatokról. Számos offsetmelléklete is 
van és ezek közül a legbecsesebb és legérdekesebb 
az OUo Elsnet' K.-G. berlini cég által nyomtatott 
kétszínű offset-színnyomat, amely Lumiére-felvétel 
után készült a Vogtlandische Maschinenfabrik két- 
hengeres**offsetsajtóján. A melléklet —-  mely az 
első ilyen színes fotográfia útján készült offsetnyo- 
mat —  összhatásban és színpompában elsőrangú 
munka. A lap többi melléklete ugyancsak kitünően 
sikerült offsetnyomás, nagyrészt reklámlapok, 
melyeknek művészi becsét és kitűnő technikai kivi
telét talán külön fel sem kell említem: A D . B. u. St. 
e száma az offsetnyomássál foglalkozó gyakorlati szak
emberre nézve nélkülözhetetlen. —  E  kitűnő német 
szaklap júliusi száma nem csekély meglepetést hozott. 
Ez a  világszerte ismei't szaklap eddig 3 0  éven át 
Breslauban, a jó  hírnevű Oltó Gutlmann nyomdában 
készült, ezúttal pedig a berlini OUo Elsner K.-G. cég 
európai hím  műintézetében fo g  nyomatni. A nyomda- 
változásnak legfőbb oka, hogy mint elsőrangú szak
lapot kiadója oly üzemben tartotta célszerűnek elő- 
állítlatni, ahol a modem reprodukálási módszerek 
hiány nélkül rendelkezésre állanak. Ez érthető és 
méltánylandó is. Az Elsner cégnél készült első lap
szám a  júliusi; szövegbelüje a Bei'thold-féle Walbaum 
antikva, beosztása és hirdetései tekinMében azonban 
mi sem változott a régihez képest. Újítása továbbá 
még az, hogy a szedéspélda-mellékleteket ezentúl állan
dósítja és rendszeresíti. E  szám négyoldalas szedés
melléklete a  helyes spacionirozásra mutat rá megfelelő 
cikk keretében. Egyéb cikkei is kivétel nélkül ér de
kesek és hasznosak. —  Az augusztusi szám a  lipcsei 
őszi vásárral kapcsolatos Messehefl, amely e vásár 
jelentősége melleit, behatóan méltatja a  Majna melletti 
Frankfurt jelentőségéi, mint olyan városéi, amely a
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betudni és és könyvművészet terén vezet a német városok 
első soraiban. Szedésmellékletei ez alkalommal a  Ber- 
ttiold-féte vDreissig fü r  dr ein cserepályázat meghívó- 
sorozatainak néhány díjnyertes munkáját közlik. E  
mellékleteken kívül persze több művészi becsű, színes 
nyomású melléklet is emeli e lapszámok értékét. A D. 
B. u. St. egyes számának ára  2  aranymárka s elő
fizethető a  kiadóhivatalban: Berlin S lf .  6 1 . Tel- 
towerstrasse 32 .

A z  a r c h ív  f ü r  b u c h g e w e r b e  u n d

-ÍJ- GEBRAVCHSGRAPH1K, — amelyről külföldi 
híradások alapján múltkor is azt írtuk, hogy meg
szűnt, —  ha ritkán is, de megjelenik. Tavalyról csak 
egyetlen számát ismerjük s ezidén is most jelent meg 
az első szám a: Fulirer dér deutschen Buclikunst 
címen. Impozánsan vastag és pazarul kiállított könyv 
ez a német könyvművészetről. Szövege dr. Julius 
Zeitter tanár szerkesztői avatottságát dicséri, művészi 
és tipográfiai elrendezése pedig Georg Alexander 
Mathéy tanár ízléses alkotása. A könyv a  lipcsei Breit- 
kop f&  Hiirtel müintézetében készüli, mint könyvalkotás 
elsőrangú munka: rendkívüli ízléssel vannak meg
konstruálva az oldalak, arányos margó, klasszikus 
antikvából, ciceróval ritkított szövegszedéssel 101  
oldalon, ízlésesen elrendezett, nagyrészben beragasz
tott vagy színesen nyomott 7 0 — SO illusztrációval. 
Mellékleteinek száma kereken 1 00  oldal. A tartalom  
természetesen a  könyvművészetet tárgyalja, így Zeitter 
tanár a mai könyvművészetről, Rudolf Koch, az ismert 
klasszikus belülervező a betű birodalmában beállt válto
zásokról, Franz Servaes a szép könyv szereleléről, 
Mathéy tanár a  könyv architektúrájáról értekeznek, de 
ezeken kívül még számos más érdekes kisebb közle
ményt, ismertetési és méltatást fo g la l magában ez a 
pompásan kiállított könyv, melynek ára sehol sincs 
jelezve.

A GRAFICKA REVIJA is halad a  sokat Ígérő f e j -  
- / J -  lődés útján, számról számra szebb, gondosabb 
és nívósabb, ami kétségkívül örvendetes jelenség olyan 
szaklapnál, amelynek hihetetlen nehézségekkel kell 
szembeszállnia.

T f Ö N Y V  A K Ö N Y V R Ő L  címen nagyszabású 
J . 1  művet készül kiadni a leltországi nyomdászok 
grafikai bizottsága. A mű első kötete —  Grámata pár

grámata címen —  2 0  X 28  cm nagyságú formátum
ban kb. 10 ív terjedelemben fo g  megjelenni sok  
melléklettel s tárgyalni fo g ja  a  könyv történetén kívül 
a technikai és művészeti kivitelt is. Megrendelhető: 
Graphische Kommission des Letllandischen Buch- 
drucker-Verbandes, Riga címen. Az árát eddig még 
nem állapították meg.

A GRAPHISCHE REVVE ezidei számaiból a  leg- 
- L J -  érdekesebb a  nemrég megjelent 5 — 6. szám. 
Tanúsága ez annak, hogy e lap most már számról 
számra erősödik, aminek szívből örülünk, mert vele a 
nyomdaipari szakirodalom igen ériékes úttörőre tett 
szert. A táp szellemi részének tartalmas és értékes 
volta vitán fö lü l áll, de annál megbecsülendőbb az 
illusztratív anyag. E  számtót kezdve e lap is több 
mellékletet ad s a  szöveg közölt is közöl szedéspét- 
dákat, úgy ahogy azt lapunk már régebben cselekszi. 
A szedéspéldák mindig érdekesek és mind gyakrabban 
találkozunk olyanokkal, amelyeknek tervezői ugyan
olyan grafikai hatások alatt dolgoznak, mint mi. 
A hajlított sor meg a  többi kivetítési mód már az 
osztrákoknál is polgárjogot nyert. . .

A PRÁGAI T YPO G R A FIA  CÍMÉRE Irt vála- 
szunkkal kapcsolatban a nevezett lap a tőle 

megszokott ízléssel előállított mellékletekkel és dús 
tartalommal most megjelent 9. számában a következő 
közleményt hozza: vMagyar Grafika (Budapest).Leg
utóbbi írásunkra e lap tárgyilagosság nélküli kritiká
járól (melyben a lap szerkesztője törekvéseinek 
egészen barátságos megbeszélésének viszonzásaként 
a mi klasszikus irányunkat elítélte) a M. G . július
augusztus havi kettős számában egy hosszabb nyilat
kozatot és helyreigazítását hozza a szóbanforgó kriti
kának, »melyet nem kellett volna szószerint venni«; 
a M. G . kiemeli, hogy kénytelen lapjában olyan tipo
gráfiai— sajnos nem egyöntetű — anyagból szedett pél
dákat hozni és bemutatni, amilyen anyagokkal az oltani 
nyomdák többsége rendelkezik, emellett azonban elis
meri a mi Typografiánk mai stílusának logikus jogo
sultságát és célszerűségét is, s annak ízlésbeni fejlődé
sét érdeklődéssel kíséri . . . —  Ezt a felvilágosítást 
készségesen közreadtuk és ha a M. G . azt állítja, 
hogy neki is egyedüli célja a nevelés —  úgy köztünk 
nincs többé vitának helye. Nem vagyunk barátai a 
szavakkal való csatározásnak és szívesen bevárjuk, hogy

LAPUNK R E G E B B I  SZAMAIT
igen tiszteli lapkezelőink tájékoztatása céljából alább soroljuk fe l  s egyben 
közöljük, hogy azok példányonként 8000 koronáért kiadóhivatalunk útján 
megrendelhetők.

Rendelkezésünkre áll még:
az 1920-as I. évfolyamból a 7., 8., 9. és 10. számból néhány példány; 
az 1921-es II. évfolyamból a 2., 3., 4,  5., 6., 7., 8., 9. és 10. szám; 
az 1922-es III. évfolyamból a 3., 4 ,  5., 6., 7., 8., 9. és 10. szám; 
az 1923-as IV. évfolyamból a 2., 3., 4 ,  5., 6., 7., 8., 9. és 10. szám. 
T e l j e s e n  k i f o g y t a k  az első évfolyam 1—6. számai, a II., 

III. és IV. évfolyamok első számai és a III. évfolyam 2. száma is.
Tanoncoknak a fenti példányokat példányonként 5000 koronáért adjuk. 

M A G Y A R  G R A F I K A  K I A D Ó H I V A T A L A
BU D A PEST VI. K E R Ü L E T, ARADI UCCA 8

a M. G. nevelőmunkáját mikép fogja továbbra is 
berendezni, amit mi is pártatlan érdeklődéssel fo
gunk kísérni. —  A »T .«  eme közleményének német 
fordítását —  a fenti szövegnek az szolgált alapul, —  
egy levél kíséretében kaptuk, amelyben írója még 
azt is közli velünk, hogy a »T .«  szerkesztőbizottsága 
a M. G. múlt számában közölt felvilágosításokkal kap
csolatban nmindenre keresztet vetettu, vagyismindent 
elfelejt. Ily körülmények között köztünk valóban nincs 
helye a további vitának. Egyet azonban meg kell 
állapítanunk és ez az, hogy mindazt, amit a »T.« 
fentebb idézett közleményében »helyreigazító({ nyi
latkozatom tartalmaként tüntet fel : lényegesebb 
részében nem ebben a helyreigazító közleményben 
foglaltatik benne, hanem ugyanabban a cikkemben, 
melyből egy helytelenül választott mondatot ragadott 
ki ugródeszkául kissé túlságosan érdeshangú kriti
kája részére, melyet nekünk volt bátorságunk a M. G. 
nyilvánosságának ablakába helyezni, ellentétben a 
Typografiával, amely válaszunkból csak azt közölte 
le, ami nem volt benne s amit —  a vitában ez a 
lényeges, —  a támadás előtt kellett volna lelkiisme
retesebben elolvasni. W

Technikai közlések
lZ Ö G L E T E S  É S  K Ö R 

A L A K Ú  Ű R P Ó T L Ó K  
eszméjét valósította meg egy 
kollégánk. A szögletes kizárás 
arra való, hogy a rézsútosan 
elhelyezni kívánt sorokat,

< léniákat vagy kliséket köny- 
nyebben és gyorsabban lehes- 

I sen kizárni; a köralakú űrpótló 
pedig a hajlított és ívelt sorok biztos kizárására szolgál. 
Úgy az egyik, mint a másik fajta kizárás különböző 
nagyságokban, formákban készül s az a szaklap, amely 
ezt ismerteti és ábrában is bemutatja 8 egyben igen 
hasznosnak ítéli —  az angol British Printei'. E  ki
zárást F . Wesselhoeft gyártja, aki Nottinghamban 
(44— 46  Hounds-Gate) lakik.

I

I N O L I T  A L A P N Y O M A T - L E M E Z E K .  
A Gutenberghaus Gebr. Geel, Wien grafi

kai szaküzlet egy jóhatású reklámlapot küldött be, 
amely a földgömböt ábrázolja Linotype-matricák- 
kal körülfogva és egy Linotype szedőgéppel meg
koronázva, mintegy szimbolizálva ezzel e vaskollé
gák nagy elterjedését. A reklámlapnak legszebb 
érdekessége különben az, hogy egy újfajta alap
lemezbe vésték a nyomóformákat: úgy az ábrá
kat, mint a szöveget, melynek legkisebb betűi kb.
2 cicerósak. Az újfajta lemez linoleumszerű anyag
ból készül kvárt és duplakvárt nagyságban, de folyó
méterszámra is beszerezhető. A reklámlap nyomá
sából és a nekünk beküldött kis darabkából úgy 
vesszük ki, hogy igen tartós, rugalmas és könnyen 
feldolgozható anyagról van szó. Végleges véleményt 
persze csak kipróbálás után mondhatunk saját tapasz
talatunkból.

+

UJ  A N Y A G O K  a belüfém , szedőgép-  *  töm- 
öntödei ólomanyag használhatóságának megóvá

sára. Tudvalevő dolog, hogy a betű- és tömöntésnél 
és szedőgépeknél használatban levő fém többszörös 
olvasztás esetén minden ilyen processzus után többet 
és többet veszít a használhatóságából, úgy hogy a 
sokáig folytonos használatban levő betűfém idővel tel
jesen elveszti ama tulajdonságait, amelyek hibátlan
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öntések készítésére alkalmassá teszik. Az olvasztott 
fém tetején keletkező salak ugyanis mindig több ónt 
és antimónt tartalmaz, mint a visszamaradó fém, s így 
ez utóbbi kiöntés és kihűlés után régebbi rugalmas
ságából veszít. Ennek a súlyos kellemetlenségnek el
hárítására már számos metódust találtak, többnyire 
olyan pótanyagokat, amelyeknek a folytonos haszná
latban levő betöfémhez való időnkénti hozzákeverése 
által a fém erejét ismét helyreállítják. A British 
Printer legutóbbi számában —  a hirdetések között —  
a Fry-féle tömöntödc (25— 42 . Holland Street, 
Blackfriors, London S . E. 4 .) ajánlja újfajta fém
felújító pótanyagait, amelyekkel a fém összetételé
nek állandóságát megJehet óvni. A Monotype gépek
hez és tömöntéshez a nFromoa kompozíciót, a betű
öntéshez a y>Fryotype«-1, a Linotype, Intertype 
szedőgépekhez, valamint a középminőségű tömöntödei 
lemezekhez való ólom felújítására pedig a nFrilou. 
kompozíciót ajánlja. Ezeket az anyagokat salak ellené
ben cserébe is szállítja.

A
Z OLVA SÓJEL címlLcikkében (1. az 5 -6 . 

számot) Baksa Kelemen főként azt kifogásolta 
az eddig elég ritkán előforuló olvasójeleknél, hogy 
a bibliofileknek nincs módjuk ezekre jegyzeteket 
írni, holott az olvasójelnek erre a célra is kellene 
szolgálnia, miután nem mindenki szereti jegyzeteit 
a könyv margójára rávezetni. Ez a megjegyzés kész
tette Tábor János grafikust, lapunk művészeti mun
katársát, hogy tipográfiai anyagból tervezzen olyan 
olvasójeleket, amelyeknek nyomtatott oldalára is 
lehet jegyzeteket irkálni. Lapunk e számának szö
vegrészében nyolc ilyen olvasójelet mutatunk be; 
valamennyi egyszerű tipográfiai anyag felhasználá
sával készült és jól sikerült, céljának megfelelő 
munkát eredményezett.

A L E G Ú J A B B  Ú J S Á G N Y O M Ó  K Ö R -  
F O R G Ó G É P - K O L O S S Z U S .  A bol

dog békeidőben a 5 2 , 48  vagy 64 oldalas ujság- 
nyomó-gépeket is már gépkolosszusoknak tekintet
tük s-fúgy hittük, hogy ennél nagyobb'rotációsgé- 
pek építésére már nincsen szükség. A lapok akkori 
oldalterjedelme és példányszáma a mostani napi
lapokéhoz képest sokkal nagyobb volt ugyan, de a 
64 oldalas gép már olyan teljesítményt nyújtott, 
amely a legnagyobb példányszámú lapok előállítá
sára is tökéletesen megfelelt. A mai világban Közép- 
európában nagyrészt redukált terjedelemben és a 
régihez viszonyítva sokkal kisebb példányszámban 
jelennek meg a napilapok s így azt hihetnők, hogy 
a körforgógépek további fejlesztése oldalszám tekin
tetében nem* is várható, mert egyszerűen nincs rá 
szükség. Annál meglepőbb a budapesti G rafika 
Gépkereskeáelmi és Nyomáaberendezési rt. (V, Csáky 
ucca 4 9 ) közlése, mely szerint az általa képviselt 
König & Bauer Schnellpressenfabrik A-G. würz- 
burgi gyártelepén mostanában szereltek fel egy, az 
eddigi típusokat túlszárnyaló rotációsgépet. A be
mutatott fényképről — ^melyet egyelőre nem áll 
módunkban közölni —  ítélve tényleg egy monstruózus 
gépről van szó. A szóbanforgó körforgógép egy 6 
hengeres gép, 6 hengercsillaggal egyenkint 3 papír
tekerccsel ; hat nyomóművel dolgozik egyenkint 1 6 
oldallemezzel, összesen tehát 96  lemezről vagyis 
oldalról nyom ; hajtogató-szerkezeteinek száma szin
tén hat, természetesen ezek szalagnélküliek. A négy
oldalas ív nagysága 5 7 X 8 8  cm, ami megfelel a 
nálunk még túlnyomórészben használt kisebb ujság- 
formátumnak. A gép teljesítőképességére jellemző, 
hogy óránkénti 18 .000  cilinderfordulatra képes,

ami percenként 300  fordulatot és a fentebb em
lített papíralaknál percenként 350  méter papírfel
dolgozást jelent, vagyis 75°/0-kal nagyobb teljesít
ményt az eddigi körforgógépekénél. Példányszám 
dolgában a teljesítőképesség megfelel óránkénti 
3 6 .0 0 0  példánynak 36— 48  oldalas lapnál, 5 4 .0 0 0  
példánynak 2 8 — 32 oldalas, 7 2 .0 0 0  példánynak
4 8— 24 oldalas, \ 0 8 .0 0 0  példánynak 1 0 — 16 
oldalas és 21 6 .000  példánynak 4 — 8 oldalas lap
nál. A körforgógép m éretei: hossza 21 , széles
sége 4 '2 0  és magassága 6 ’50  méter. A gép alépít
ménye —  mely pincehelyiségbe lesz süllyesztve —  
meglehetős levegős, mert abba a hat papírhen
gercsillagon kívül csak az elektromos mótorok van
nak beépítve, míg a tulajdonképpeni nyomóművek

K O SIG E I (kassai) helyi cso
port 50  éves jubileumáról 
szóló rövid beszámolóm bizo
nyos okok miatt csak elkésve 
érkezhet az Önök kezei közé, 
dacára ennek remélni merem, 
hogy a tartalma, különösen a 
meghívó-pályázatra és a pályá
zat eldőlésére vonatkozó észre

vételek érdekelni fogják a lap olvasóit.
Hogy a dolgok sorrendjét vegyem, először ott kell 

kezdenem, hogy a kosicei könyvnyomdászok 50 éves 
jubileuma a helybeli és az egész sziovenszkói nyom- 
dászság öntudatához méltóan zajlott le. Szerénység az 
egész vonalon, semmi különöset és erőitetőt nem 
lehetett tapasztalni. Maga a műsor is, a magas művészi 
színvonalnak dacára, úgy lett összeválogatva, hogy 
kizárólag a munkásság megjelenésére lett a súly 
fektetve és így a jelenlévők szilárd meggyőződést 
szerezhettek a kosicei együvétartozandóságról és 
arról, hogy a nagy nyomdászcsalád olyan szel
lemben van nevelve, amely szellem egy bizonyos 
jellegzetes vonást kölcsönöz neki és amely azt 
bizonyítja, hogy a munkásszolidaritással, a jóval, 
a széppel és a művészivel szemben a legnagyobb 
szeretettel és megértéssel viseltetik.

a gép felső építményét töltik meg, amelyet vas- és 
betongalérián lehet körüljárni. A hengercsilla
gokra egyszerre 3 — 3 papírtekercset lehet beállí
tani, úgy hogy a papírtekercsek váltása rendkívül 
gyorsan megy végbe. A kinyomott példányok továb
bítására egy új konstrukciójú automatikus továbbító
szerkezet szolgál, amely a kész lapokat ugyancsak 
az alsó helyiségben levő expedícióba továbbítja. —  
Ez új gép részletesebb ismertetésére annakidején 
fogunk visszatérni, ha a gépel ábrázoló képeket 
szabad lesz reprodukálni, másként olvasóink nagyobb 
tömegének aligha lesz módjában a gépet megis
merni, mert az nyilvánvaló, hogy ebből a fajtából —  
ami 6 — 60 .0 0 0 -es  példányszámaink mellett —  nem 
igen kerül hozzánk rotációsgép.

A helyi csoport 50  éves történetét szlovák és 
magyar nyelven egy 64 oldalas kvart nagyságú 
füzet ismerteti, melynek kiállítása minden tekin
tetben a szigorú kritikát is kiállja s így a kosicei 
könyvnyomdái termékek között az egyik legelső 
helyet foglalja el, a kiállítója pedig: a kosicei 
államnyomda szép erkölcsi sikert könyvelhet el a 
maga számára.

A meghívó-pályázat a legnagyobb erkölcsi 
sikerrel járt. összesen 24 pályázó igyekezett meg
oldani a maga eszméjét, részben tiszta szedéssel, 
részben pedig rajzzal kombinálva. Ha objektív 
kritikát akarunk mondani, úgy megállapíthatjuk, 
hogy a pályázaton résztvevő szedő és gépmester 
kollégák legnagyobb része technikai szempontból 
a maga feladatát sikerrel oldotta meg. Nem lehet 
ugyanezt megállapítani a szedésmodort és az azt 
átható szellemet illetőleg. A legtöbb szedő kolléga 
a régi irány keretei között mozog, munkáját egy 
olyan szellem hatja át, amely határozottan azt bizo
nyítja, hogy szeparatizáltan él, nem veszi figyelembe 
a jelen időben végbemenő rettenetes szellemi har
cokat, mely szellemi harcok következtében a művé
szetek és az azokkal szoros összefüggésben lévő 
iparok is ennek a kornak jellegét tükröztetik vissza. 
Ez a megállapítás természetesen nem azt akarja jelen-

A kassai nyomdászok 50 éves jubileuma
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teni, hogy a könyvnyomtatás terére olyan stílusokat 
plántáljunk át, amelyek nem előnyére, hanem hátrá
nyára lennének a tipográfiai sokszorosításnak, kizá
rólag azt, hogy szabadulni kell a konzervatív és min
den fejlődést tagadó irányzatoktól, hogy a saját éntlnk 
is a haladó ember megvilágításában jelenjen meg.

A színezésre vonatkozólag szintén csak az lehet a 
megállapítás, hogy a legtöbb pályamunka színszegény, 
aminek a magyarázatát abban találjuk, hogy a gép
mester kollégáknak egy része nem kíséri kellő figye
lemmel a modern szín- és festék keverési technikát, 
nem igyekeznek látókörüket bővíteni és így termé
szetesen a színeik bizonytalanok és tétovázók lesznek, 
ami a legsikerültebb szedéskompozíciót is tönkreteszi, 
de nagy hátrányt jelent nyomtatástechnikai szempont
ból is, mert a helytelen festékkeverés, az anyagok 
természetének nem ismerése abban nyilvánul meg 
elsősorban, hogy nem kapunk tiszta nyomást, mert a 
festék a papíron bizonytalanul fekszik, hol áttetsző, 
hol pedig zsíros és kellemetlen fényt kap. Figyelmen 
kívül hagyják, hogy egészen más összetételű festéket 
alkalmazunk kréta- és műnyomópapíroknál, mint pél
dául erősebb struktúrájúnál, esetleg síma kartonnál. 
Továbbá, hogy egészen más keverési módszert alkal
mazunk áttetsző színeknél és mást fedőszíneknél, de 
amit természetesen csak esetről esetre állapíthatunk 
meg, aszerint, hogy milyen szellemi légkörben mozog 
a szedéskompozíció. A legtöbb esetben ez a kiinduló 
pont, mert ehhez kell hangolni a papírt, a színt, a 
szín- és festékkeverés módszerét.

Különben a pályázaton részt vett munkákat a bra- 
tislavai (pozsonyi) nyomdásztanonc-szakiskolának tanári 
kara és a »Slovenská Grafika« szerkesztőségéből 
alakult bírálóbizottság bírálta fölül és az első szedés
díjat rajzzal kombinált pályamunkának ítélte oda, 
amely szigorúan zárt négyszögű lipcsei stílust képvisel.

A második és harmadik díjat már olyan pálya
munkáknak ítélte oda a bírálóbizottság, amelynek 
szedésmodora görbített és ferdén állított sorokkal van 
fűszerezve. Laupál Antal (Kassa-Kosice)

PAX NYOMDA R T . R E K 
LÁMJAI. Csak örülni tudunk 
az olyan jelenségnek, amely 
azt mutatja, hogy valamely 
nyomda rendelőit modern és 
hatásos reklámok készítésére 
akarja rábírni. Ilyen örömre
—  fájdalom —  vajmi ritkán 
van okunk. Ilyen ritka alka

lom adódott most, hogy a fentemlített nyomda három 
reklámnyomtatványát kaptuk kézhez. Szedésük egy
szerű, becsületes tipográfikus munka, amely valóban 
alkalmas a nyomda képességeinek frappáns igazolá
sára. Az egyik körlevél Tuszkay által rajzolt címlapjá
val kapcsolatban azonban ait a megjegyzést kockáz
tatjuk, hogy ilyen futurista ízű grafikai alkotást
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Kritika

Pályázatunk határidejének újabb meghosszabbítása
A Magyar Grafika levélpapirosának szedésére kiírt pályázatunk 

határidejét újból meg kellett hosszabbítani, mert a legutolsó határnapig 
beérkezett munkák száma alig haladta meg a pályadíjak számát és több 
beküldött pályamunka nem is lett volna figyelembe vehető, miután a 
pályázók egyrésze — néhány külföldi és néhány magyar is — csupán a 
magyar szöveget oldották meg, a német, angol és francia szöveget egy
szerűen elhagyták. Amikor pályázatunkat kiírtuk, szándékosan válasz
tottuk ezt a nehezebb feladatot, mert oly sok egyszerű levélfejpályázat 
után egy újabb egyszerű feladattal kiírt versenytől nem sok újat várhat
tunk. A pályázat határidejét tehát újból kitoljuk s most már végérvényesen

1924. évi november hó 5. napjában
állapítjuk meg. Ugyanez alkalommal számoltunk azzal is, hogy az annak
idején kitűzött egymillió koronát kitevő díjak ma már nem felelnek meg 
és ezért az egyes díjak összegét is felemeltük, egyben azonban a díjak 
számát is redukáltuk hárommal. A díjak most a következők: I. díj
800.000 K, II. díj 230.000 K, III. díj 150.000 K, IV—VII. díj egyenként
75.000 K, VIII—XII. díj egyenként 60.000 K, úgy hogy végeredményben

a díjak összege 1,500.000 korona.
Sajnos, a díjak összegét a mai szomorú pénzviszonyok miatt nem 

áll módunkban ennél magasabban megszabni, de viszont nincs kizárva 
az olyan egyébként nem ritka eset is, hogy a beérkezendő pályamunkák 
nívója végül is olyan örvendetes lesz, hogy a fentemlített díjakon felül 
további jutalomdíjakat fogunk adni a bírálóbizottság által kijelölt arra 
érdemes munkáknak.

Ezúttal ismételten utalunk a pályázati feltételekre, amelyek lapunk 
7—8. számának 220. oldalán olvashatók, s ama reményünknek adunk 
kifejezést, hogy az új terminusig még megfelelő számú munkát fogunk 
kapni, bizonyítékául annak, hogy az ambíció még nem halt ki teljesen a 
magyar akcidensszedőkből. Kollegiális üdvözlettel

A MAGYAR GRAFIKA SZERKESZTŐSÉGE BUDAPEST VI, ARADI U. 8

nem lehet olyan szedésekkel fűszerezni, mint amilyen 
az a három, amelyet ezzel a kápráztatóan színes 
grafikus alkotással egybekapcsolva szétküldött a Pax 
nyomda. A szedésnek ez alkalommal wmodernebb- 
nek« kellett volna lenni, ha nem is olyan vadnak, 
mint a rajz, amely ellen egyébként semmi kifogá
sunk sincs. £  reklámlap különben teljesen igazolja 
az általunk vallott ama nézetet, hogy feltűnő és 
szembeszökő reklámot nem lehet egyszerű, köznapi, 
megszokott formanyelven megkonstruálni.

PÁPAI NYOMTATVÁNYOK Stern Vidor, a 
pápai Stern Ernő nyomdatulajdonos fia, egész 

csomó »modern« nyomtatványt küldött mutatóul a 
saját gyakorlatából, azt írván, hogy azok »lechniká- 
ját, mint stílusát, minden egyéb tudásforrástól el- 
zártan, a Magyar Grafikából igyekezett ellesni.« —  
A beküldött anyag valóban érdekes és amennyiben 
szedésről van szó, egy-két mintát kivéve, nem is 
tagadhatjuk el a tanítói apaságunkat. —  De csak 
ebben a tekintetben, mert a küldemény nagy több
sége rajzolt reklámok halmaza, amellyel a közös
séget alapos okból meg kell tagadnunk. Stern kol

léga ugyanis sokat rajzol, főként sok szöveget, sort 
rajzol s ezeket linóba is vési. Ha egyéb rajzbeli 
kísérleteit nem is intjük le, —  miután tehetsége 
van ehhez, —  betűi ellen a leghatározottabban kell 
tiltakoznunk, mert azok bizony közel járnak az olvas
hatatlansághoz. Erre, ilyesmire tőlünk nem vehetett 
példát, mert ilyesmire nem is találna példát, még 
ha lapunk eddigi összes füzeteit is felkutatja. Pon
tosan lemásolva közöljük mutatóul az itt lenyom

 tatott sort s ehhez csak azt fűzzük hozzá, hogy a 
betű arra való, hogy elolvassák, sőt, hogy el lehes
sen olvasni. De az ő betűiről ezt a legjobb aka
rat mellett sem lehet mondani. E  megrovást ne 
vegye rossz néven : jóakarattal és jóindulattal írjuk ; 
úgy látjuk, hogy a beküldőnek van rajzképessége, 
de ez még csiszolatlan, kellő irányítás mellett tehet
sége kiforrhatna és —  jó  dolgokra is alkalmassá 
válna. Az a körülmény, hogy e munkákért a falu-



szövetség pápai kiállításának nagy aranyérmét kapta, 
még nem jelent sokat, legfőként nem azt, hogy jó 
ösvényen halad s hogy ezentúl is ezen kell járnia. 
Mindenesetre megérdemelte törekvő munkájáért —  
ezt szívesen elismerjük. W

EG R I H IR D E TÉ SE K . Az egri Érseki Líceumi 
Nyomdából vagy 50  darab hirdetést kaptunk 

Székfy Sándor kollégától. A hirdetések egyszerű 
))ügyek«, de majd mindegyikén meglátszik, hogy 
szedőjük fogékony az új áramlatokkal szemben. 
Az itt-ott alkalmazott hajlított sor, a gyakran geo
metriai alakra formált sorcsoportok mind-mind 
bizonyságai annak, hogy Székfy keresi és szereti a 
köznapitól eltérő, ízlésesebb formai megnyilatkozá
sokat. Buzgóságánál —  sajnos —  csak a nyomda 
berendezésének nyomorúsága nagyobb. Szinte hihe
tetlen, hogy a valamikor oly jó  hírnévnek örven
dett líceumi nyomdát ennyire engedték kikopni a 
modernebb betűfajtákból. W

Szakoktatási hírek
FŐ V Á R O SI SO K SZ O R O - 
S lT Ó IP A R I S Z A K I R Á 
N Y Ú  TAN ON CISKOLÁK- 
BÁN másfél évtizeddel ezelőtt
—  amint az köztudomású, —  
szakembereket is alkalmaztak a 
szaktechnikai tudnivalók taní
tására. Ez annakidején meg
lehetős erős viharokat idézett 

elő a szakmai berkekben, miután a Grafikus Műveze
tők Egyesülete a tanonciskola létesítése dolgában ak
koriban megindított és kedvező eredménnyel kecseg
tető akciójának elgáncsolását látta ebben, miután a 
meghívott szakoktatók kivétel nélkül az általa erősen 
támadott Nyomdászati Tanműhelyből kerültek ki. 
Azóta sok víz folyt le a Dunán és a fővárosi tanonc
iskolákból a háború folyamán lassankint kipusztultak 
a szakoktatók : túlnyomó részük bevonult katonának, 
akik közül ketten —  Fekete Béla és Novák Alajos —  
a legnagyobb fájdalmunkra sohasem kerültek vissza a 
szekrényhez, Galícia és Szerbia földje itta fel éltető 
vérüket, mások külföldre távoztak el, úgy hogy a for
radalmak után már alig 2— 5-an álltak volna a fő
város rendelkezésére. Sajnos azonban, még ezeknek a 
szolgálataira sem reflektált a tanács, s így 5 év óta a 
tanonciskolákban ismét csak laikus tanítók oktatták a 
szaktechnikai dolgokat is. Ezt a helyzetet azonban még
sem lehetett tovább fenntartani, s ennek a belátása 
nyomán történt, hogy a sokszorosítóipari szakirányú 
tanonciskola jelenlegi igazgatója, Szenlgály Károly 
meghívta a tantestületbe Bauei' Henrik főgépmester 
és Wanko Vilmos mesterszedő szaktársainkat, akik a 
szigetuccai tanonciskolában a szakismereteket fogják 
tanítani. Az iskolába szedő-, könyvnyomdái gépmester-, 
litográfus-, cinkográfus- és könyvkötőtanulók járnak.

r j T i p o g r á f i a i  s z a k is k o l á k  n e m z e t k ö z i

KIÁLLÍTÁSA. Firenzében 192 5  tavaszán tart
ják  meg a második nemzetközi könyvvásárt, amellyel 
kapcsolatban megrendezik a nyomdaipari szakiskolák 
első nemzetközi kiállítását. E  nagy érdekű kiállításon 
kizárólag a könyvvel kapcsolatos munkák kerülnek ki
állításra, vagyis oldalmegoldási tanulmányok, címlap
tervek és fedéltervek. A kiállítás e részének megszerve
zésével Raffaello Bertierit, az »U Risorgimento

V ER LA G  D E S BILD U N G SVERBA N D ES D ÉR DEUTSCH EN  BUCHDRUCKER
G . m. b. II. —  Leipzig, Salomonstrasse 8

Elsőrangú szaklap a

TYPOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN,
a Bildungsverband —  Németország szakmafejlesztő egyesületének —  folyóirata; 

havonként 20 .0 0 0  példányban jelenik meg

Egyes szám ára 60 aranypfennig és a portóköltség

November havában jelenik meg

A T. M. MAGYAR KÜLÖN SZAMA
Wanko Vilmos szerkesztésében és pályanyertes munkájának technikai kivitelében, 

negyven oldal terjedelemben, \ 0 melléklettel és 20 szedéspéldával,
Novák László, Kun Mihály, Herzog Salamon és dr. Nádai Pál érdekes és tanulságos cikkeivel
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Grafico« kitűnő szerkesztőjét és a  milánói könyvipart 
iskola igazgatóját bízták meg . —  El nem vitatható e 
kiállítás fontossága s éppen ezért mélyen fá jla ljuk , 
hogy azon a  magyar nyomdaipar részt nem vehet, 
mert nekünk —  sajnos —  még nincs iskolánk.

Pályázatokról
Z A U TÓ - É S  M Ó TO R U J- 

SÁ G  fedelére kiírt pályázatra 
összesen 25 pályamunka ér
kezett be, amelyek felett a 
Segélyző-Egyesület oktatásügyi 
bizottsága mondott bírálatot és 
döntése értelmében az I. díjat 
Révész Kornél és Brezniczky 
József »Sas« jeligéjű munkája 

kapta. Dacára a szép számú munkának, I I .  és I I I. 
díjra érdemes munkát a bizottság nem talált s így 
ezeket nem is adta ki, ellenben a kiíró lapkiadó
nak ajánlotta, hogy a két díj összegét egyenlő rész
letekben jutalomként ossza ki a Snow Baby 2 — 3. 
és a jelige nélkül beküldött egyik munka tervezői 
között. A kiadó ehhez a megoldáshoz hozzájárult. 
E  jutalomdíjas munkák tervezői : Mitterszky Nán
dor és Darvas László.

P ÁLYÁZAT A NYOMDÁSZ-ÉVKÖNYV ÉS ÚTI 
KALAUZ CÍMLAPJÁRA. A Magyarországi Könyv- 

nyomdászok és Betűöntők Segélyző-Egyesülete pályá
zatot hirdet a kiadásában megjelenő Nyomdász-Évkönyv 
és Úti Kalauz 1925. évfolyama címlapjának szedésére 
és nyomására. A címlap szövege: Nyomdász-Évkönyv 
és Úti Kalauz 1925. S zeikeszli: Novitzky N. László. 
Kiadja a  Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők 
Segélyző-Egyesütete. —  Szedésnagyság: 16  X  28  
ciceró. Legföljebb két színben tervezendő. Rajzok 
figyelem be nem vehetők. A pályanyertes mű /. dija 
szedőnek és gépmesternek egyenként 2 5 0 .0 0 0  korona,
II. dija szedőnek és gépmesternek egyenként 15 0 .0 0 0  
korona, a III. díja pedig szedőnek és gépmesternek 
egyenként 1 0 0 .0 0 0  korona. A pályamunkák bekül
désének határideje 19 2 4  október hó 3 1  déli 12  
órája. Pályázók munkáikat jeligével ellátotti 
borítékban, melyhez lezárt és jeligével ellátott borí
tékban a tervezők neve csatolandó, az Egyesület 
címére (Budapest, Sándor tér 4 ) küldjék be.

A JANINA C IG A RETTA H Ü V ELY - É S  PA- 
PÍR G Y Á R  PLAKÁTPÁLYÁZATA iránt 

óriási érdeklődés mutatkozott úgy a művészi, mint 
a szakmai körökben. Ez érthető is volt, mert ez volt 
az első olyan magyar pályázat, amely a nagy művészi 
feladatnak legalább valamennyire megfelelő díjakat 
tűzött ki. 4 ,0 0 0 .0 0 0  korona ugyan még nem üti 
meg a békebeli művészi pályázatok első díjainak ösz- 
szegét, de mégis több a napjainkban megszokott pálya
díjaknál. A pályázatra összesen 803 plakátterv kül
detett be, amelyeket az arra felkért zsűri elbírált s 
az I. díjat (4 ,0 0 0 .0 0 0  K ) Végh Gusztáv »Bambi« 
jeligéjű munkájának, a II. díjat (3 ,0 0 0 ,0 0 0  K ) 
Jantschi Béla  »Szöveg átírható<( jeligéjű tervének, a 
IH . díjat (4 ,0 0 0 .0 0 0  K ) pedig Tábor János  wJoli« 
jeligéjű munkájának ítélte. Ezenkívül 5 0 0 ,0 0 0  K-val 
megvásárolták i fj.  Streda Károly  »Bábeltörnyau, 
Amberg Jó z se f  »Alföld«, Kákái Szabó György 
»Gyurka«, Fehér Dénes »Firenze«, Dián János 
»Dián« és Sing h o ffe r  Géza »Stel la « jeligéjű pálya
munkáit. A pályázat méltatására visszatérünk.
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Feljegyzések
t k - r i F ^ f n 1 É L S z A Z A D O S  m u n k a

K i  P l  H r  I  ^ N N EPLÉSE ötven éven át
□lmEm LXÁ folytatott szorgalmas, becsüle-

m  tes mun^a szUr^e napjai után
Jffl ünnepnapot rendeztek Buda-

veterán szaktársnak. Szeptem- 
bér 6-án este Pavlik Károly 
ötvenéves nyomdászsága alkal

mából a Pátria nyomda személyzete rendezett szép 
ünnepséget a Ferencvárosi Torna Club sporttelepén, 
amelyen az igazgatóság nevében Elek Emil vezér- 
igazgató, a személyzet nevében Mátyus Samu szaktárs, 
a szervezet részéről Reismann Dezső, a szociáldemo
krata párt nevében Csillag Ferenc szaktárs köszöntötte 
fel az ünnepeltet. —  Szeptember 7-én az Athenaeum 
nyomda személyzete négy öreg szaktárs félszázados 
munkásságának fordulóját ülte meg. Almást Kálmán, 
Glalz Ferenc, Törnek Jakab  és Wohlmuth István vol
tak a jubilánsok. Az ünnepély a MÉMOSZ külön- 
belyiségeiben folyt le. A személyzet üdvözletét Her- 
mann Ármin szaktárs tolmácsolta, az igazgatóság nevé
ben Szabó Dezső cégvezető-igazgató, a szervezet részé
ről Gyürey Rudolf szaktárs és a szociáldemokrata párt 
nevében Csillag Ferenc szaktárs üdvözölték a munka 
bajnokait. —  Ugyancsak szeptember 7-én ünnepelt 
a Hungária nyomda személyzete is. Öt öreg szaktárs 
ötvenéves nyomdászságának jubileumát ünnepelték, 
akikről el lehet mondani, hogy nemcsak életük, de 
általában nyomdászságuk nagyobb felét is a Hungária 
nyomda szolgálatában töltötték el. Ezek a kollégák: 
Frilz Zsigmondy Kaiser Hermann, Rosenberg Ede, 
Schwanke János és Ujváry József. Az ünnepség a 
Vasúti és Hajózási Klub termében folyt le. A sze
mélyzet nevében Wiesner szaktárs üdvözölte a jubi
lánsokat, a vállalat részéről dr. Bródy László ismerte 
el az ünnepeltek értékes munkásságát, a Segélyző- 
Egyesület nevében Guttmann Jakab szaktárs, a szak- 
szervezet és a Hírlapszedőkör nevében Schmidt Béla 
szaktárs, a szociáldemokrata párt nevében Csillag F e 
renc szaktárs köszöntötte fel az ünnepelt szaktársakat. 
Képviseltette magát a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara és az Országos Iparkamara is, végül 
Peisner Ignác a Neues Pester Journal szerkesztősége 
és kiadóhivatala üdvözletét tolmácsolta. Mondanunk 
sem kell, hogy a nyomdászok dalköre módját ejtette, 
hogy mindegyik jubileumon jó dalosokkal képvisel
tesse magát. Ezenkívül az illető személyzetek rendező
bizottságai kellemes szórakozásokról, nívós műsorról 
is gondoskodtak, amivel emlékezetessé kívánták tenni 
a jubilánsoknak ezt a fölemelő, szép napot. Voltak 
ajándékok is a személyzetek és a vállalatok részéről, 
mindez hozzájárult a jubilánsok és az ünneplők hangu
latának emeléséhez. —  Az üdvözlők sorából mi sem 
akarván hiányozni, őszinte szeretettel csatlakozunk az 
elhangzott jókívánságokhoz és a Magyar Grafika  forró 
üdvözletét küldjük a jubilánsoknak: Gutenberg apánk 
művészetének ötven hosszú esztendő óta működő 
szorgalmas veteránjainak.

Eg y s é g e s  t a n k ö n y v e k . Azt olvassuk,
hogy a közoktatási miniszter egységes tan

könyveket tervez, amelyekkel olcsóbbá és jobbá akarja 
tenni az iskolázást. Egy szabad versenyen felépülő tár
sadalomban ugyan sokféle ok szól amellett, hogy az 
ilyenféle törekvést bizalmatlansággal fogadja a közvé
lemény, de még ha tényleg ideálisak volnának is tar
talmilag az ily tankönyvek, akkor is kérdéses, nem 
lesz-e meg form ailag  az a száraz, hivatalos ízük, mely
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minden bürokratikus nyomtatványt már messziről fel
ismerhetővé tesz. Pedig éppen az ilyen egységes je l
legű tankönyveknek kellene sokkal, sokkal több gond
dal készülniök,mint azt a jelenlegi szürke, rosszul nyo
mott, csinosság nélkül való tankönyvek kiadói végez
tetik. A tankönyv elvégre az ízlésnevelésnek is esz
köze, s miként higyje el a tanuló, hogy Phidias 
Athena szobra, vagy Rafael : Székenülő Madonnája 
szép, ha a mellékelt ábra egy eltorzult női tetemet 
mutat be neki, amely oly távol van a klasszikus 
világtól, mint egy varga Apellestől, az ó-kori festő
művésztől. A tankönyvírók módszere, stílusa, világ
felfogása nálunk az utolsó évtizedekben sokszor vál
tozhatott, de a tankönyvek betűje, szedésformája és 
könyvkötési sivársága megmaradt annak, aminek har
minc évvel ezelőtt iskolapadjainkban megismertük. 
Tréfának hangzik, pedig tragikus valóság, hogy ért
hető nálunk az ifjúság könyviszonya, elfordulása a 
betűktől, melyek oly szürkén merednek rá, mikor 
az élet, a mozgókép, a természet, a kóborlás oly gazdag 
kaleidoszkópokat mutogat neki színekből. A német, 
francia és angol iskoláskönyvek tanúságai annak, 
hogy a színszeretet, a vidám képek, a jó  papiros, 
a szép nyomás, a gondos fűzés egész másféle vonzó
erővel bír a betűk szelleme számára, mint az a fajta 
könyv, mellyel már kiskorukban elvadítják maguktól 
a jövendő olvasótáborát a könyvkiadók. N. P.

DIVATLAPOK. Könyvkereskedők bevallása sze
rint most a legkelendőbb könyv —  a divatlap. 

Azok a nők, akik tíz évvel ezelőtt szociológiát, öt évvel 
ezelőtt világtörténetet tanultak, most a divatlapok köte
teinek súlya alatt görnyednek. Mikor nincs pénz az 
utazásra, a férjek Baedekereket vásárolnak és Dél- 
Itáliában kalandoznak —  képzeletben. Mikor nincs 
pénz nagyszerű fürdőkosztűmökre. a feleségek Crépe 
de chine-álmokat szőnek és a farsangi toalettgon
dok kebelén csüngnek. Ebből a narkotikumból most 
szerfelett sok van Budapest könyvkirakataiban. Sőt
—  amióta drága kelméiket nem veszik, —  a szövet- és 
selyemkereskedők is édes, tarka divatképek papagály- 
nőit rakják a kirakatba. A nagyszerű francia reprodu
káló ipar csak úgy ontja a drágábbnál drágább mű
lapokat a ruha-amatőröknek. Vannak \ 0 0 — \ 50  pél
dányban a tervező által ceruzával szignált divatlap
kiadványok, amelyeket kézzel színeznek sablónok segít
ségével. Ezek olyanok, mint a modern japánok rizs
papírra készült miniatűrjei, szinte kidomborodnak a 
lapokon a zománcos színű, igen finoman árnyékolt 
alakok. De nemcsak az ilyen drága ritkaságok, hanem 
a közönségesen készülő divatlapok is olyanok jórészt, 
hogy még az öltözködés kérdéseivel szemben közöm
bös férfi is érdeklődéssel forgathatja őket. A nagyobb 
divatlapok közül az amerikai Vogne, a francia Femina 
annyira ötletesek formájukban, oly élénk mozgalmas
sággal aknázzák ki a ceruza, az ecset fürgeségét s oly 
jó képeket nyújtanak nemcsak a szabás remekeiről, de 
a nagyvilági életről is, hogy egy egész nyugati utazást 
végez az, aki hatalmas fóliánsukat maga elé teríti és 
elkábítani engedi magát ez olcsó és mégis művészi 
nyomtatványoktól. N. P~

VALAKI FELA K A SZ TO TTA  MAGÁT. Ezt 
a plakát hirdeti az uccai hirdetőtáblákon. Hir

deti pedig ugyanazzal a meggyőző erővel, amellyel 
azt hirdeti, hogy »Nincs már zsidó Pestenu. Tudni
illik a Városligeti Színkörben nincs. Azaz, hogy ott is 
van még egy-kettő, de jegy nincs, az nem kapható 
már a Féld Matyinál. Azaz, hogy kapható, de csak 
egy-kettő. Protekcióval. Az nincs. És azért akasztotta 
fel valaki magát. De ki? Itt van a kutya eltemetve. 
Mert a plakáton ott áll egy esernyős úr és egy búsuló
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hordár. Ez egyik sem akasztotta fel magát. De hát 
ki, az istenért? Csak nem a Matyi? Nos, hogy ki, azt 
megtudjuk a rendőrségi kommünikéből. Az a néger 
akasztotta fel magát, aki ott lógott a plakáton, de akit 
átragasztottak a virgonc hordárral. A rendőrség nagyon 
ízléstelennek találta a plakátot és kissé izgatónak a tar
talmát, ezért került a régi szöveg fölé az új kép, a régi 
zsidó helyett, aki nincs és a régi néger helyett, aki 
szintén nincs, az új, a bűnbánó hordár. Szóval: ez egy 
plakáttörténet vexírképekkel. Ha megkaparom a hor
dárt, alatta a néger, ha megkaparom a Matyit, alatta 
a plakáttervező. Pesti vicc. Abban a hangnemben ké
szült, amelyben a »Maga disznó « feliratú plakát, vagy 
a »Megállj te marha« című és a láncravert poloska 
szenvedéseit ábrázoló művészi falikép. Abban a hang
nemben készült, amelyben ízlés, válogatás, a finom
ságnak halvány sejtelme nélkül készülnek nálunk egy 
és más plakátok és színdarabcímek. Csak a fejit, hogy 
meg ne sántuljon, mondja erre igen helyesen a jó  ízlés 
utolsó mentsvára, a rendőrség és levágja »valaki«-nek 
a fejét. Milyen kár, hogy csak azét a valakiét, aki fel
akasztotta magát. N. P.

A W ÖRNER J .  É S  TÁ RSA  G ÉPGYÁ R R T .
augusztus hó \ 6-án tartott közgyűlésén az igaz

gatósági tagságról lemondtak: Franki Jakab Pozsony 
és Bátori Endre Budapest, új igazgatósági tagokká 
választattak: Alexander von Rothe Berlin (alelnök), 
Heinrich Siede Leipzig, Kondor Márton kir. taná
csos, építőmester, Spiegel Lajos, Márkus Lajos (ügy- 
vezető-alelnök), Márkus Győző és Márkus István. 
A felügyelőbizottsági tagságról lemondott dr. Bátori 
Pál, új felügyelőbizottsági tagok lettek ifj. Novák 
Sándor tanár, Búd apest, Márkus Miksa és dr. Krausz 
Győző.

A régi Rózsa-nyomda 
régi személyzetéről

C S IZ Y  E L E M É R  TELF.FÓ N REKO RD JA

sem mindennapi dolog. A 
valódi nyomdász-humor sem 
azelőtt, sem azóta nem nyilat
kozott meg olyan frappánsan, 
mint Csizy barátunk esetében. 
Csizy kollégánk valahonnan a 
felvidékről pottyant közibénk. 
Ma már nem emlékszem, mi
vel foglalatoskodott az öreg 

Csizy. Azt azonban állítom, hogy a gyerek nem azért 
űzte Gutenberg apánk mesterségét, mintha azt kenyér
keresetül választotta volna, csupán csak hogy foglalko
zása legyen. Pedig akkor még nem síbereskedtek!

S  így magától értetődik, hogy az ő fizetése 
mindenkor a mi zsebpénzünk volt egészen addig az 
ideig, amíg az öreg vissza nem hívta.

Sajnáltuk fiatal kollégánkat, de belenyugodtunk. 
Csaptunk is egy olyan búcsúestélyt, amelyet nem 
felejtek el soha. Ennek a kilépésnek a legfőbb ne
vezetessége különben az volt, hogy minden költsé
get kilépő kollégánk fizetett. Mi csak fogyasztottunk. 
De ebben aztán eminensek voltunk.

Tehát erről a kollégáról, erről az igazán gavallér 
szaktársunkról szól az alanti kis történet, amelyhez 
hasonlófélét csak katonáéktól hallottam. Ennek az 
esetnek is, úgy mint sok másnak, a mi jó házi tele- 
fónunk volt az iniciatívája, ami természetes emberi 
agyra volt megszerkesztve.

Azon a napon, amelyen fiatal barátunk belépett,
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nagy úszás volt az »tparügyek«-nél. S így őt is Heiter 
Franci barátunkhoz, a főmetőrhöz osztották be. Heiter 
már természeténél fogva is kiváló emberismerettel 
bírt. Ezúttal is észrevette a »falusi szagot«. Azon
nal intézkedett, hogy Lugmayerék milyen szekrényt 
mutassanak meg ifjú kollégánknak, ha a »telefónon« 
szólítják.

Most már Csizy barátunkon volt a sor. Egy nagy' 
árkus kézirattal a kezében azon törekedett, hogy egy 
bázi borgisz-szekrényt találjon. Kérdezni, mint min
den falusi, szégyelt. Inkább keresett.

—  Mit kutat, szaktárs? —  kérdezte tetetett rész
véttel Matolcsi bátyánk.

—  Egy házi borgisz-szekrényt, kérem szépen.
—  Azt hiszem, az fönt van Lugmayeréknál —  je 

gyezte meg B ér is Géza. Majd hirtelen hozzátette:
—  Jó  lesz azonban, ha a házitelefónon megkér

dezi, nehogy hiába fáradjon.
—  Hol a telefón, kérem?
—  Ott! — mutatott a »lyuk<( felé Berts. Csizy 

barátunk ezzel odaállott a lyuk alá, felnézett és —  hall
gatott.

—  Kolléga! hát beszéljen, mire vár? —  mondta 
Virágh Sanyi.

—  A kagylót keresem, kérem szépen.
—  Ja ? !  Ez nem olyan telefón. Ez kagylónélküli 

»modern« telefón. Csak kiáltson fel s azonnal jelent
keznek —  válaszolt Virágh.

—  Úgy? köszönöm. S  ezzel rögtön fel is kérdezett.
—  Halló! Itt pince!
—  Halló! Itt fent! Mi tetszik?
—  Van ott kérem egy házi borgisz-szekrény?
—  Van, csak jöjjön fel érte —  válaszolt Györgyi, 

a helyettes telefonista.
A fenti kollégák aztán megmutatták, hogy melyik 

az a szekrény, amelyikre Csizy barátunknak szüksége 
volt. Mondanom sem kell, hogy ez időtől minden 
nyomdai dolog iránt, melyről lent nem kapott érte
sítést, telefónon érdeklődött. S  mindig sikerrel.

*

A prakszisomban a legtöbb regényhez előszót is 
tördeltem. A fenti eset, valamint az utána gyakran 
megtörtént kedves kis dolgok is csak mintegy beve
zetés óhajt lennni ahhoz a valóban nagyszerű sláger
hez, amelynek a kezdeményezője —  úgy hiszem —  
Doby szaktárs volt.

Csütörtök este 5 óra lehetett. A depónak csúfolt 
majomházból négy vigyorgó arcú szaktárs kocogott 
a helyére.

Kis idő múlva berreg . . . . , illetve megszólal 
Drahos szaktárs:

—  Halló! Itt iroda!
—  Halló! Itt pinceterem! Parancsol?
—  Küldjék ide Csizy urat.
—  Igenis, azonnal! —  Halló, Csizy szaktárs! Az 

iroda keresi —  mondja Doby kolléga.
Csizy éppen kiemelt, de nem a hajóra, hanem a 

padlóra. Ifjú barátunk ugyan tiltakozott, hogy nem 
ijedtében, hanem véletlenül esett meg vele ez a 
malőr, miközben máris a lyuknál állott:

—  Halló! Itt Csizy beszél. Tessék parancsolni.
—  Halló! Itt iroda. Maga az, Csizy?
*— Igenis, szolgálatára.
—  Rendben. Figyeljen ide. Miután maga a leg

fiatalabb segéd, holnap reggeltől kezdve maga hozza 
be mindennap egy másik kollégájának az uzsonnát. 
Megértette?

—  Igenis meg.
—  Tehát ma jelentkezzék Michel kollégájánál; ő 

aztán megmondja, hogy mit hozzon reggelire. Pénzt 
is tőle kap. Mehet!
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Közben hat óra lett. Csizy kereste Michel kollégát, 
aki éppen azzal volt elfoglalva, hogy a mai polgár- 
estélyre a szükséges \ forintot összelőjje. Mikor 
együtt volt a kívánt összeg, a következő párbeszéd 
mellett nyújtott át két darab \ 0 krajcárost kollégánknak:

—  Csizy! Azt hiszem, tudja már, hogy ma én va
gyok soron. Itt van 20 krajcár.

—  Igenis.
—  Reggelre hozzon nekem egy nagy doboz 

szardíniát . . .
—  Igenis.
—  Várjon! Még nem végeztem, ötért liptóit, 

ugyanannyiért vajat . . .
—  Igenis.
—  A kutyafáját! Mondtam már, hogy még csak 

a kezdeténél tartok. Továbbá: hoz még két deka 
kaviárt, egy fej vöröshagymát . . .

—  Igenis.
—  . . , és egy kilogram fehér kenyeret. . .
—  Igenis.
—  . . .  és végül két üveg barna sört. Megértette ?
—  Igenis, De . . . —  akadozott, illetve ájuldozott 

Csizy barátunk.— Michel azonban hirtelen közbevágott:
—  Tudom, mit akar mondani: hogy mit csináljon 

a fenmaradó összeggel? Ezt majd odaadja a nyom
dászárváknak. Megértette? Mehet.

★

Reggel Csizy kolléga pontosan meghozta a fent 
elsorollakat s mi, a beavatottak —  mondhatom —  elég 
jól ozsonnáztunk.

Ezt az esetet még kétízben megismételtettük 
vele, negyedszerre azonban kereken kijelentette, 
hogy nem hajlandó továbbra is » segélyezni« a nyom
dászárvákat.

S  ezt mi is elhittük neki.
fíutkovszky Bertalan

Lapunk e havi számának
fedőlapját Wanko Vilmos tervezte ; szedése Lombár 
László munkája, míg a szignet ólomvésete Kner Albert 
ügyes kezét dicséri. A fedőlap hirdetéseit Kun Mihály 
tervezte. A fedőlapot Szarvas János nyomta. —  Házi 
mellékletünk szedéspéldái a többnyelvű nyomtat
ványokról szóló cikkünk illusztrációi. Az első három 
oldalt —  6 példát —  Kun Mihály tervezte, a 4 — 6. 
oldalak hat példáját Tábor János, míg az utolsó két 
oldal Wanko Vilmos vázlatai után készült. A mellék
letek szedésénél közreműködtek : Czinder Antal, 
Kolozsvári Károly, Kun Dezső, Lombár László, Topits 
Béla, Tóth Ferenc és Wozniak Henrik szaktársak, akik 
lapunk egyéb szedéspéldáit és hirdetéseit is szedték. 
A nyomás König Béla munkája.

Lapunk e számához mellékeljük a Homyánszky 
Viktor nyomdai müintézet rt. egy jól sikerült négy
oldalas mellékletét, mely a Nordisk Films Comp. egy 
nagy prospektusából mutat be szemelvényeket. Ezen 
négy oldalt a prospektus tervezőjének, Tábor János 
iparművésznek vázlatai után szedték és nyomták.

Egy további mellékletünket az Első Magyar Betű
öntöde rt. igazgatóságának köszönhetjük. E  melléklet 
felső —  szignetes —  levélfejét és a reklámjegyet 
Wanko Vilmos tervezte, míg az alsó levélfejet Kun 
Kornél tervezte s ugyanő szedte ki az előbb említett 
két másik példával együtt. A melléklet a Betűöntöde 
Bravóur antikváját s kurzíyját,valamint Reform groteszk- 
jét mutatja be, illusztrálásául annak, hogy e betűfaj- 
ták a finomabb akcidenciák szedésére kiválóan alkal
masak. A melléklet nyomását a Glóbus nyomdai
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vágó, perforáló, gömbö
lyítő, tűzőgép, lemezolló
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C i m :

Irodafelszerelésl üzlet, 
VI, Podmanlczky ucca 1
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| LAKK-ÉS FESTÉKGYÁR RT | 
| Budapest VII, Őrnagy ucca 4 | 

Telefón: József 93—46

Könyv- és 
kőnyomdai  

f e s t é k e k  
elsőrangú mi- 
nőségben
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Képviseli:
I F R A N K  L A J O S  |
1 GRAFIKAI SZAKÜZLET I 
| Budapest VIII, Teleki tér 10 | 

Telefón: József 70-10
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Azonnal szállít betüöntödék, könyvnyom
dák  és tömöntödék részére garantált 

összetételű elsőrendű minőségű
BET ÍJ FÉMET

ólmot, angol ónt és 
antimónt n api áron. 

Betűfémhulladékot, fémsa
lakot és fémhamut legelőnyö

sebb n ap i áron  vesz. Szedögépól- 
mot gyakorlatilag kipróbált speciális 

összetételben gyárt, raktárró l bármilyen  
mennyiségben azonnal készségesen szállít

Magyar Ólomárugyár és Fém- 
kereskedelmi Részvénytársaság
K Ö Z P O N T I IRO D A : B U D A P E S T  V, 

K O R A L L  UCCA 5. 
T E L E F Ó N :  1 1 0 - 4 5 ,1 0 2 - 0 1  *  G Y Á R :  1 7 6 -7 6

GYÁR: BUDAPEST VI, FORGÁCH UCCA 4.

müiniézel rt. üzemében ICönig Béta szaktárs végezte. 
Lapunk szövegíveinek nyomása Leib Károly és 
Szarvas János gépmesterek munkája.

Megkell még jegyeznünk, hogy lapunk e számának 
papirosát a Felbert Gyula cég (V, Árpád ucca -10. 
Telefón : 5 4 -6 8 ) szállította.

Üzenetek
M. R . Felszólításunkra írt válasza nem elégít 

ki. Ez alkalommal utalunk y>Pro domoa közlemé
nyünkre, olvassa el és szívlelje meg. Elhisszük önnek, 
hogy nehéz a megélhetés, de el kell ismerni azt, 
miszerint nekünk sem könnyű a dolgunk ; sokan 
vannak olyanok, akik februári lapunk 6000  koronás 
árát mai 60 0 0  koronával szeretnék kiegyenlíteni. 
Azt, hogy az év elején megjelent és átvett lapokat ma 
-15.000 koronával kérjük elszámolni, nem szokatlan és 
nem is méltatlan eljárás. Tessék bemenni egy könyv- 
kereskedésbe s megkérdezni, hogy valamely ez év 
elején megjelent könyvnek mi volt az ára januárban 
és mi az ára ma s a kapott válasz után próbálja ott is 
hangoztatni, hogy a mutatkozó nagy differencia köve
telése méltatlan eljárás. A könyvkereskedő azután 
megmagyarázza önnek, hogy az eljárás nem méltat
lan és főleg nem szokatlan. Feltétlenül ragaszko
dunk ahhoz, hogy az idei számokat —  ha tartozását 
elmulasztotta annakidején kiegyenlíteni —  mai 
árban fizesse meg. Ennek csak egy következménye 
leh et: okulni fog és máskor négy héten belül számol 
el az átvett lapokkal.

Zs. B. K-a. A fenti üzenet lényegesebb részé
ben önnek is szól, az ö n  esetében azonban súlyos
bítja az Ügyet az a körülmény, hogy saját állítása 
szerint a lap vásárlóinak nagyrésze már annakidején 
kiegyenlítette a lap árát s Ön nem hajlandó tőlük 
most követelni a 9 0 0 0  koronás különbözetet, melyet 
mi az ö n  terhére voltunk kénytelenek írni. Szerény 
véleményünk szerint ez nem is áll önnek jogában, 
mert az illetők eleget tettek kötelezettségüknek, 
önnek mindenesetre az előírt időben kellett volna 
elszámolni s megjegyezni, hogy egyesek még nem 
egyenlítették ki a tartozásukat. Csak így mentesülhe
tett volna a következményektől.

1924. ÉVI OKTÓBER HÓ 7

Szerkeszti és kiadja Biró Miklós 
Felelős szerkesztő Wanko Vilmos. Főmunkatársak 

Kun Mihály é» Tábor János  grafikus művész. 
Nyomatott a Glóbus Nyomdai Müintézet RT  

Budapest VI, Aradi ucca 8, cég üzemé
ben a Klinkhardt'sche Schriflgiessei'ei 

und Messing tiniénfabrik, Leipzig, cég 
Didót antikva betűivel és a J. G.

Scheller & Giesecke, Leipzig, 
betűöntöde Hundertjahr-Ein- 

fassung sorozatából való 
iniciálékkal, a Loi'illeux 

Ch. és Társa festék
gyár, Budapest IV,

Ferenc József 
rakpart 27 , 

cég festé
keivel

*

A  n yom daipar 

részére  m in d en féle  
p a p í r o k  á lland ó  

nagy rakt ár a

S ü rg ö n y e im ; 

Pap iro leu m  B u d a 

p est. T e l e f ó n  

96-19 142-51
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Első magyar 

kő- és könyvnyomdái festék- és 
hengeranyaggyár

y
Budapest IX,

Márton ucca 19. szám 
Teleión Józset
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