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Ez a mű a szakma
szeretet és a munka 
eredménye : hálás 
megemlékezésül a 
magyar tipográfia 
uttörőíés a magyar 
grafikus művezetők 
szervezkedésének 
harcos és eszmei 
munkásaí iránt táp- . *> 
Iáit kegyeletből, a n ' , 
jövő píonérjaínak .•v
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az ember kulturális felülemelkedésének 
legnagyobb értéke; a gondolatok meg
testesítője ; a szeretet, a megbecsülés, 
a megértés dicsőséges uralkodója 
Világok, emberek nyögnek, jajgatnak, 
könnyt könnyre halmoznak, koldusán 
futkosnak; céltalan rohamra gyűjtött 
erőik elvesznek és mi örülünk neked, 
te mindenek felett győzedelmeskedő 
alkotás: könyv..! Harmadik kötetét 
adjuk e könyvnek, amelybe belesürí
tettük mindazt, amit ajándékul akarunk 
adni a szakma művelőinek ; a nyomda
iparnak pedig olyan alkotást, amelyre 
mindenki büszkeséggel tekinthet. Mi 
nem néztünk az idő zivataros felhőire; 
nem vettük észre a körülöttünk dúló 
életharcot; nem figyeltünk fel a hangos 
jaj kiáltásokra: ezért tudtunk életet, ily 
életet adni e könyvnek. S akik kezükbe 
veszik, forgassák ezt a művet simogató 
szeretettel, gyermeki örömmel és férfias 
megelégedettséggel; magukban, velünk 
együtt, mondjanak köszönetét mind
azoknak, akik munkásságukkal, tudá
sukkal, erős akaratukkal, résztvettek a 
gondolatnak testté való formálásánál, 
a mi könyvünknek megteremtésénél.
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J A N U Á R
havában, mikor az esték hosszúak, 
az igazi nyomdászember szabad 
idejében előveszi az elmúlt évek 
szakíróinak term ékeit és azt ismét 
végiglapozza, de úgy, hogy azt a 
mai idővel összehasonlítja, elm él
kedik és tanulságot von le belőle, 
mely által szakism ereteit bővíti és 
megkönnyítiüzem belí munkáját is. 
Ez a tevékenység tehát nemcsak 
szórakoztat, hanem tanít és nevel.
A TUDÁS NEM JÖN MAGÁTÓL !

1 Vasárnap Újév
2 Hétfő Jézus sz. n.
3 Kedd Genovéva
4 Szerda Titusz pk,
5 Csütörtök Teleszfor
6 Péntek Vizkereszt
7 Szombat Lucián vt.
8 Vasárnap Sz. cs. ü.
9 Hétfő Julián vt.

10 Kedd Vilmos pk.
11 Szerda Hígín
12 Csütörtök Árkád vt.
13 Péntek B. Veronika
14 Szombat Hilár pk.
15 Vasárnap Rém. sz. Pál
16 Hétfő Marcell p.
17 Kedd Antal apát
IS Szerda Piroska
19 Csütörtök B. Margit
20 Péntek Fáb. és Seb.
21 Szombat Ágnes sz.
22 Vasárnap Vince vt.
23 Hétfő P.Raimund
24 Kedd Tímót pk.
25 Szerda Pál ford.
26 Csütörtök Pol. pk. vt.
27 Péntek Aranysz. J.
2S Szombat N. Károly
29 Vasárnap Szál. sz.
30 Hétfő Martina sz.
31 Kedd Nol. Péter

- W
G R I E S Z  E D E  
a Grafikus Művezetők 
első elnöke, a Pallas 
Irodalmi és Nyomdai 
Részvénytársaságnak 
akkori főművezetője. 
Egyhangú lelkesedés
sel választották meg a 
nagy munkát igénylő 
elnöki tisztségre. Ezt 
a kartársainak általá
nos szeretetítő l körül
véve, nagy munkás és 
eredm ényeket elérni 
akaró tevékenységgel 
viselte mindaddig,mig 
úgy nem látta, hogy az 
elvetett mag gyökeret 
vert és minden remény 
megvan arra, hogy az 
lombot és virágot fog 
hajtani. Tevékenysége 
nem csak a kartársak 
társadalm i érintkező
nek a kímélyítesében 
merült ki, de szakm a
fejlesztésérdekében is 
megindította az akkor 
még nagy merészségű 
s céltudatos gondolat- 
menetét, melyből sok 
megvalósult a későbbi 
idők folyamán. Távo
zását az elnöki székből 
sajnálattal vették tu
domásul, mert a rövid 
ideig tartó munkájával 
is igazolta a vezetésre 
való rátermettséget. A 
grafikus művezetőket 
örök hálára kötelezte.
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FU C H S ZSIG M O N D  
a magyar nyomdaipar 
gazdag tudásu egyé
nisége volt, akit a gra
fikus művezetők, érde
meinek elismeréséül, 
díszelnökké választot
tak. Még érezzük lel
kűnkben a m egdöbbe
nést, még teljes egé
szében érezzük a nagy 
veszteséget, mely ha
lálával bennünket ért. 
Hálával emlékezünk a 
tudós nyomdászra, ki
nek irodalmi munkáit 
messze külföldön is
merték és amelyekkel 
nemcsak magának, de 
a magyar nyomdaipar
nak is dicsőséget szer
zett. De legnagyobb 
hálánkat mint oktató 
érdemelte ki, mert neki 
a tanítás nem m ester
ség, avagy hívatásos 
foglalkozás volt: igazi 
lelki művészet, emberi 
hívatottság. Hálánk ki
fejezésének ezen pil
lanatában, könnyező 
lelki szem einkkel ma
gunk elé varázsoljuk 
a holttestét magába 
záró sirhalmot, melyre 
kegyeletünk és elism e
résünknek soha el nem 
hervadható virágaiból 
font koszorúnkat he
lyeztük el. A Mester 
halott, de tanítása él.

F E B R U Á R
hónapban, a duhaj mulatozásnak 
ebben a szakában sem szabad meg
feledkezni emberi mivoltodról és 
kulturális hívatottságodról. A szó
rakozásodban is légy méltó ahhoz 
a szakmához, mely nem csak aholt 
betűknek az életrehivásával tanít, 
hanem a művelőinek erényeivel is 
nevelő munkát végez. Keresd az 
együvétartozandókkal való baráti 
és családi szórakozás gyönyöreit,
SZÓRAKOZÁSODDAL IS TANÍTS!

1 Szerda Ignác
o Csütörtök Gyerlya-sz.
5 Péntek Balázs pk.
4 Szombat Korz.

5 Vasárnap Ágota sz.
6 Hétfő Dorottya
7 Kedd Romuald
8 Szerda M. János
9 Csütörtök Alex., Cirill

10 Péntek Skolaszt
11 Szombat Mária lurdí

12 Vasárnap Hetven.-v.
15 Hétfő R. Katalin
14 Kedd Bálint vt.
15 Szerda Fausztin
16 Csütörtök fül. sz. vt.
17 Péntek Donát pk.
18 Szombat Simon

19 Vasárnap Haiv.-v.
20 Hétfő Aladár pk.
21 Kedd Eleonóra
22 Szerda Péter
23 Csütörtök Dam. P.
24 Péntek Mátyás
25 Szombat Géza vt.

26 Vasárnap Farsangv.
27 Hétfő B. Báthory
2S Kedd Román ap.
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M Á R C I U S
a természeti szépségek újraéledé
sének hónapja alkalmat ad arra, 
hogyha a napi munkától elfáradva, 
sokszor reménytvesztve kilépünk 
a sokszínű életbe, felfrissítsük ma
gunkat, visszakapjuk önbizalmun
kat, erőt és bizodalm át nyerjünk 
annak a munkának elvégzésére, 
melyet hívatottságunk megkövetel. 
A term észet gyönyöre elfeledtek 
az élet hétköznapías szürkeségét.
ÉLNI TANULJ A TERMÉSZETTŐL!

1 Szerda Hamv. sz.
2 Csütörtök Sím. p. hv.
3 Péntek Kunigunda
4 Szombat Kázmér
5 Vasárnap Invocabit
6 Hétfő P, és F.-vt.
7 Kedd A. Tamás
8 Szerda Ist. János
9 Csütörtök Franciska

10 Péntek 40 vértanú
11 Szombat Szilárd bv.
12 Vasárnap Reminisc.
13 Hétfő Szabin vt.
14 Kedd Matíld
15 Szerda Nemz. ünn.
16 Csütörtök Geréb p.
17 Péntek Patrik pk.
18 Szom bat Sándor pk.
19 Vasárnap Oculi
20 Hétfő Joak., B.
21 Kedd Benedek
22 Szerda G. sz. K.
23 Csütörtök ¥ík tor vt.
24 Péntek G ábor főa.
25 Szombat Gy.-o.B. A.
26 Vasárnap Laetare
27 Hétfő D .Ján o s
28 Kedd K. János
29 Szerda Auguszta
30 Csütörtök Kerény
31 Péntek G uídóapát

W Ő Z N E R  I G N Á C  
munkásságát e helyen 
képtelenek vagyunk 
teljes egészében m él
tatni. Nincs hozzá tér; 
de úgy érezzük, hog'y 
felesleges is volna az 
ő közism ert tevékeny
ségét hosszasabban és 
részletesebben ism er
tetni. Azt mindenki
nek, aki ebben a szak
mában dolgozik,tudni 
illik. Az ő ügyvezető 
elnöksége alatt óriási 
mértékben fejlődött az 
Egyesület,az ő kedves 
és előzékeny modora 
által annyira kedveiké 
tette magát kartársaí 
előtt, hogy azok min
den megmozdulását a 
legnagyobb m egértés
sel fogadták és tám o
gatták. De nemcsak a 
hazai, hanem külföldi 
összeköttetéseit is fel
használta a siker teljes 
egészében való eléré
séért. Az ő szervező 
erejének még ma is 
van fénye, sokszor van 
még szükségünk az ő 
támogatására, bátorí
tására, tanácsadására. 
És mi ígénybevesszük 
e nem mindennapi e ré
nyeit, mellyekkel nem
csak a múltban, hanem 
még napjainkban is 
rendelkezésünkre áll.
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L Ö W Y  S A L A M O N  
a Grafikus Művezetők 
kiadásában m egjelenő 
MagyarNyomdászat c. 
szaklap v. szerkesztője, 
mint ilyen a szakma 
fejlesztéséért kifejtett 
tevékenységével her
vadhatatlan érdem e
ket szerzett magának. 
Általános szaktudásá
val és sorozatos elő
adásaival igazolta azt, 
hogy méltó volt a ve- 
zérségre. Az ő puritán 
em beri mivolta talán 
az egyetlen, amely fel
veheti szakmai tudá
sával a versenyt. Mint 
oktató is azon kevesek 
közétartozott, kik nem 
rejtettékvéka alá tudá
sukat; életcélnak tekin
tette a tanítást, a köréje 
sereglett ifjú nyomdá
szok nevelését. Ma is, 
mint az Első Magyar 
Betűöntődé köztiszte
letben álló igazgatója, 
köztünk van, velünk 
érez,értünk cselekszik 
s védi érdekeinket, a 
legnemesebb gondol
kodással segíti elő cél
jainkat, a régi áldozat- 
készséggel áll rendel
kezésünkre. Mi is, de 
velünk együtt az egész 
magyar nvomdászság 
büszke lehet, hogy ma
gunkénak vallhatjuk.

Á P R I L I S
havában szokott lezajlani szakosz
tályunk jelentőségteljes mozzanata, 
a közgyűlés; itt alkalom  adódik a 
kartársaknak,hogy a vezetőségnek 
és a szakosztály tagjainak egyévi 
működését bírálat tárgyává tegyék 
és az összeség érdekében felmerült 
elgondolásaikat elm ondhassák és 
azokat el is fogadtassák. Ne feledd, 
hog'v bírálatod jóakaratu legyen és 
indítványod közügyet szolgáljon.
A K Ö Z G Y Ű L ÉSE N  OTT L É G Y !

1 Szombat Hugó pk.

2 Vasárnap Judica
3 Hétfő Ríkárd
4 Kedd Izidor
5 Szerda Vince
6 Csütörtök Coelesztín
7 Péntek Fájd. sz.
S Szom bat Dénes pk.

9 Vasárnap Palmaro
10 Hétfő Ezekíel
11 Kedd I. Leó pápa
12 Szerda Gyula
13 Csütörtök Nagycsüt.
14 Péntek Nagypén.
15 Szombat Nagysz.
16 Vasárnap Husvétvas.
17 Hétfő tíusv. hétfő
IS Kedd A pollón v.
19 Szerda Emma
20 Csütörtök Tivadar hv.
21 Péntek Anzelmpk.
22 Szombat Szót., Kaj.
23 Vasárnap Quasimo
24 Hétfő György
25 Kedd Márk ev.
26 Szerda Kílít és M.
27 Csütörtök K. Péter et.
2S Péntek Kér. Pál
29 Szombat Péter vért.
30 Vasárnap Miseric.
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M Á J U S
az ifjúság számára terem tett évszak 
legszebb része. Ebben az időszak
ban valahogyan gyorsabban műkö
dik az agy, másképen ver a szív, 
tele vagyunk am bícióval, lelkese
déssel, ifjúi hevülettel. Mind olyan 
em beri érzések, am elyekkel szem
ben óvatosság szükségeltetik. Ne 
engedjük át magunkat teljesen az 
Időnek, mert akkor megszűnünk 
gondolkodó Em bernek maradni. 
JÓZANSÁGODRA JÓL VIGYÁZZ!

1 Hétfő Fülöp, J.
2 Kedd Atanáz pk.
3 Szerda József
4 Csütörtök Mónika, FI.
5 Péntek V. Píus p.
6 Szombat fán. ap. ev.
7 Vasárnap Jubiiate
8 Hétfő Mihály főa.
9 Kedd N.sz. Gerg.

10 Szerda Antonín
11 Csütörtök Mamert pk.
12 Péntek Pongrác
13 Szombat Szervác
14 Vasárnap Cantate
15 Hétfő De la S. fán.
16 Kedd Nép. János
17 Szerda Paskál
IS Csütörtök Venánc vt.
19 Péntek Cöleszt p.
20 Szombat Bernardin
21 Vasárnap Rogate
22 Hétfő Júlia sz. vt.
23 Kedd Dezső pk.
24 Szerda Kereszt s.
25 Csütörtök Áldozó cs.
26 Péntek Fülöp
27 Szombat Beda et.
28 Vasárnap Exaudi
29 Hétfő P. Magd.
30 Kedd A. sz. Janka
31 Szerda Angéla

B R A U N  V I L M O S  
a Grafikai Intézet r. t. 
igazgatója volt, mikor 
engedve a közóhajnak 
átvette az Egyesület 
vezetését. Tette ezt a 
kartársaí iránti szeré
téiből olyan időkben, 
am ikor még nagyon 
is érezhető volt az el
múlt idők rom boló és 
minden kultúrát meg
semmisíteni akaró vi
har. Bátorság és tudás 
kellett hozzá. És ma 
már, a krónikás tolla 
örömmel írhatja meg, 
hogy az újjáéledés az 
ő nagyvonalúságának 
köszönhető. A további 
fejlődésnek a lehető
ségét is sikerült neki 
elérni. A tervszerűen 
felépített és a szakmai 
továbbképzés szolgá
latába állított előadá
sok és tanulmányi k i
rándulásoknak helyes 
rendezésével is óriási 
mértékben lendített az 
egyesületi élet és a ta
gok számának állandó 
fejlődésén. Elnöksége 
alatt történt meg a 
Magántisztviselők Szö
vetségébe való beol
vadás. Még ma is nagy 
értéke szakosztályunk 
céljaiért harcoló és az 
eredm ényeket öröm 
mel fogadó tagjainak.
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P F E I F F E R  M I K S A  
a Grafikus Művezetők 
első pénztárnoka volt, 
aki előrehaladott kora 
dacára, fiatalos lendü
lettel és végtelen nagy 
szeretettel vett részt a 
kezdeti összejövetele
ken és végezte a m eg
alakulásnak munkáját 
tíz kartársával együtt. 
Egyike volt azoknak, 
akik fanatikus érzéssel 
végezték el az alapvető 
m unkálatoknak rend
kívül fontos részeit és 
az ezzel járó  toborzó 
tevékenykedést. Kar- 
társai ezen ténykedé
sének eredményesség 
szem pontjából is igen 
értékes m unkálkodá
sának elismeréséül, a 
pénztárosi tisztséggel 
járó munkák elvégzé
sére kérték fel, melyet 
hosszú időn keresztül 
töltött be közm egelé- 
désre. Mint szakem ber 
is azon kevesek közé 
tartozott, kik munkás
ságukkal a nyom dász
család minden rétegé
nek elism erését vívták 
ki maguknak. A magyar 
grafikus m űvezetők 
a fájdalom  teljes súlyá
val vették tudomásul 
szeretett kartársuknak 
1930. évídecemberS-án 
bekövetkezett halálát.

I U N I U S
hónapban már erősen süt a nap, 
glóríás fényével ragyogva kél a 
hajnal: várja az Em bert; érik már 
a kalász, látni már a föld m osolygó 
szépségét, buja gyönyöreit muto
gatva hívogat a term észet: nézd, 
ezt mind neked adom, élvezd ki 
magad bennem, hogy így nyerjél 
tőlem kedvet és erőt mindennapi 
munkád elvégzéséhez. Munkádba 
is vidd bele a természet szépségét.
AZ SZÉP, AMI TERM ÉSZETES!

1 Csütörtök Pamfíl vt.
2 Péntek Erazmus
3 Szombat Klotíld

4 Vasárnap Pünkösd v.
5 Hétfő Pünkösd h.
6 Kedd Norbert
7 Szerda Róbert
S Csütörtök Medárd
9 Péntek Prím.

10 Szombat Margit kir.

11 Vasárnap Szenthár.
12 Hétfő F. sz. fán.
13 Kedd Pád. sz.
14 Szerda N. Vazul.
15 Csütörtök Űrnapja
ló Péntek R. sz. Fér.
17 Szombat Raíner hv.
18 Vasárnap Efrém
19 Hétfő Gyárfás, P.
20 Kedd Szílvér p.
21 Szerda G. Alajos
22 Csütörtök Paélín
23 Péntek Jézus sz. sz.
24 Szombat Kér. sz. J.

25 Vasárnap Vilmos
26 Hétfő János és P.
27 Kedd László kir.
2S Szerda Irenaeus
29 Csütörtök Pét, és Pál
30 Péntek Pál emlék.
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J U L I U S
hónapban már készülődünk a jól 
megérdem elt pihenésre; egész évi 
tevékenységünkbe! és munkánkkal 
követésre méltó példát mutatva. 
Kifáradva várjuk a semmittevést, 
hogy azután felfrissült idegrend
szerrel, kipihent izmokkal, tisztult 
szellemi erővel vehessüh át hiva
tásunk folytatását. Hogy szabadsá
gunk ne legyen egyhangú, olvas
sunk és szemléljünk szakműveket.

A PIHENÉS ÉLETSZÜKSÉGLET !

1 Szombat fez. Isz.
2 Vasárnap Sarlós B.-A.
3 Hétfő M, sz. pápa
4 Kedd Ulrík pk.
5 Szerda Z. Antal
6 Csütörtök Izaíás prof.
7 Péntek CírílésMet.
s Szom bat Erzs. k.-né
9 Vasárnap Veronika

10 Hétfő Amália
11 Kedd I. Píus p.
12 Szerda Gualb. Z.
13 Csütörtök Anakl. p.
14 Péntek Bonavent.
15 Szom bat Henrik cs.
16 Vasárnap Karm. B.-A.
17 Hétfő Elek hv.
IS Kedd Kamill hv.
19 Szerda P. Vince
20 Csütörtök Jerom os
21 Péntek Proxedes
22 Szom bat Már.Magd.
23 Vasárnap Apollinár
24 Hétfő Krisztina
25 Kedd Jakab aps.
26 Szerda Anna a.
27 Csütörtök Pantaleon
28 Péntek Ince p.
29 Szombat Márta sz.
30 Vasárnap Judit vt.
31 Hétfő Lovol. Ign.

R A D N A I  M I H Á L Y  
a Grafikus Művezetők 
első vezetőségének a 
leltárosa volt. A hazai 
nyomdászcsalád leg
értékesebb egyénisé
geinek egyike. Nagy 
koncepciójú,erős aka
ratú, kiválóan képzett 
nyomdász. A magyar 
grafikai szakirodalom 
legrégibb erőssége. 25 
évvel ezelőtt már min
den eszköz felhaszná
lásával harcol a szak
irányú tanonciskolá
nak a megteremtése 
érdekében. Azóta sem 
tagadta meg magát. 
Fiatalos lendülettel és 
becsületes nagy szivé
vel készséggel áll oly 
ügynek szolgálatába, 
melyből akár az ipar, 
akár annak a művelői 
számára eredm ények 
születhetnek. Büszke 
mesterségére, melyet 
az ő tanítása szerint 
csak szeretni tudó em
bereknek volna szabad 
folytatni. Szerénysége 
tette lehetetlenné az 
idén betöltött 50 éves 
nyom dászságának őt 
megillető formákban 
való megünneplését. 
E helyről is büszkén, 
nyom dász! öntudattal 
köszöntjük a Mestert, 
szakmánknak díszét.
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SCHLESINGER LIPÓT
a Községi Nyomdának 
hosszú időn át volt a 
vezetője. Az egyesület 
alapításánál már ott 
látjuk őt is. A kom 
munizmus kitörésekor 
a mi egyesületünk is, 
sok más intézménnyel 
együtt tétlenségre lett 
ítélve. A sokáig em lé
kezetes idő elmúltával 
legelső feladatának az 
egyesület m űködésé
nek minél rövídebb 
időn belül való m eg
indítását tekintette E 
feladatnak sikere ér
dekében nem ismert 
fáradságot, szem élye
sen kereste fel azokat 
a kartársakat, akikről 
feltételezte a segítsé
get. Az eredmény fe
lülmúlt minden vára
kozást, nem várt élet 
került vissza az egye
sületbe, melynek élére 
ő került mint ügyve
zető-elnök. Ezt a tiszt
séget csak rövid ideig 
viselte, mert az ő célja 
csak az egyesületi élet 
visszaállítása volt. Az 
eredmény megmutat
kozása következtében 
nyitva volt a fejlődés 
további útja. jelenleg 
rokkantállom ányban: 
élvezi a múltban kifej
tett munkája emlékeit.

AUGUSZTUS
havában minden szabad időnket 
bocsássuk a nagy cél érdekében, 
a közösség rendelkezésére. Úgy 
foglalkoztassuk magunkat, hogy 
erkölcsi felfogásunknak nem esbíté
sével és annak eredm ényével szó
rakozzunk, m ásokat pedig gyö
nyörködtessünk. Hozzuk össze
függésbe egyéni érdekeinket az 
egyetem esség célját szolgáló nagy 
gondolatnak eszm ei felfogásával.

AZ EGYÉN A KÖZ ALÁRENDELTJEI

1 Kedd V. Péter
2 Szerda L. Alfonz
3 Csütörtök István vt.
4 Péntek Domonkos
5 Szombat Havi B.-A.
6 Vasárnap Úr szinev.
7 Hétfő Kajetán hv.
S Kedd Círjék vt.
9 Szerda Vían. Ján.

10 Csütörtök Lőrinc vt.
11 Péntek Zsuzsanna
12 Szombat Klára sz.

13 Vasárnap Ipoly, K.
14 Hétfő Özséb vt.
15 K edd N agy B.-A.
16 Szerda Joakim
17 Csütörtök jácin t hv.
IS Péntek Ilona cs.-nő
19 Szombat Lajos pk.

20 Vasárnap Szf. Istv. K.
21 Hétfő Ch. Franc.
22 Kedd Tímót vt.
23 Szerda B. Fülöp
24 Csütörtök Bertalan
25 Péntek Lajos kír.
26 Szombat Zefirín p.

27 Vasárnap K ai. Jó z s e f
28 Hétfő Ágoston
29 Kedd Kér. J. fejv.
30 Szerda L. Róza
31 Csütörtök Rajmund
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SZEPTEMBER
hónapban megkezdődnek az elő
adások és felolvasások; ezeken az 
előadásokon, amelyek elsősorban 
a te érdekeidet szolgálják, okvetlen 
légy ott, még akkor is, ha úgy érez- 
néd, hogy erre nincs szükséged; 
mert nem elegendő, hogy csak csat
lakoztál hozzánk, ha egyebekben 
passzív vagy. Neked és mindenki
nek részt kell venned a közösség 
harcos munkájában — önzetlenül.
A TUDÁS A MUNKA JUTALMA !

1 Péntek Egyedapát
2 Szombat István kír.

3 Vasárnap Manszv .pk.
4 Hétfő Vt. Róza
5 Kedd Just.Lőr.p.
6 Szerda Ida
T Csütörtök Kassai vt.
8 Péntek Kis B.-A.
9 Szombat Kláv. Péter.

10 Vasárnap T. Miklós
11 Hétfő P ro t.és jác .
12 Kedd Mária neve
13 Szerda Notburga
14 Csütörtök Szent kér. f.
15 Péntek Hétf. sz. M.
16 Szombat Kornél

17 Vasárnap Sz. Fér. seb.
18 Hétfő Kúp. József
19 Kedd Január pk.
20 Szerda Euszták
21 Csütörtök Máté ap.
22 Péntek Móric vt.
23 Szombat Tekla sz.

24 Vasárnap F.K iv.M .
25 Hétfő G ellért p.
26 Kedd Cípr. és J.
27 Szerda Kozma
28 Csütörtök Vencel k vt.
29 Péntek Mihály főa.
30 Szombat Jerom e. a.

KONDOR JOACHIM 
a Grafikus Művezetők 
első német titkára volt. 
Nagy és kitartó pionír 
munkát teljesített e fá
radhatatlan, erős aka
rattal m egáldott kar
társunk. Ő volt az, aki 
a grafikus művezetők 
egyesülésének gondo
latát kieszelte. A bécsi 
Ő sterreichíscher Fak- 
toren-Verband elnöke 
utján nyert tájékozást 
az ottani egyesületnek 
belső életéről. Az ott 
nyert tapasztalatok és 
ism eretek birtokában 
jött haza, maga köré 
gyűjtött egypár kar
társat s megkezdte a 
velük való érintkezés 
alapján az előm unká
latokat, egyelőre csak 
a kávéházi asztal mel
lett, Az első vezető
ségben mint német tit
kár foglalt helyet, me
lyet általános m egelé
gedésre sok éven át 
nagy intelligenciával, 
sok ügybuzgalommal 
töltött be. Különösen 
nagyfontosságu volt e 
hivatása, mert a kül
földi testvéregyesüle
tekkel levél utján folyt 
az érintkezés a nem
zetközi kapcsolatnak 
a megteremtése érde
kében : teljes sikerrel
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HiRSCHKOVITZ JÓNÁS 
a Grafikus Művezetők 
m egalakulásánál már 
ott volt mint vezető
ségi tag. 1912-ben az 
Egyesület ügyvezető- 
elnökévé választották 
meg, mely tisztségét 
egészen a kommuniz
musig közm egelége
désre töltött be. A vé
res idők elmúltával, az 
újjáéledésnél ismét a 
tevékenykedők között 
látjuk és nagy intelli
genciájával, nyugodt
ságával párosult mun
kája eredm ényes volt. 
A grafikus művezetők 
javát szolgáló munkán 
kívül a szakirodalom  
terén is igazolta tudá
sát s annak hasznosít
ható értékét. Szakelő
adásainak magasszín- 
vonalusága közismert 
volt. Soha el nem ho- 
mályosulható elism e
rést vívott ki magának 
a hadbavonuit kartár
sak segélyezése körül 
kifejtett, éjt és napot 
eggyé tevő tevékeny
ségével. Jelenleg mint 
revizor dolgozik. Két 
évvel ezelőtt ünnepel
ték a nyomdászpályán 
eltöltött 50 éves mun
kásságát szerény ke
retek, de annál benső
ségesebb érzés mellett

O K T Ó B E R
havában véget ér a nyár, a term é
szet kezdi elveszteni gyönyöröket 
nyújtó szépségét, az oly sokszor 
m egénekelt, szemnek jól eső szí
nét ; fakó lesz. Az em ber élete is 
hasonló ehhez, de hogy a mi októ
berünk időnek előtte ne következ
hessen be, szükséges az önmagunk 
helyzetéről időben való gondos
kodás; erre m ódot nyújt a velünk 
szorosan és eg'yuton való haladás.
AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG A TIED IS!

1 Vasárnap R e m is  pk.
2 Hétfő Órzőangy.
3 Kedd L. sz. Teréz
4 Szerda A. Ferenc
5 Csütörtök Piacid vt.
6 Péntek Brúnó hv.
7 Szombat Olv. B.-A.
8 Vasárnap Nagy. N.-A
9 Hétfő Dénes pk.

10 Kedd B orgíaFer.
11 Szerda Placídia
12 Csütörtök Miksa pk.
13 Péntek Ede kír.
14 Szombat Kallíszt p.
1 5 Vasárnap Teréz sz.
16 Hétfő Gál apát
17 Kedd Hedvig
IS Szerda Lukács ev.
19 Csütörtök AlkantPét.
20 Péntek Vendel, K.
21 Szombat O rsolya sz.
22 Vasárnap Korduia sz.
23 Hétfő Ignác pátr.
24 Kedd Ráfael főa.
25 Szerda B. Mór
26 Csütörtök Dömöt. vt.
27 Péntek Szabina vt.
28 Szombat Simon, Jud.
29 Vasárnap Kr. Mr.
30 Hétfő Rod. Alf.
31 Kedd Farkas pk.
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NOVEMBER
a fokozott egyesületi élet hónapja, 
mert az idő nyirkos, a levegő tele 
van párával, ilyenkor a legokosabb, 
ha összeköttetést keresünk azok
kal, akiknek körében tanulhatunk, 
s akiknek életérdekeí azonosak a 
miénkkel. Mert az együtthaladás 
egy lépcső az élet vándorainak, s 
aki rálép, az biztosabban teszi meg 
az utat felfelé. Aki tanult és tud, 
annak sokkal bátrabb a menetelése.
A TÖMEG MINDIG ERŐT JELENT!

1 Szerda Mindszent
2 Csütörtök Halottak n.
3 Péntek Hubert pk.
4 Szombat Bor. sz. Kár.

5 Vasárnap Imre herceg
6 Hétfő Lénárd hv.
7 Kedd Engelb.pk.
8 Szerda Gottfríed
9 Csütörtök Tivadar vt.

10 Péntek Avell sz. A.
11 Szombat Márton pk.

12 Vasárnap Márton vt.
13 Hétfő Koszt. Sz.
14 Kedd Jozafát vt.
15 Szerda Gertrud
16 Csütörtök Ödön pk.
17 Péntek Cs. sz. G.
18 Szombat Pét., Pál B.
19 Vasárnap Erzsébet a.
20 Hétfő V. sz. Félix
21 Kedd B.-Assz. b.
22 Szerda Cecília
23 Csütörtök Kelem. p.
24 Péntek Kér. Ján.
25 Szombat Katalin vt.

26 Vasárnap B. sz. János
27 Hétfő Érm. sz. M.
28 Kedd István ap.
29 Szerda Szaturnín
30 Csütörtök András ap.

S T Á R K  A D O L F  
egyesülésünknek ala
pítás óta vezetőszere- 
pet vivő tagja, mintegy 
bizonyításául annak, 
hogy az ifjúság és az 
öregség csupán idő
beli fogalom, mert az 
ő mai munkássága is 
fiatalos lendülettel te
lített, melynek ma is 
van fénye, m elege és 
e re je ; olyan ő, mint a 
Libanon cédrusa, mely 
öregségében is pezsdül 
és egyre virul. A mi 
Évkönyveinkben és a 
Grafikus Művezetőben 
eddig' megjelent szá
mos és rendkívül ta
nulságos cikkei élén
ken igazolják ezt a 
megállapítást. Ma, egy 
tisztes kornak m agas
latán, feléje szállnak a 
szeretet érzelmei, m e
lyet szilárd és komoly- 
egyéniségével és a ki
fejtett munkájával te l
jesen kiérdem elt. S mi 
örüljünk, hogy most, 
a számára igen sok és 
remélhetőleg kellemes 
em lékeket felidéző év
ben magunk körében 
üdvözölhetjük és el
évülhetetlen érdemei 
elism eréséül hálás kö
szönetét mondhatunk 
neki. Dolgos életével 
szép példát mutatott.
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E IN  H O R N  M Ó R  
szakosztályunk jelen
legi elnöke. Élete egy 
reflektorfénnyel meg
világított, aranylapok 
sokaságából álló, nyi
tott könyv, melybe a 
Munka és a Becsület 
tollával írták bele a 
sorokat. A legkitűnőbb 
barát; meg- és átgon
dolt tapintatos visel
kedése általános meg
becsülést eredm énye
zett részére. G yönyö
rűség vele együtt dol
gozni, mert a munka 
nagyrészét ő végzi el. 
A legnehezebb kérdé
seket is könnyedség
gel oldja meg, mert az 
intézkedéseiben józan 
gondolkozása vezeti. 
Az elért eredm énye
kért nem vár köszö
netét, azt kötelesség
nek tartja. Neki és az 
ő munkásságának kö
szönhetők azok a nem 
megvetendő eredm é
nyek, m elyeket szak
osztályunk az utóbbi 
években elért. A kar- 
társi összetartás érde
kében kifejtett agilis 
tevékenysége benne él 
a köztudatban. É leté
nek a nyomdászat sze- 
retete ad tartalm at és 
értéket, nekünk pedig 
szárnyakat kölcsönöz.

DECEM BER
hóban haláltusáját vívja az év, mert 
ekkor takarja be fehér lepellel az 
elmúltat és színével intelmet ad: 
ilyen tisztának, ilyen makulátlan 
fehérnek igyekezzél maradni, ha 
emberi mívoltodra adsz valamit. 
A becsületben és önzetlenségben 
te is maradj fehér, akkor a te öreg
séged is oly szép lesz, mint a de
cem ber hónap, a maga szűzi tisz
taságú, eszményi hótakarójával.
A BECSÜLETESSÉG NEM ÉRDEM!

1 Péntek Elegy
2 Szom bat Bíbiana sz.
3 Vasárnap Xav. Ferenc
4 Hétfő Borbála
5 Kedd Szabbasza.
6 Szerda Miklós
7 Csütörtök Ambrus
8 Pernek Mária sz. f.
9 Szombat Fouríer P.

10 Vasárnap Melkiadesz
11 Hétfő Damáz p.
12 Kedd Ottília sz.
13 Szerda Luca
14 Csütörtök Níkáz pk.
15 Péntek Valérián
16 Szombat Etelka
17 Vasárnap Lázár
IS Hétfő Grácián
19 Kedd Pelágia
20 Szerda Tím. és M.
21 Csütörtök Tamás aps.
22 Péntek Zenó vt.
23 Szombat Viktória
2 4 Vasárnap Ádám, Éva
25 Hétfő Nagykar.
26 Kedd István 1. vt.
27 Szerda János
2S Csütörtök Aprószent.
29 Péntek Tamás pk.
30 Szombat Dávid
31 Vasárnap Szilveszter

16



HUSZONÖT ESZTENDŐ
IRTA :
STÁRK
ADOLF

H  —* .  Muszonöt esztendővel ezelőtt, 1908 április hó 12-én 
alakult meg a Grafikus Művezetők Egyesülete a grafikus 
művezetők anyagi és erkölcsi érdekeinek megvédése, 
valamint a szakmabeli továbbképzés fejlesztése és az 
egymással való gyakoribb érintkezések lehetővététele 
érdekében. E célból egy kicsi, de lelkes társaság: Gyön
gyösi Sándor, Kondor Joachím, Keller I. Ármin, Messin- 
ger Hugó, Pfeíffer Miksa, Stalla Márton, Stark Adolf és 
Wíesínger Mór voltak, kik már 1907-ben a Rákóczi-utí 
Mátyás kírály-kávéház asztala mellett sokat beszéltek e 
témáról. Különösen akkor vált komollyá e tárgyalások 
menete, midőn Kondor Joachím Bécsből hazajövet, refe
rálta, hogy ottléte alatt felkereste Hermann Károlyt, az 
Österreíchíscher Faktorenverband elnökét, akitől igen 
hasznos utasításokat és az ottani faktoregylet alapsza
bályait kapta, melynek alapján megtehettük a kezdemé
nyező lépéseket. A tanácskozás további eredménye az 
lett, hogy megbíztuk Gyöngyösi és Stalla kollégáinkat, 
hogy az osztrák alapszabályok alapján, a magyar viszo
nyokhoz alkalmazkodó alapszabályt dolgozzanak ki. 
A további összejöveteleken megbeszélések, viták követ
keztek, aminek eredménye lett egy küldöttség menesz
tése a szervezet vezetőjéhez Peídl Gyulához. A válasz ked
vező volt: ha az alakulandó egyesület szervezetellenes 
működést nem fejt ki, nemcsak szívesen látják, de tőlük 
telhetőleg támogatják is.

Múltak a hetek; végre az egyik őszi vasárnapon elha
tároztuk, hogy egy nagy nyomda művezetőjét kérjük fel, 
aki tekintélyével és tudásával hozzásegít majd a meg
alakulás véghezviteléhez. A választás Wózner Ignác kar
társra, az Athenaeum r.-t. akkori üzemvezetőjére esett, 
aki rendkívül kollegiális kedvességgel fogadta a nála tisz
telgő küldöttséget.

Neki is tetszett a gondolat; megígérte, hogy bekap
csolódik s barátaival megbeszélve a tervet, meglátják, mit
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lehet tenni. Ennek eredményekép kapcsolódott a moz
galomba Radnaí Mihály, Janovícs Ferenc és Löwy Sala
mon, akik szívvel-lélekkel azon voltak, hogy a megalaku
lást mielőbb lehetővé tegyük.

Ezídőtől kezdve céltudatosabban haladt a munka. 
1908 március 12-én szépen látogatott értekezletet tartot
tunk, bizottságot választottunk az alapszabályok kidol
gozására, azonkívül belépési nyilatkozatokat bocsátottunk 
ki, továbbá megállapítottuk április 12-ében az alakuló 
közgyűlés idejét.

A felhívásnak nem remélt szép eredménye lett. Műve
zetők, akik soha nem látták egymást, tömegesen jöttek 
el 1908 április 12-én az erzsébetkörutí Gambrínus-étte- 
rem különhelvíségében tartott alakuló közgyűlésre s 
szeretettel mutatkoztak be egymásnak. A megalakulás 
egyhangúlag mondatott ki s az egyesület élére a követ
kezőket választotta: Elnök: Gríesz Ede, alelnök: Wózner 
Ignác, magyar titkár: Janovíts Ferenc, német titkár: Kon
dor Joachím, pénztáros: Pfeíffer Miksa, ellenőr : Glück 
Béla, leltáros: Radnaí Mihály, választmányi tagok: Fuchs 
Zsigmond, Gruber Károly, Herbst Hermann, Hírschkovítz 
Jónás, Messínger Hugó, Keller I. Ármin, Müller-Appen- 
roth József, Müller Ignác, Polgár Jenő, Síebert Henrik, 
Schindelek Ferenc, Szigeti Lípót, Stark Adolf, Szántó 
Béla és Wodícska Béla. A választások után letárgyalták 
és elfogadták az alapszabályokat.

Ezek után a választmány komolyan vette a feladatát s 
már 1908 április hó27-én tartotta első választmányi ülését, 
melyen véglegesen megállapították az alapszabályok 
szövegét s még azon a héten fel is terjesztették a belügy
miniszterhez. A havonta tartott választmányi üléseken 
leginkább a szervezés és berendezkedés munkájával vol
tak elfoglalva, amellett szakelőadások és tanulmányi 
kirándulások rendezésével is alkalmat nyújtottak a tagok
nak az egymással való gyakoribb érintkezésre.

Ugyanazon év julíus havában ismerkedési estélyt ren
deztünk a „Kéményseprőhöz" címzett vendéglőben.

A második kedélyes összejövetelt októberben a Gam- 
brínus-étteremben tartottuk, amelyen a tagok családtag
jaikkal együtt jelentek meg. December 5-én már a saját 
helyiségünkben, a Rákóczí-ut 47. sz. alatti vendéglő külön 
termében tartottunk családias összejövetelt, melynek 
kellemes lefolyása arra indította a választmányt, hogy a
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hónapok első szombatján mindig szívesen lássa a tagok 
családjait is.

Az első esztendőben két tanulmányi kirándulást ren
dezett a választmány. Az elsőt a Lorílleux-festékgyárba, a 
másikat Herbst Samu cinkográfiaí műíntézetébe. Október 
hó 18-án fanovíts Ferenc magyar titkár „A művezető" 
címmel felolvasást tartott. A választmány továbbá elha
tározta egy ex-líbrís pályázat kiírását, mely a modern 
grafika művészi színvonalra emelését lesz hívatva elő
segíteni.

A kitűzött cél érdekében a választmány megalapította 
az egyesület hivatalos közlönyét „Grafikus Művezető" 
cimmel, melynek 1908 december havi első számának 
vezetőcíkkében Wózner Ignác támogatásra hívja fel a 
grafikus művezetőket, mely felhívásnak befejező szavai 
a következők:

„ ...eh h ez  feltétlenül szükséges, hogy az egyesület tagjai 
lelkűk mélyén érezzék hivatásuk fontosságát, törhetetlen biza
lommal tám ogassák a vezetőem bereket, le kell vetkőzníök 
magukról a közönyösség érzetét s bátran, felemelt fejjel, az 
egyesült erők biztonságérzetében kell kímondaniok a szót: 
élünk és élni akarunk!"

Mielőtt az első esztendő rövid történelmi leírását 
befejeznők, fontosnak tartjuk Janovíts Ferenc titkár első 
évi, gyönyörűen felépített, mély gondolata titkári jelen
tésének következő részletét közölni:

„ .. .  Amikor tehát elültettük egyesületünk csem etéjének 
magját, nem azért tettük, hogy ezzel bárkinek érdekeit is 
csorbítani akarjuk, eme cselekedetünket ellenséges szándék 
abszolúte nem vezette, csupán csak az, hogy legelemibb 
emberi jogaink elism erését követeljük, e jogokat erőnkhöz m ér
ten megvédelmezzük, mert az igazságnak, a jognak meg nem 
felelő eljárás, hogy rólunk gondoskodjanak, felőlünk rendel
kezzenek a mi megkérdezésünk, meghallgatásunk nélkül. 
Mi kötelességeinket mindenkor híven, becsületesen és igaz
ságosan akarjuk teljesíteni úgy munkaadóinkkal, mint mun- 
kástársaínkkal szemben s minden tőlünk telhető tisztességes 
eszközzel csökkenteni igyekezünk az érdekellentéteket. Mi 
is mindannyian dolgozunk, mi is munkánkkal keressük a 
mindennapi kenyeret. Jól tudjuk tehát, hogy embertől ember- 
felettit kívánni nem lehet. Azért tömörültünk tehát egyesü
letté, hogy egymás oktatása, a szakm ába vágó és különleges 
állásunkban előforduló függő kérdések helyes megoldása, 
azoknak az üzemekbe való egyöntetű bevezetése, gyakor
latilag beváló segédeszközöknek alapos tanulm ányozása és
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alkalm azása által egyrészt a m agyarországi nyom daiparnab 
hasznára legyünk, m ásrésztpedig munhástársaxnh m unkálko
dását m egkönnyítsük . .

1909-ben nagy feladatokat valósított meg az akkori 
választmány. A szervezési munkával elfoglalt ifjú egyesü
let választmánya oly nagyszabású terveket kezdemé
nyezett, ami magára vonta az összes szakérdekeltségek 
figyelmét.

Az egyesület 1909 január 31-én tartotta meg elsőéves 
rendes közgyűlését, melyen Gríesz Ede elnök rövid vísz- 
szapíllantást tett az elmúlt esztendőben teljesített munkás
ságra s örömmel állapította meg, hogy a választmány 
erejét felülmúló munkával törekedett a hozzáfűzött remé
nyeknek megfelelni. A közgyűlés a következő tisztikart 
választotta: elnök: Fuchs Zsígmond, alelnök: Wózner 
Ignác, magyar titkár: janovits Ferenc, német titkár: 
Müller Ignác, pénztáros: Pfeiffer Miksa, ellenőr:
Hírschkovítz Jónás, gazda: Klítsch István,számvizsgálók: 
Brett Zsígmond, Messinger Hugó, Weisz Ernő, 
választmányi tagok: Bach Frigyes, Deutsch Dávid, 
Deutsch Géza, Farkas Bertalan, Gábor Dezső, Glück 
Béla, Keller I. Ármin, Kondor Joachím, Löwy Salamon, 
Márkus Dezső, Polgár Jenő, Radnaí Mihály, Szántó Béla, 
Stark Adolf és Tírínger Károly.

Már az év elején foglalkozott a választmány egy szak
irányú tanonciskola felállításával. E célból meg is bízta 
Janovits Ferencet és Müller Ignácot — kik a tanonc- 
szakískola kérdésével már eddig is foglalkoztak — 
tegyenek javaslatot, mely egy vitaest kapcsán a kar- 
társak elfogadható javaslataival kibővítve anyagul szol
gálhasson a szakérdekeltségekkel együtt tartandó ankétra. 
A javaslat el is készült s október hó 17-én a Főnök
egyesület helyiségében tartott ankét tárgyalta s egész 
terjedelmében elfogadta a javaslatot, melyet a Grafikus 
Művezetők Egyesülete benyújtott a kereskedelmi és val
lás- és közoktatásügyi miniszterhez, valamint a székes- 
főváros tanácsához támogatás végett.

Az eszme megvalósulását — nem tudni mi okból — 
elgáncsolták.

A második nagyfontosságu ténykedés volt az április 
hó 11-én Wíenben rendezett háromnapos tanulmányi 
kirándulással egybekapcsolt nyomtatványkíállitás, amely 
várakozáson felül sikerült ugvannyira, hogy a három
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napra tervezett kiállítást a bécsiek kérelmére egy héttel 
meg kellett hosszabbítani. A kirándulás nagyon szépen 
sikerült, mert azon kartársaínk tömegesen vettek részt. 
A bécsi kartársak rokonszenves előzékenységgel és sok 
szeretettel fogadták kartársaínkat s igazi testvéri barátság 
fejlődött ki a magyar kartársak tiszteletére rendezett nagy
szabású ismerkedési estélyen. A bécsi tartózkodásnak 
második napján kartársaínk Mödlíngbe utaztak s meg
tekintették a Kaiser-nyomdagépgyárat. Harmadik napon

J  Grafikus Művezetőit Egyesülete nevében Fuchs Ssigmond 
koszorút helyez a Gutenberg szoborra 1909 április hó 10~én
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megtekintették a Berthold-féle betűöntődét és a Carmíne 
Hugó raktárát és gépjavító műhelyét. Az ottídőzés alatt 
Fuchs Zsígmond elnök szép szavak kíséretében helyezte 
el az egyesület koszorúját aGutenberg-szobor talapzatára.

A választmány ugyancsak ebben az esztendőben 
határozta el. hogy a Magyar Nyomdászat kíadótársaságtól 
átveszi a lapot, mely nemcsak anyagi, de nagymértékű 
erkölcsi felelősséget is hárított az egyesületre. Ezzel a 
határozattal a választmány csak fokozta az egyesület 
létjogosultságát.

Voltak ezenkívül még felolvasások, melyek közül meg- 
említendőnek tartjuk Rubner Gyula, a Péterfalvi Papír
gyár budapesti képviselőjének a papírgyártásról és Hírsch- 
kovítz Jónás kartársnak a „Heuréka" szedésről nyomó 
körforgógépről tartott felolvasását, továbbá a Dávíd-féle 
dobozgyár és a Házinyomdában felállított négybetüs 
Línotype-szedőgép megtekintésére rendezett tanulmányi 
kirándulást.

Az egyesület fennállásának második esztendejében, 
tehát ugyanebben az esztendőben, alkalom nyílott egy 
kartárs anyagi érdekében is tevékenykedni. Egyik kar
társat 30 évi munkássága után a nyomda igazgatósága 
elbocsátotta, erre az egyesület elnöksége interveniált kar
társunk érdekében teljes sikerrel, mert az illető kartár
sat könnyebb munkára az irodában alkalmazták.

Az 1910-íkí esztendő fontosabb eseményeiről szóló 
beszámolót a február 27-én tartott II. évi rendes közgyű
léssel kezdjük, mert ennek az adott különös jelentőséget, 
hogy Hermann Károly, az Österreíchíscher Faktorenver- 
band elnöke Wíenből lerándult hozzánk, hogy előadást 
tartson. Hermann Károly bevezetésül elmondta, hogy az 
osztrák kollégák figyelemmel kísérik a Magyar Grafikus 
Művezetők Egyesületének működését s az osztrák fak
torszövetség nevében szeretettel üdvözli a magyar kar
társakat. Megköszönte az elmúlt évben tett bécsi látoga
tást, valamint az ott rendezett nyomtatvány-kiállítást, 
amelyről szakkörökben általános elismeréssel nyilatkoz
tak. Előadása további részében rámutatott az osztrák 
faktorszövetség szervezkedésének eredményeire, hogy 
ezzel hasznos Útmutatásul szolgáljon a magyar kollégák
nak a szakmai továbbképzés kiépítésére, valamint a 
saját anyagi s erkölcsi érdekeiknek megvédésére. A nagy- 
lelkesedéssel fogadott beszéd után még Pollák Simon és
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Glück Béla beszélt, s azután megejtették a választásokat. 
Elnök lett: Fuchs Zsígmond, alelnök: Wózner Ignác, 
magyar titkár: Janovíts Ferenc, német titkár: Kondor 
Joachím, pénztáros: Pfeíffer Miksa, ellenőr: MüllerIgnác, 
gazda: Klitsch István, számvizsgálók: EhrlíchMór, Stárk 
Adolf, Weisz Ernő, választmányi tagok: Deutsch Dávid, 
Fuchs Samu, Glück Béla, Gábor Dezső, Hírschkovítz 
Jónás, Polgár Jenő, Radnaí Mihály, Szántó Béla, Tanay 
József, Ti rínger Károly, Deutsch Géza, Bach Frigyes, Grün 
Ignác, Schlesínger Lípót és Márkus Dezső.

Alig ült össze az uj választmány, foglalkoznia kellett 
a helyíségkérdéssel, mely a változott viszonyok folytán 
szűknek és kényelmetlennek bizonyult. Hosszú utánjárás 
után legalkalmasabbnak bizonyult az Athenaeumbérhá- 
zában(Rákóczí-ut) levő helyiség, mely egy tágas, öt ablak
kal ellátott nagyteremből és két kisebb helyiségből állott, 
melyet szépen bebutorozva, minden kényelemmel ellátva 
bocsátottak a tagok rendelkezésére. A felavató-ünnepélyt 
ugyanezen év november 20-án tartották meg, melyen a 
felavató-beszédet Fuchs Zsígmond elnök mondotta el, 
amely oly nagyhatású volt, hogy érdemesnek tartjuk 
néhány részletét itt leközölni:

„Ha a természetet, az ő benépesített világát figyeljük, 
leginkább az szökik szemünkbe, hogy mindaz, ami él, 
legyen az ember, növény vagy állat, ősi ösztönét követve, 
mindenekelőtt hajlékot, fészket épít s igényeihez képest 
gondosan elrendezi. A szorgalommal, kitartással, gya
korta akadályokkal épített, összerótt hajlékban, fészek
ben utódait neveli fel . . .

. . .  Ezt követi az ember s legközelebb eső példa rá a 
Grafikus Művezetők Egyesülete. Nem önálló hajlék ugyan, 
melynek alapföldje, levegője egyedül csak a miénk, 
hanem egy terebélyes fának egyik ágára felépített fészek, 
amelyet azonban a gondos kéz kényelmessé, a jó ízlés 
széppé, a közös célért hevülő lélek kedvessé, vonzóvá 
igyekezett tenni. . .

. . .  A mi életgyökerünk a tudás; ezt kell fejlesztenünk, 
minél szélesebb alapra fektetnünk, hogy önérzetünk, 
vagyis törzsünk megnővekedhessék. Mert mi, művezetők, 
nem azért állunk valamely üzem élén, hogy hatalmi 
szavunk a munkateremben visszhangként üsse meg 
fülünket, hanem azért, mert egyéni kvalitásunk bennünket 
arra alkalmassá tesz. Minél igazibb, magasabb egyéni
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értékünk, annál fejlettebb az önérzetünk, mely felment 
bennünket attól, hogy csak felfelé irányított szemekkel 
haladjunk végig pályánkon, anélkül, hogy tudnánk : mi 
történik közvetlenül mellettünk és lábaink előtt.

. . .  De erős az a reményünk is, hogy az uj hajlékunk 
jótékony hatással lesz a kollégíálís érzés kifejlődésére 
i s . . .

. . .  meg vagyok róla győződve, hogy mindannyian, 
akik ma itt összejöttünk, szívből óhajtjuk, hogy e szép 
és kényelmes helyiségektől távol tartassák az önérdek, 
hiúság és más efajta, igaz férfihoz nem méltó tulajdon
ságok, amelyek lerontani képesek az egymás iránt való 
bizalmat. A mi céljaink nyíltak és őszinték, nincs tehát 
szükségünk arra, hogy a nyilvánosságot megtévesszük. 
Egyetlen művezető sem vállalkozhatík kétszínű szerepre, 
mert aki ilyet tenne, nemcsak árulást követne el saját 
véreivel szemben, de bizonyságát szolgáltatná egyúttal 
annak is, hogy ingatag jellem, amelyre építeni — mint a 
futóhomokra — józan ésszel egyetlen emberfia sem fog“.

A beszéd befejezte után Fuchs Zsígmondot érdemei
nek elismeréseképpen szép kivitelű aranytollal lepték 
meg, azt kívánva neki, hogy az általánosság javára még 
hosszú ideig használhassa.

Itt kedves kötelességünknek tartjuk megemlékezni 
Wózner Ignácné őnagyságáról, aki gondos háziasszonyi 
előzékenységével, elragadó szeretetreméltóságával s 
egyesületünk iránt táplált jóakarattal sokban előmoz
dította családias összejövetelünk nagy sikerét.

A választmány egy nagyobbszabásu egyhetes külföldi 
tanulmányutat is tervezett, amit augusztus 13 — 21 között 
meg is tartottak Drezda-Lípcse-Berlín látogatására, me
lyen kartársaínk szép számban vettek részt és sok hasz
nos tapasztalattal, főleg pedig a németországi vezető 
kartársakkal kötött szoros összeköttetés megterem
tésével gazdagodva tértek vissza.

Rendezett az egyesület nyomtatványkíállítást március 
6 —7-én Debrecenben, mely kiállításon Janovíts Ferenc, 
Flerbst Samu és az akkor még egész fiatal Müller Sándor 
tartottak előadásokat a nyomdaiparról a nagyközönség
nek; április 5 —4-én pedig Miskolcon. Mindkét helyen 
váratlan nagy sikerrel.

Ez évben Hermann Károly, az osztrák faktorszövetség 
elnöke 200 koronát adományozott egy segélyzőalap meg-
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Ax 1924-ben H am burgban megtartott nem zetközi Faktor- 
Kongresszus osztrák, nemet, cseh, svéd és m agy ar résztvevői

teremtése céljára, amihez Nádor Lajos, a Wörner-gépgyár 
évi 100 koronával csatlakozott. Hozzájárultak a segély
alaphoz még Hans Wunder festékgyár 200, a Berger és 
Wírth festékgyár 300 koronával. A segélyalap ily mérték
ben való gyarapodása az alapszabályok módosítása 
végett rendkívüli közgyűlés egybehívását tette szük
ségessé. November 20-án tartották meg a közgyűlést, 
amely az állásnélküliek segélyezését határozta el, amihez 
az összes tagok havi 20 fillérrel járulnak hozzá; a mulat
ságok tiszta jövedelme, a helyiségben űzött játékok után 
szedett díjak is mind a segélyalaphoz csatolandók.

Az 1911-ík esztendő már nem volt oly gazdag esemé
nyekben, mint az előző évek, de ebben az esztendőben 
is derekas munkát végzett a választmány, különösen a 
szakmai továbbképzés tekintetében, de erős mozgalom 
indult meg a grafikus művezetők fizetésrendezése ügyé
ben is. Mielőtt a mozgalmi és szakmafejlesztésí tevékeny
ségről beszámolnánk, közöljük az 1911-ík évi közgyűlés 
által megválasztott tisztikart és választmányt: elnök lett: 
Fuchs Zsíg'mond, alelnök: Wózner Ignác, magyar titkár: 
Deutsch Géza, német titkár: Klítsch István, pénztáros : 
Stark Adolf, ellenőr : Hírschkovítz Jónás, gazda : Fleísch- 
mann Árpád,számvizsgálók: Sammler Zsíg'mond, Sarlós 
Lajos, Weísz Ernő, választmányi tagok: Bach Frigyes, 
Deutsch Dávid, Ehrlích Mór, Gábor Dezső, Janovíts
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Ferenc, Márkus Dezső, Pfeíffer Miksa, Schlesinger Lípót, 
Stalla Márton, Szántó Béla, Schwartz Aladár, Szabó 
Róbert, Messínger Hugó, Polgár Jakab, Cservenka Jenő.

Már az első választmányi ülésen felmerült az a terv, 
hogy a nyomdai művezetők részére sorozatos kalku
lációs tanfolyamot tartsanak, hogy ott a művezetők az 
egységes kalkulációt megtanulják s azt üzemeikben 
értékesíthessék. A választmány egyhangúan határozta el, 
hogy január havában megkezdi a tanfolyamot s ennek 
vezetésére Löwy Salamont, a Fönökegyesület akkori 
titkárát kéri fel. Löwy Salamon 13 előadáson keresztül 
fejtegette a kérdést, ügyesen és tanulságosan.

A választmány előtt több ízben felmerült a grafikus 
művezetők anyagi ügyeinek rendezése s e célból szoci
ális bizottságot választott, melynek tagjai lettek: Deutsch 
Dávid, Janovíts Ferenc és Stalla Márton. Ők voltak 
hivatva az ügyeket kivizsgálni s javaslatokat tenni. A 
hivatalos lap minden számában cikkek jelentek meg, 
csatlakozásra szólították a még kívülálló művezetőket s 
propaganda indult meg annak megvitatására, hogy: 
„hova is tartozik hát a művezető?" Ebben az ügyben 
juníus 27-én rendkívüli közgyűlést tartott az egyesület, 
ahol Janovits Ferenc kimerítően ismertette a szociális 
bizottság addigi működését és javaslatait. Kifejtette, 
hogy nemcsak egyszerű kötelességből, hanem főkép
pen azért kívánja úgy a bizottság, mint a választmány 
a javaslatok megfontolt letárgyalását, mert be kell bizo
nyítani, hogy nem egyes emberek, hanem a kartársak 
összessége kívánja, sőt követeli helyzetük békés utón 
elérhető javítását. Javaslatában kifejtette, hogy legelső és 
legfontosabb teendő a kartársakhoz küldendő statisztikai 
ívek pontos kitöltése és az egyesület választmányához 
küldése. Mint további lépést, a főnökökkel való érintke
zést tartja helyesnek, ami azonban csak a beérkezett 
statisztikai ívek feldolgozása után lehetséges. A köz
gyűlés nagy lelkesedéssel fogadta el a javaslatokat.

Igen jelentős szerepet játszott az egyesület életében 
az 1912-ik esztendő.

A magyarországi és külföldi szakkörök, valamint egyes 
szakférfiak megtisztelő részvétele mellett tartotta meg a 
Magyar Nyomdászat huszonötéves jubileumát, melyen az 
elhangzott beszédek és az ott elhangzott komoly emberek 
ígéretei nagy reményekkel kecsegtették egyesületünket.
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Április hó 7-én az Österreichischer Faktorenverband 
10. évi alapító ünnepélye alkalmából egyesületünk 24 
tagja Fuchs Zsígmond vezetésével Wíenbe utazott, hogy 
ottani kartársainkkal fennálló viszonyt még szorosabbra 
fűzzék.

Juníus 26-án Budapestre érkezett a Berliner Faktoren- 
verein és Berliner Typographísche Gesellschaft közel 
50 tagja, mely látogatásnak jelentőségét ma már nehezen 
lehetne körvonalazni. Tagadhatatlanul igen nagy erkölcsi 
nyereség háramlott egyesületünkre e látogatás nyomán. 
Német kartársaínk között számosán voltak olyanok, akik
nek véleménye nagy súllyal bírt a német szakvílágban, 
s így reánk, magyar nyomdászokra is igen nagy fontos
ságú volt az itteni tapasztalataik feletti nyilatkozatuk. 
Büszkeségünkre és örömünkre szolgálhat, hogy a művelt 
nyugat ezen elismerten elsőrangú szakférfíaí nyíltan 
bevallották, hogy munkáink és szaklapjaink után ítélve, 
tudták, hogy a magyar nyomdaipar igen nagy haladást 
tett az utolsó évtizedben, de amit itt tapasztaltak, az felül
múlta várakozásukat. Nagy eredménye volt a külföldiek 
látogatásának az, hogy a tiszteletükre rendezett ünnep
ségeken a Főnökegyesület vezető egyéniségei által 
elmondott beszédekben külön hangsúlyozták a főnökség 
és a művezetői kar között fennálló jó viszonyt, mely 
bíztató kilátást nyújtott arra, hogy a folyamatban lévő „a 
művezetői kar anyagi ügyeinek rendezésénél" jóakaratu 
támogatásra számíthatnak. Meg kell még említenünk, 
hogy ugyaFőnökegyesület,mínt Budapest székesfőváros 
tanácsa a külföldi vendégek méltó ellátása érdekében 
tekintélyes anyagi támogatásban részesítette egyesüle
tünket, s így kellemesen emlékezetessé tehettük berlini 
vendégeink budapesti tartózkodását. Erre vall az az igen 
szép és értékes Gutenberg-szobor is, amelyet a két egye
sület karácsonyi ajándékként küldött egyesületünknek 
s mely ma is ott áll a Grafikus Művezetők Szakosztálya 
helyiségében, büszkén hirdetve a külföldi kartájainkkal 
fennálló jó viszonyt.

A választmány szeptember 24-íkí és november 21-íkí 
ülésén hosszas tanácskozás és alapos megfontolás után 
elhatározta, hogy a szakma legkiválóbb reprezentánsait 
kéri fel előadások és tanfolyamok tartására. E célból 
munkaprogrammot dolgozott ki, amelyet beadvány for
májában a Főnökegyesületnek is megküldött. Az első
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ilyen előadás november 24-én volt, amelyet Schwarz 
Félix, a Főnökegyesület illusztris elnöke tartott meg.

Jelentős és mozgalmas tevékenységgel telt el az 1913-ík 
esztendő. A közgyűlést március 30-án tartották, melyen 
a választmányba a következőket választották be: elnök 
lett Fuehs Zsígmond, alelnök: Wózner Ignác, titkárok: 
Szőlősy Károly, Aigner János, pénztáros: Stark Adolf, 
ellenőr: Schlesínger Lípót, gazda: Ehrlích Mór, szám- 
vizsgálók: Keller I. Ármin, Pfeíffer Miksa, Weísz Ernő, 
választmányi tagok: Dapsy Károly, Deutsch Dávid, Havas 
Mór, Hirschkovitz Jónás, Janovíts Ferenc, Kléh Mihály, 
Klítsch István, Löwv Salamon, Plesch Ferenc, Radnaí 
Mihály, Salamon Manó, Sarlós Lajos, Schopp János, 
Szántó Béla, Schíndelek Ferenc.

Ebben az esztendőben is folytatták az előző évben 
megkezdett sorozatos tanfolyamok tartását, melyeket 
kartársaínk szorgalmasan látogattak.

A segélyalap a tagdíjak és önkéntes adományok 
hozzájárulásából oly magas összegre emelkedett, hogy 
időszerűnek tartotta a választmány a munkanélkülísegély 
folyósítását, s e célból az alapszabályokat újabb 16 
szakasszal bővítették, amely a segélyezés szabályait 
foglalta magában. Foglalkozott még a választmány az 
1914-ben Lipcsében rendezendő grafikai kiállítás meg
tekintésének az egyesületi tagok részére szerzendő ked
vezményekről, amit megkönnyített az, hogy a Grafikus 
Művezetők Egyesületének elnökét a Főnökegyesület 
beválasztotta a kiállítás nagybízottságába.

Az 1914-ík esztendő elején a Grafikus Művezetők 
Egyesülete végre abba a helyzetbe jutott, hogy a 
művezetők anyagi helyzetének rendezése tárgyában 
érintkezésbe léphetett a Főnökegyesülettel és egy közös 
bizottság felvehette a tárgyalásokat, aminek befejezését 
azonban a háború kitörése megakadályozta.

A választmány a rendes munkaprogrammon kívül 
főleg a lipcsei grafikai kiállításon való részvétel módo
zataival foglalkozott. Ebben az ügyben átiratot intézett 
az egyesület a főnökökhöz és igazgatókhoz, akik meg
értéssel fogadták az egyesület intencióját s úgy az üzemek, 
mint a művezetők érdekében sokan fedezték, illetve 
hozzájárultak a kiküldendők költségeinek fedezéséhez. 
A választmány csoportokra osztva a jelentkezőket, 
a lehetőséghez képest indította útnak a kartársakat.

28



Ssakossttálsunü tagjai ax Östevreicfiiscfies Faktorén- Vetband 
nussonötéves jubileumán a Gutenberg-ssobor előtt 1927-ben

E sorok íróját is 56 társával együtt julíus 29-én Lipcsében, 
megérkezésünk második napján ért a magyar-szerb 
háború kitörése. Tanulmányutunkat néhány nap múlva 
félbeszakítva, még vettünk magunknak annyi időt, hogy 
a berlini kartársak meghívásának eleget téve, két napra 
Berlinbe utazhassunk, ahol a német kartársak nagy 
szeretettel fogadtak bennünket, de a bizonytalan és 
nyomott hangulatra való tekintettel az ottartózkodás 
nem történt oly keretek közt, mint ahogy azt a berlini 
kartársak szerették volna; ez az esemény bennünket fáj
dalmasabban érintett mint őket, mert kárbaveszett az 
egész összeg, melyet erre fordítottunk.

A háború kitörése folytán kartársaínk jelentékeny 
része azonnal bevonult, de az idők folyamán mind többen 
és többen hagyták el munkahelyüket, családjukat, hogy 
a behívásnak engedelmeskedjenek. Az ítthonmaradot- 
taknak most már az volt a főfeladatuk, hogy az egyesület 
ne érezze a szörnyű megrázkódtatást és folytathassa 
működését. A választmány elhatározta, hogy a hadba- 
vonult kartársak családjainak rendes havi segélyt folyósit.
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Ezután már gyorsan peregtek a háborús esztendők, 
melyek egyre szedték az áldozatokat s több derék 
kartársról csak mint hősi halottról vettünk tudomást.

A háború végeztével jött a mindent elsöprő kom
munizmus, mely még a mi egyesületünket sem kímélte, 
kényszerítve bennünket vagyonúnkkal, könyvtárunkkal, 
lapunkkal együtt a Magyarországi Magántisztviselők 
Szövetségébe, ahol a megszerzett tagsági idő beszámí
tásával tagjai lettünk a szövetségnek. A kartársak túl
nyomó többsége azonban nem tudott beilleszkedni az 
uj környezetbe, elhagyták a szövetséget. Alig néhányan 
maradtak a Magántisztviselők Szövetségének tagjai, de 
ezek éber figyelemmel kísérték a grafikus szakosztály 
működését s minden igyekezetükkel azon voltak, hogy 
a szövetség kiadásába került Magyar Nyomdászat nívó
ját megtarthassák. A lapnak ebben az időben Havas Mór 
volt a kiadója.

Eközben kartársaínk elszéledtek s csak hosszabb 
idő után jöttek össze néhányan a kávéházi asztal 
mellett, a régi recept szerint újból beszélgetni kezdtek 
a Grafikus Művezetők Egyesülete újraélesztéséről. Mivel 
már a kommunizmus is megszűnt, a gondolatot tett 
követte s gyors elhatározással néhányan Schlesínger 
Lípót kartársunkkal az élen, az Erzsébet-köruton levő 
Újságkiadók Otthona külön bérelt helyiségében feltá
masztották a Grafikus Művezetők Egyesületét. A kartársak, 
akik értesültek az újjáéledésről, ide már tömegesen 
jöttek el. S ezután minden ment úgy, mint régen. Az uj 
választmány nagy ambícióval fogott a szervezéshez, 
szórakoztató és családi estélyek rendezésével még von
zóbbá tette az uj otthonbaní ídőzést. Wózner Ignác kar
társ vállalta az elnöki tisztséget serre az időre esik Fuchs 
Zsígmond kartárs örökös díszelnökké való választása.

Idők múltával az Újságkiadók Otthonától béi'elt helyi
ség szűknek és kényelmetlennek bizonyult s így alkal
masabb helyiség után kellett néznünk. így kerültünk a 
bérkocsísutcai Józsefvárosi Demokrata Körbe, ahol volt 
ugyan megfelelő helyiség, de még mindig nem olyan 
alkalmas, mint amínőt kartársaínk igényeltek. A kar
társak elég szép számban jártak el az uj helyiségbe, ahol 
nagyon szép családi estélyeket is rendeztünk. A vezető
ség, amelynek akkori elnöke Müller Sándor volt, fog
lalkozott a grafikus művezetők nvugdijkérdésével is s
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megkért egy matematikust annak kiszámítására, milyen 
módon lehetne egy nyugdíjpénztárt felállítani. Az ered
mény azonban a tagok csekély száma miatt nem volt 
kedvező.

A választmány szorgalmas és tevékeny munkálkodása 
közben váratlanul jött az az értesítés, hogy a Demokrata 
Kör felmondja a bérletet, mert a helyiségre szüksége van. 
így kerültünk a Király-utcában lévő Lovrana-kávéház 
tágas külön helyiségébe. Ez ugyan kartársaink részére 
némi anyagi megterhelést jelentett, de ismerve azok 
páratlan áldozatkészségét, tudtuk, hogy ez nem fogja 
őket akadályozni abban, hogy egy héten egyszer elláto
gassanak egyesületi helyiségünkbe. Számításunk be is 
vált, mert a kartársak csakúgy mint az előző helyi
ségünkbe eljöttek, ahol a szórakozáson kívül hasznos 
szakmai előadásokat is rendeztünk.

A tagok nem elégedtek meg a kizárólag szakmai 
továbbfejlesztés és társas összejöveteleknek érdekében 
kifejtett tevékenységgel, hanem erősen ostromolták az 
elnökséget, hogy a gazdasági kérdésekkel intenzivebben 
foglalkozzék, vegye fel a főnökökkel a háború miatt 
megszakadt tárgyalásokat s különösen az önsegélyezés 
érdekében indítsanak mozgalmat, mert így a művezetők 
ki vannak téve a legnagyobb bizonytalanságnak.

A választmánynak ez a probléma nagy gondot oko
zott, elismerte a tagok jogos kívánságát, ebben az érte
lemben lépéseket is tett, de mert a tagok csekély száma 
nem volt elegendő ahhoz, hogy nagyobb áldozatok nél
kül a joggal igényelt segélyezési ágakat be lehessen vezetni, 
ettől egyelőre el is kellett állni.

A grafikus művezetők nagyarányú szakmai és gazda
sági mozgalma idején, 1925-ben az az indítvány tétetett, 
hogy az autonómia feladása nélkül kooperáljunk a 
Magyarországi Magántisztviselők Szövetségével, akik 
saját palotájukban külön, alkalmas helyiséget biztosíthat
nak s tekintélyes segélyeket nyújthatnak munkanélküli
ség, betegség, elhalálozás stb. esetében. A nagy feltűnést 
keltő indítvány egyhangúlag elfogadtatott s bizottságot 
küldtek ki, melybe Eínhorn Mór, Deutsch Dávid, Hírsch- 
kovitz Jónás, Gunesch György és Schopp János kartár
sak választattak meg.

A rendkívüli közgyűlésen részletesen informálta a 
bizottság tagjainkat a Magyarországi Magántisztviselők
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Szövetségével történt tárgyalásokról, megemlítette mind
azon előnyöket, amelyeket a kooperálás kapcsán a kar
társak élvezhetnek. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
a választmánynak ezírányu indítványát.

Az uj otthonba való bevonulás ünnepi keretek között 
történt. Kartársaínkat kellemesen lepte meg a rendelke
zésükre bocsátott nagy és kényelmes helyiség, valamint 
a 12.000 kötetet magábafoglaló könyvtár.

Hamar híre ment a Grafikus Művezetők Egyesülete e 
bátor és sorsdöntő lépésének s a még kívülálló buda
pesti grafikus művezetők is csakhamar csatlakoztak har
cos szervezetünkhöz, úgy hogy egy éven belül a grafikus 
művezetők 85%-a tagjaink sorában volt.

Egy tizenöttagu választmány Eínhorn Mór elnök, 
Müller Sándor és Ríczkó Sándor alelnökök irányítása 
mellett intézték az ügyeket s már az első évben 8,750.000 
korona segélyt fizetett ki kartársaínknak a szövetség.

Szakosztályunk ezéví történetének legkiemelkedőbb 
működése a grafikus művezetői kar hamburgi nemzet
közi kongresszusán való részvétel volt, melyen az elnök
ségen kívül körülbelül 15 tagtárs is résztvett; ezen kon
gresszus megteremtette számunkra a kontinens leghatal
masabb országainak egyesületeivel való barátságos kap
csolatot és együttműködést.

Tartottunk három tanulmányi kirándulást, nevezete
sen: a Berger és Wírth festékgyárba, a Lorílleux festék
gyárba és a budafoki dobozkarton-gyárba. Sorozatos vita- 
esték voltak az offset-nyomásról, továbbá „Németország 
nyomdaipara és nyomdaipari kultúrája" címen Müller 
Sándor kartárs tartott igen nívós előadást, Albrecht 
főmérnök uramélynyomásról s a mélynyomógépek gyár
tásáról tartott igen érdekes, vetített és mozgóképekkel 
kisért előadást.

A következő esztendő lényegesen mozgalmasabb volt 
az előzőnél; nem is volt csoda, ebben az esztendőben 
nyílott meg a kölni Pressa grafikai kiállítás, mely nem
csak a szakköröket mozgatta meg, de az egyes szakfér- 
fíak is lázas izgatottsággal várták a kiállítás megtekintését.

Két jelentős mozzanat teszi emlékezetessé a követ
kező évi működésünket. Európa minden számottevő 
grafikus művezetői egyesületével, mely ma már nemcsak 
a száraz, hivatalos levélváltásban merül ki, hanem a 
személyes látogatások kapcsán elnökségünknek alkalma
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volt szorosabb kapcsolatot találni a német, osztrák, 
francia, svájci, svéd, finn, csehszlovák stb. faktoregyesü
letek vezető szakembereivel. A másik sikere a sorozatos 
szakelőadások rendezése volt; tanulmányi kirándulást 
rendeztünk a „Danubius" papírgyárba Nagymarosra, 
amelyen 120 résztvevő adott legnagyobb elismerésének 
kifejezést a látottak fölött; Löwy László gépészmérnök 
ur 1927 május 7-én a mélynyomásról és a mélynyomó
gépekről tartott igen nívós előadást az Uránia Mozgó
képszínház helyiségében, Szabó Róbert kartársa vízjelről 
tartott érdekes előadást; Müller Sándor alelnök tartott 
nagyszabású és mindvégig lebilincselő előadást a kölni 
sajtókiállításról; végigvezette a hallgatóságot a kiállítás 
egész anyagán. Ez alkalommal zsúfolásig megtelt a helyi
ségünk kartársaínk tömegével.

Ezévre esik az ausztriai faktorszövetség huszonöt
éves jubileuma, amelyen a magyar grafikus művezetők 
közül mintegy 30-an vettek részt, az elnökséggel az élén.

A bécsi közgyűlésen résztvett német küldötteket: 
Max Sc’nröter, a németországi faktorszövetség titkárát, 
Gustav Grotzke, a berlini faktoregylet elnökét, Rudolf 
Kretke, a berlini szakiskola előadóját és Adam Quíck, a 
Rudolf Mosse nyomdájának főfaktorát, a bécsi ünnepsé-
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gek lezajlása után Budapestre invitáltuk, hogv szolidari
tásunkat ne csak szívünk szeretetével, de tettekkel is 
dokumentálhassuk.

Hogy német kartársaínk Budapesten hogyan érezték 
magukat, fölidézzük Schrötter kartársunk Berlinből írt 
levelét, amely mindent megmagyaráz :

„Kedves kollégák, a budapesti em lékeket, m elyeket tar
kán díszített iniciálékkal Írhatunk be életkönyvünkbe, be akar
juk keretezni az öröm  fénylő aranyával és a szívélyes hála 
bíborvörös színével a vendégszeretetért, amelyben a magyar 
földre lépésünk első percétől kezdve részesültünk. A viszonzás 
részünkről lehetetlen, mert hiányzik belőlünk a term észet és az 
a lendületes temperamentum, amely ehhez szükséges volna. 
A nagyváros aszfalttengerének ideges élete megrabolt bennün
ket az élet ideáljaitól és dacára ennek, vagy éppen ezért, érez
tük országotokban oly mélységesen és sohasem felejthetjük el 
mindazt, amit nekünk nyújtottatok."

Segélyezés címén szakosztályunk 1024.— pengőt fize
tett ki a segélyre jogosult kartársaínk részére.

A következő esztendő munkásságának kiemelkedő 
pontja volt az a mozgalom, mely a kartársak gazdasági 
érdekeinek előbbrevítelét célozta s melyet a közgyűlés 
el is fogadott.

Tudtuk, hogy ezzel súlyos kötelmek hárulnak reánk 
magunkkal és másokkal szemben is, de nem annyira, hogy 
kevés önmegtagadással ne vállaltuk volna a munka meg
indítását azokon a lelki mezőkön, ahol az egymásrautalt
ság érzése kevésbé tudott kifejlődni, ahol az emelkedet- 
tebb kari öntudat nem tudott gyökeret verni.

Jelentős sikert arattunk „A szedőgépről“ az Ufában 
rendezett mozgófényképes előadásunkkal; melyet egy 
2000 méteres film bemutatásával tettünk a jelenlevők szá
mára felejthetetlenné. Ezt az előadást Müller Sándor 
magasszínvonalu előadása vezette be.

A már ekkor előállott rossz gazdasági viszonyok 
szakmánkban is romboló hatást gyakoroltak, aminek 
súlyos következménye lett a mindinkább szaporodó 
munkanélküli kartársaínk jelentkezése, úgy hogy ebben 
az esztendőben a segélyezések összege P-t 5801.50 tett ki.

Az 1931 április hó 16-án tartott közgyűlést a lerom
lott gazdasági viszonyok szomorú akkordjai mellett 
tartottuk meg. E válság sok évtizedes nagyüzem tönkre
menetelét vonta maga után s ezzel derék, kiválóan kép
zett öreg kartársaínk váltak munkanélkülivé. Ebben az
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időben kartársaink is elfordultak, s a mindig derűs, 
készséges közreműködést felváltotta a nembánomság, 
közönyösség, ridegség, az egymás bajával való nem
törődömség. De mindez nem csüggesztette a vezető
séget munkájában. Erős akarással, hittel, céltudatosság
gal és bátor nekilendüléssel, minden szabad perc fel- 
használásával sikerült együtt tartani a kartársakat, a 
csütörtöki összejöveteleket benépesíteni. S ezért ebben 
az esztendőben, a szakmai előadásokon és tanulmányi 
kirándulásokon kívül, társadalmi és tudományos elő
adásokat is rendeztünk, amelyeken a kartársaink szép 
számmal vettek részt.

A leromlott gazdasági viszonyok mérvére nézve 
jellemző az a szomorú körülmény, hogy ebben az 
esztendőben 35 kartárs részesült munkanélküli se
gélyben.

Kiadtuk ebben az esztendőben először Müller Sándor 
kartárs szerkesztésében a Grafikus Művezetők Évkönyvét, 
amely művel nemcsak elismerést s megbecsülést értünk 
el, de mint a hazai és a külföldi legkimagaslóbb szak
férfiak leveleinek özöne, valamint különösen a külföldi 
szaklapok és folyóiratok kritikái is igazolják: e művel 
elismertettük a külföld előtt a magyar nyomdaipar 
fejlettségének magas fokát.

Az 1932-ík esztendőben lezajlott közgyűlés a szak
osztály vezetőségének kiváló munkabírása, fokozott 
energiája és a közügyek iránti lankadatlan készségea kar
társak részéről abban a bizalomban nyilvánult meg, hogy 
az eddigi vezetőséget — ezúttal már hetedízben — ismét 
a szakosztály élére állították. Mint kedvező körülményt 
jelentette a szakosztály vezetősége, hogy a múlt évi sok 
baj, bizonytalanság és válság dacára, jobb belátásra 
bírták kartársaínkat és sűrűbben látogattak el a csütörtöki 
összejövetelekre.

Vezetőségünk nagy gondot fordított arra, hogy kar- 
társaink igényeinek megfelelően szakmai, társadalmi és 
tudományos előadásokat rendezzen. Az első ilyen elő
adást Szabó T. István a fényszedésről (Uhertype) tar
totta, előadásokat tartottak még Kertész Miklós kartárs, 
„Világválság — magyar válság" címen, dr. Horvát Sán
dor ügyvéd „A művezetők jogviszonya és a munkajog" 
címmel, Wíesner Sándor kartárs „Az ötéves terv kriti
kája" címmel és dr. Deutsch Sándor orvos, amely
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előadás, „Az élet csodái" címmel három egymásután 
következő csütörtöki estét töltött be.

AMüller Sándor kollégánk által szerkesztett „Grafikus 
Művezetők Évkönyve" II. kötetét is kiadtuk, mely az 
előző évi kiadást technikai kivitelével és szellemi tartal
mával sokban felülmúlta s aminek eredménye volt, hogy 
szakmánk reprezentánsai elragadtatással beszéltek róla. 
De nemcsak a belföldi kritika dicsérte kiadványunkat, de 
Közép-Európa összes kulturnemzeteí halmozták el szer
kesztőnket dicsérő és üdvözlő levelekkel, amelyekben 
csodálkozással írtak erről a tökéletes műről, amely szak
technikai szempontból az elsők között foglalhat helyet.

Ebben az esztendőben kartársaínk a következő segé
lyekben részesültek:

Munkanélküli segély ............P 4444' —
Hátramaradottak segélye .. .. P 2410' —
Egyéb segélyek.......................p 276' —

Összesen: P 7130' —
A szakosztály taglétszáma 1931 december 31-én 179 volt.

♦
Meg kell még emlékeznünk az 1927 május hó 1-én 

megindított „Grafikus Művezetődről is, mely a szak
osztály vezetőségének nemcsak küzdőtársa, előőrse, 
fegyvere és valamennyiünk jóbarátja, de e lapocska 
hasábjain megjelenő cikkek tömege a szolidaritás, a kar- 
társi szeretet és az összetartozandóság ébrentartása mel
lett kiváló szaktudományi, társadalmi és egyéb tudomá
nyos cikkeket is közöl. Informálja kartársaínkat a nem
zetközi viszonylatban elért eredményekről s tájékoz
tatja minden elgondolásról, amit a szakosztály vezetősége 
kezdeményez.

Ez késztetett arra, hogy utolsó évi jelentésünk végén 
újólag felkérjük kartársaínkat, hogy: Támogassuk, sze
ressük, őrizzük, óvjuk és féltsük egymást és ezzel mind
azt, amit megteremtettünk.

*
Befejeztem. Huszonöt esztendő története pergett le 

előttem filmszerűen,melyhez sok-sok kedves emlék fűzött. 
Események, melyeknek részese, küzdelmek, melyeknek 
harcosa és iskola, melynek tanulója voltam. Elvonul
tak lelki szemeim előtt a sok fáradságot és munkát 
igénylő, eredményekben gazdag esztendők. Mennyi ön
zetlen, becsületes készség és akarat kellett hozzá, hogy
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megteremtsék a grafikus művezetők e gyönyörű intéz
ményét, mely nemcsak megvéd, de oktat, kultúrát ter
jeszt és anyagi gondoskodásban is részesíti tagjait.

Elvonultak előttem a mi derék vezéreink, akik évtize
deken át elsajátított kiváló szaktudásuk édes gyümölcsét 
mind odatálalták kartársaík elé, hogy élvezzék, merítse
nek tudást, hasznosítsák, hogy könnyebben érvényesül
hessenek az élet küzdőterén. Mennyi kedves, küzdő kol
léga és jóbarát vonult el lelki szemeim előtt, akik már 
künn alusszák örök álmukat a csendes temetőben s 
neveik leírásakor oly szomorú érzés fogott el, mintha a 
fájdalom könnyébe mártottam volna toliamat.

Régi események elszállott romantikája a maga sze
génységével ölelkezik össze, hogy láthassuk : mily szép 
volt a küzdelemben részt venni és mily boldogító tudat 
az eredményt látni és annak hatását érezni. Ez az, ami 
Emberi, ez az ami értéket ad az Életnek.

S ti, fiatalabb kartársaím,kík átveszitek tőlünk a veze
tést, gondoljatok szeretettel e nemes gondolkodású 
úttörőinkre, kik a szakmafejlesztés, a szolidaritás és a 
kartársí szeretet nevében mindent feláldoztak, amiért 
érdemes volt tanulni és küzdeni.

Haladjatok az ő nyomukban, legyetek az általánosság 
küzdő és bátor harcosai, akik ugyanolyan lelkesedéssel, 
ambícióval és tudással dolgoztok, harcoltok, hogy minél 
eredményesebbé tegyétek a grafikus művezetők egyesü
lését, mint ahogy elődeitek is mindent megtettek eezért.

— A LEG RÉGIBB MAGYAR PAPIRO SGYÁ R A trianoni 
bébe m egkötésekor Nagymagyarország 21 papírosgyárából 
Csonka-M agyarország határain belül csak a diósgyőri papír
gyár maradt meg, amely azonban akkor kizárólag az ország 
határain túl is ismert kiváló minőségű, rongytartalmu, légen 
szárított merített papírt gyártotta. A gyárat 1926. évben tel
jesen újjáépítették és egy modern fínom papírgéppel szerelték 
fel. A régi berendezéssel a havi produkció átlag 30 tonna 
volt, jelenleg pedig 200 tonnára rúg. Igaz, hogy a régi, légen 
szárított merített papírterm elés megszűnt, ezzel szemben 
azonban egész sorát gyártja a speciális finom, illetve, leg
finomabb papiroknak. Köztudomású, hogy a magyar állam 
bankjegypapírosaí is ott készülnek és ezenfelül gyárt rész
vénypapirost, utánzóit merített, bankposta-, biblianyom ó-, 
mélynyomó-, offsetnyom ópapirt és term észetes műnyomót.
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GAZDASÁGI VÁLSÁG
IR T A :
VENKOVIIS
KÁROLY

A  —Á rm  világ gazdasági élete végeszakadatlan,fájdalmas 
jajkíáltástól hangos.

Az öreg szakértő, aki rendben tartotta a nagyvilág 
bonyolult óraszerkezetét és szabályozta működéséti 
megharagudott. Megsokallta az erőviszonyokkal való 
visszaélést, a folytonos hozzánemértő, kontár beleszólást 
és magárahagyta a világot irányító erőművet.

Erre a gépezet felmondta a rendes, eddig bevált 
szolgálatot és évek óta össze-visszajár-

Az emberiség pedig kétségbeesve, rettegéssel figyeli, 
hogy mit hoz a holnap és szorongva várja, hogy a világot 
eddig egyensúlyban tartó szerkezet visszazökkenjen a 
régi kerékvágásba . . .

És ez a szorongó aggodalom hovatovább nagyobb 
lesz, mert a dolgozó emberiség megrémülve látja, hogy 
a világra zudult szerencsétlenség-lavina nem merült ki 
abban, hogy az emberiség sorsát biztosító vílágegyensuly 
felbomlott, de betetőződní látszik azzal, hogy a világ- 
hatalmasai nekiálltak és — mit nekik Hekuba?! — maguk 
akarják az erőművet — szakértelem és hozzáértés nélkül 
— rendbe hozni, a régi szolgálatra, tevékenységre kény
szeríteni, természetesen -  a saját külön-külön elgondo
lásuk szerint . . .

*
. . .  És íme: évek hosszú sora óta áll a Bábel az egész 

vonalon . . .
Mint a megzavart hangyaboly, nyüzsög, kavarog, for

rong, elégedetlenkedik minden és mindenki a földnek 
mind az öt világrészén. A gazdasági életnek nincs olyan 
területe, melyen fel ne volnának találhatók a felsorolt 
szimptomák, a felbomlott világrend súlyos következ
ményei: a gazdasági válság borzalmai. Csakhogy míg a 
hangyák birodalmában a megzavart boly helyreállításá
nál — minden fejvesztettség mellett is -  valamennyi 
egyed, kivétel nélkül, egyformán veszi ki részét az áldo-
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Hatos munkából; kollektív módon, egyenlően viselik a 
terheket, addig az öntudatos, szívvel és lélekkel bíró 
emberek társadalmában a hatalmasok, a gazdaságilag 
erősebbek rendszerint a gyengébbekre hárítják a bajok, 
az áldozatok javarészét. Itt a teherviselés nem arányos.

A nemzeti és nemzetközi kapitalizmus erőfeszítései, 
a kapitalista rendszer kapkodó, programnélküli, terv
szerűtlen és a szociális viszonyokkal nem számoló poli
tikája ídeíg-óráíg tartó látszateredményeket tud csak 
produkálni, de az egészséges gazdasági megújhodást 
nem tudja elérni. Nem pedig azért, mert minden eddig 
felmerült újraépítési, szanálási terv vagy eszme egyolda
lúan, kizárólag a tőke javát volt hívatva szolgálni. Ez a 
célja a mindenkori különféle fúzióknak és üzemössze- 
vonásoknak is. A dolgozók és ezek érdekei figyelembe 
nem jönnek.

A nemzetközileg szervezett kapitalizmus a saját hatal
mának fenntartására és anyagi gyarapodásának előmoz
dítására különféle biztosító, úgynevezett preventív intéz
kedéseket tesz és olyan szerveket létesít, melyek nemzet
közileg is alátámasztott jelentőséggel bírnak. Ilyenek 
a racionalizálási kormánybíztosságok, tehetségvízsgáló 
laboratóriumok, konjunktúrakutató intézetek stb., majd 
az ezekben szerzett tapasztalatok feldolgozására híva
tott tanulmányi és világgazdasági konferenciák, ahon
nan aztán világgá röpülnek a „többtermelésí" és „terv- 
gazdasági" jelszavak, természetesen anélkül, hogy ezek 
az általános gazdasági helyzeten csak a legkisebb mér
tékben is segítenének és a minden javulást gátló nagy 
munkanélküliséget bármiként is enyhítenék.

.. .Hiányzik az őszinteség, a becsületes akarat a komoly, 
elhatározó lépés megtételére . . .

*
Amilyen a helyzet a nagy világgazdasági válság szem

pontjából, éppen olyan az az egyes országokban is, az 
úgynevezett nemzeti gazdasági válságok keretében. De 
ugyanilyen az egyes szakmák életében is. Bár sok eset
ben megállapítható, hogy a „gazdasági válság" nagyon 
jó takaró bizonyos antiszociális, kíuzsorázó cselekmé
nyeknek, a dolgozók elnyomását célzó műveleteknek a 
leplezésére.

Különösen vonatkozik ez az egyes szakmák kebelé
ben lejátszódó sajnálatos és helyzetrontó eseményekre.
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A magyar nyomdaipar tagadhatatlanul szintén egyik 
szenvedő részese a gazdasági válságnak. Félreismerése, 
jobban mondva félremagyarázása volna a szomorú 
tényeknek, történelmi hűségnek, ha azt mondanék, hogy 
a világgazdasági válságnak nincsen hatása a nyomda
iparra és különösen a magyar nyomdaiparra. Mert ha el 
kell ismernünk,hogy a világgazdasági válság a nyomda
ipart is általában magával rántotta, fokozott mértékben 
áll a fenn ez magyar nyomdaiparnál, ahol a trianoni 
békeszerződés kegyetlen kézzel tépte szét a gazdasági 
kapcsolatokat, az összefüggő területeket és szinte 
lehetetlen helyzet elé állította a nyomdaipart.

Nem célom e cikk keretében tárgyalni a vesztett 
háború, a forradalmak és a békeszerződés által okozott 
katasztrófát, de meg kell állapítanom, hogy a nyomda
ipart illetően ez nem minden. Mert a nyomdaipart nem 
lehet és nem szabad ugyanazzal a mértékkel bírálni, 
mint pl. a vas- és gépipart, a fa-, textil-, bőr- és más 
egyéb ipart, avagy a mezőgazdaságot.

A nyomdaiparban egészen mások a viszonyok.Nálunk 
a gazdasági válság indító okai nemcsak abból a forrásból 
táplálkoznak, mint az egyéb szakmák krízisei.

Itt igen nagyok a belső bajok. Ezek közül míndenek- 
fölött meg kell említeni, hogy a konkurrencia soha és 
sehol nem tapasztalt jelleget és méreteket öltött, a munka- 
nélküliség pedig elérte, sőt elhagyta a 40°/o-ot.

Még egy jelenséget kell megállapítani. És ez az 
árszabályközösségen kívül álló, úgynevezett blokált 
nyomdák nagy és folyton szaporodó száma.

Ha tehát közel akarunk férkőzni a magyar nyomdaipar 
válságának fészkéhez, az említett tényezőknek egymáshoz 
való viszonyátsokozati összefüggését kell megvilágítani.

Tehát: a munkanélküliséget, a szennykonkurrenciát 
és a blokált nyomdákat.

A háború és a forradalmak után — mint tudjuk — a 
nyomdaiparban bizonyos konjunktúra volt tapasztalható. 
A nyomdai üzemek el voltak látva munkával, a munkások 
kenyérrel és a munkanélkülípíac sem volt túlterhelve. 
Ugyanakkor a háború alatt eltolódott munkáltatásí 
viszonyok is rendeződtek valamelyest a kollektív 
árszabály pontozataíban. Ezt bizonyítja legjobban, hogy 
könnyen lehetett heverő tőkét találni, mely szívesen 
állt a nyomdaipar rendelkezésére, sőt a bankok sem
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idegenkedtek a nyomdavállalatoktól. A konjunktúra 
számtalan uj nyomdaipari vállalat alapítására csábított.

Ezzel a konjunktúrával, illetve a tőkének a nyomdaipar 
iránti érdeklődésével azonban nemcsak a pénz özönlött 
ide, de — hogy úgy mondjam — bizonyos ídegenínvázíó 
is volt tapasztalható, sőt érezhető. A bankok és különböző 
finanszírozók pénzük ellenében exponenseiket ültették 
be a nyomdavállalatok irodáiba, akik természetesen élni 
és hozzá még jól és vígan akartak élni a nyomdaiparból. 
Ez az állapot ment is egy darabig. Az exponensek 
rendelkeztek, dirigáltak, intézkedtek, okoskodtak; nem 
tudósok, de tudálékosak voltak és persze: mindent 
jobban tudtak, mint a nyomdászok. A „többtermelés" 
elősegítésére uj és újabb gépeket rendeltek és állítottak 
be — hisz a konjunktúra bírta —, melyekkel az emberi 
munkaerő termelését megsokszorozni és az embert feles
legessé tenni akarták. Az üzemeket fejleszteni, az „idők 
követelményeinek" és a „modern termelés igényeinek" 
megfelelően át- és megszervezni kívánták. Különösképpen 
azonban mindent mechanízální törekedtek, az emberi 
munkaerő mellőzésével. Megfeledkezve arról, hogy 
nemcsak a tőkének, hanem mindenkinek, még a leg
egyszerűbb munkásnak is egyformán joga van a szociális 
jólétnek arra a fokára, melyet a technikai vívmányok 
lehetségessé tesznek.

Egyszer aztán arra ébredtünk, hogy a konjunktúra 
elmúlt, de — az importált idegenek íttmaradtak.

Az első ijedtség hatása alatt — igen, igen! — a munkás
létszámot apasztották. Az idegen jövevények persze ma
radtak. A gépeket nem küldhetvén el, az igazgatók fizetését 
pedig folyósítani kellett, a megcsappant munkák pótlásául 
újabb munkákat kellett felhajtani. Persze most már 
leszállított árakon. S lehetőleg a versenytárstól elhódítva. 
A redukált árak és a felidézett verseny aztán zavart 
okozott a fizetések teljesítésében. A konjunktúra idején 
beszerzett gépek nem hozták meg a beléjük fektetett 
tőke kamatait sem, nem is beszélve a reális amortizációról. 
Ennek ellensúlyozására, a veszteséges üzlet leplezésére, 
további leépítéseket, szerzett jogok elvonását és a meg
maradt munkások munkateljesítményének további foko
zását erőszakolták. Látható és kézzelfogható eredmény 
nélkül. így bosszulta meg magát az előrelátás és szak
értelem nélküli politika, mert nem voltak figyelemmel
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a vállalatok jövendő teherbíró képességére, azt vélvén, 
hogy a konjunktúra örökké fog tartani.

Aztán lassanként jöttek a többi bajok: a moratórium, 
a magán-és kényszeregyesség, líkvídácíó,üzemredukcíó, 
fúzió, csőd, vagy — a kapuzárás. De amíg a nyomdaipar 
idáig eljutott, nagy metamorfózison kellett átmenníe. 
Keresztül kellett gázolni tradíciókon, szerzett jogokon ; 
le kellett törni, le kellett rombolni a gazdasági kapcso
latokat, összeköttetéseket; fel kellett borítani a mindig 
jól bevált üzemi berendezkedéseket, gyümölcsözőleg 
hasznosított beosztásokat: hogy aztán a romokon ott 
ragyoghasson az uj lángész, a „kereskedelmi" tekintély- 
kényelmes életet, jó fizetést biztosító állásban...

Hogy az ipar eközben lezüllík, hogy az üzemek 
vigasztalan leromlottságban sínylődnek, — nekik nem 
fontos... Az uj haszonélvezőnek mentalitása, erkölcsi 
felfogása nem ütközött meg ezen.

A nyomdaiparnak voltak ugyanis valamikor külön
leges erkölcsei. És ezek tették valamikor naggyá, hatal
massá, erőssé és gazdaggá, az egész művelt kontinensen 
elismertté és tíszteltté a magyar nyomdaipart. Lovag Fáik 
Zsígmond, Hírsch Lipót, Emích Gusztáv, Hornyánszky 
Viktor, Brózsa Ottó, Krausz Soma és a többiek nevei 
előtt kalapot emelt a szakvílág. M a?... talán jobb erről 
nem beszélni...

♦
A nyomdai üzemekben mindig kisebb lett a dolgozók 

száma, ami nem volt mondható egyúttal az írodaszemély- 
zetről... Az adminisztráció szinte nagyobb volt, mint a 
termelő munka személyzete. A még dolgozó munkások 
óriási, erőt meghaladó erőfeszítéseket tettek, hogy a 
munkanélkülieket támogassák, az elpusztulástól meg
mentsék. És mit tettek a munkaadók, akik a munka- 
nélküliséget előidézték ? Újabb racionalizáláson törték 
a fejüket. Erőszakolták a gépek tuluralmát.

Régebben a főnökök támogatták az alkalmazottakat 
a segélyző egyesületen keresztül is, az úgynevezett főnök
illetékek alakjában. Ma az az erős gyanú száll szájról- 
szájra, hogy a nyomdafőnökök következetesen gyengíteni 
törekszenek a — velük szerződéses viszonyban álló! — 
szervezett munkásságot.

Ezt látszik igazolni, hogy azokat az időközönkénti 
eredményeket, melyeket — a rossz gazdasági helyzetre
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való hivatkozással — a munkásoktól elvonni sikerült, a 
nyomdafőnökök többnyire a szennykonkurrencía foko
zására használják.

A konkurrencia tüzzel-vassal folyik. Az egyik munka
adó szeretné a másikat megenni. „Fogalma sincs senkinek 
arról, hogy mi folyik az átkozott konkurrencia körül a 
nyomdai irodákban",— mondta egyszer elkeseredésében 
az egyik nyomdaigazgató. Egyes trükkökért, eszmékért, 
ideákért nagy pénzt fizetnek, ha arról van szó, hogy 
azokkal más vállalatok munkáját el lehet hódítani.

*
A kártyaszenvedély rabjairól azt mondják, hogyha 

egyszer belekezdtek a kártyázásba — mint a morfínísta 
a méregszedést —: nem tudják abbahagyni. Éjjeleket, 
nappalokat töltenek a kártyaasztalnál; elkártyázzák a saját, 
családjuk betevő falatját, keresetüket, vagyonukat, nem 
esznek, még mások tulajdonát is kockára teszik, csak
hogy kergessék az őket kerülő szerencsét. Hogy a mások 
pénzét elnyerjék. Körülbelül így vannak a szennykon
kurrencía őrültjei is. Mindent elkövetnek, mindent meg
engedhetőnek találnak, hogy más vállalatok munkáját 
elkaparíntsák és a maguk vállalatának megszerezzék. 
Ráadják fejüket csalásra, szemfényvesztésre, kartársaík 
hírnevének bemocskolására és ha mindez nem elegendő, 
még ráfizetés árán is vállalják az el-, illetve átcsalt 
nyomtatványok készítését. Abban az illúzióban ringatják 
magukat, mint a kártyás, hogy veszteségét majd idővel, 
más nyomtatványok vállalásával be fogják hozni; ha 
pedig nem, hát — tévedtek. Legfeljebb a hitelezők fizetik 
meg a kaland számláját.

Igen ám, csakhogy a kaland közben ismét áldozatokat 
követel. Jobbról is, balról is. Legtöbbet az amúgy is már 
túlterhelt és sokat szenvedő dolgozók sorából. És kezdő
dik a harc élőiről. . .

A munkások idősebbjei, akik az idők folyamán szor
galmukért vagy tudásukért minimumon felüli díjazást 
értek el, vagy akik már hosszabb szabadságidőre jogo
sultak, elbocsáttattak s helyükbe fiatalokat alkalmaztak, 
kisebb fizetéssel szabadságra való jog nélkül, de akikből 
esetleg több „termelést" vélnek kipréselni. Racionális 
beosztással és még racionálisabb nógatással,pl.: gyerünk, 
kérem, gyerünk; sürgős, várják; nem kell annyit cifrázni, 
nem megy kiállításra; nem fizetnek annyit a munkáért,
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hogy sokat babrálhassunk vele; jaj, kérem, így nem 
keressük meg a festék árát sem: beemelni, aztán gyerünk.

♦
Azt hinné az ember, hogy ott, ahol a szennykon- 

kurrencía ilyen hajmeresztő dolgokat produkál, ahol a 
munkanélküliek száma ilyen megmagyarázhatatlanul, sőt 
természetellenesen nagy, ott a nyomdaiparban külsőleg 
is látható olyan visszafejlődés következett be, amely 
minden reményt a javulásra megfojt és bármilyen 
kiegyenlítődést lehetetlenné tesz.

Ehelyett azonban mit látunk ? Azt, hogy a nyomdák 
száma nem hogy fogyna, hanem szaporodik. Egy be
csukott helyébe két uj nyílik. Igaz, hogy az újonnan kelet
kező nyomdák csak a kisebbek számát emelik, de vég
eredményben a nyomdák száma mégis csak emelkedik. 
És ami a legfontosabb: ezek a nyomdák mind dolgoznak, 
termelnek. Hogy mit és hogyan, az más lapra tartozik.

Sajnos, az újonnan alapított nyomdák éppen a blo- 
kált nyomdák legnagyobb hányadát szolgáltatják. Noha 
e tekintetben a régebbiek sem hagynak kívánnivalót.

Önkéntelenül adódik a kérdés, hogy mi okozza, minek 
a következménye a nyomdáknak szaporodása egyáltalán 
és miért, hogyan történhetik, hogy ez a körülmény köz
vetlen összefüggésben áll a blokált nyomdák számának 
emelkedésével. Más szavakkal: hogy van az, hogy az 
uj nyomdák többnyire a blokált nyomdák közé kerülnek?

Előbb említettem már, hogy az üzemek racionális, 
többtermelésí vagy mondjuk inkább „takarékossági" 
szempontokból alkalmazottaik jó részét, többnyire éppen 
a leghasználhatóbb részét, elbocsátották. Azokat, akik 
hosszabb idő óta álltak az üzemek szolgálatában, tehát 
ismerték a viszonyokat, érintkeztek a megrendelőkkel, 
ismerték a „Kundschaftok" különleges rigolyáit és — 
üzleti nyelven szólva — bizonyos ismeretségre tettek szert.

Ezek kikerülve az üzemekből, egyelőre szaporították 
a munkanélküliek amúgy is tekintélyes számát, de csak
hamar arra a szomorú megállapításra jutottak, hogy itt 
bizony „kutyavilág" van. Csak a jóisten tudja, hogy 
mikor kerül rájuk sor a közvetítésnél...

A segély vége felé, talán családi bajok nyomása követ
keztében is, kezd fogyni a tartalékerő és a türelmük, és 
— mert a helyzet is mindjobban reménytelenebbé válik — 
kezdenek „szétnézni", hogy miből is lesz a cserebogár...
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Tapogatódznak jobbra is, balra is, hogy híhutassák, miből 
lehet majd ezután megélni...

Az ilyen tapogatódzás és az utána következő „alapos 
meggondolás és megfontolás*' eredménye aztán az, hogy 
ráadják fejüket az önállósításra. Vannak, akik másod
vagy harmadmagukkal csinálnak uj nyomdát; vannak, 
akik egymagukban vágnak neki a vadonnak; vannak, 
akik többedmagukkal bérbe vesznek valamely már tétlen
ségre kárhoztatott vagy ennek elébe néző nyomdai üze
met és így próbálnak az élettel megküzdeni.

Ugyebár, csodálatos, hogy emberek, akiket a minden
napi kenyér gondja gyötör, önálló üzemet nyitnak ?! 
Egy piciny sajkával vágnak neki a rengeteg óceánnak, 
annak minden bajának, viszontagságának, pénz nélkül, 
pusztán két kezük munkájára támaszkodva, amit szerin
tük csak betegség vagy a halál üthet ki kezeikből.

Azonban míndenekfölött, minden veszedelem köze
pette ott él öntudatukban, vezeti őket erős elhatározásuk
ban az a jog, hogy abból a nyomdászatból, melyet négy 
hosszú esztendőn át tanultak, egy emberöltőn át folytattak 
és ez alatt az idő alatt a magyar nyomdaipart, annak fejlő
dését előmozdították: ebből a nyomdászatból nekik is 
joguk van megélni. Még az önállósítás kockáztatásával is.

Ha eddigi munkaadójuk, kicsinyes okokból az utcára 
taszította őket, kénytelenek arra az útra lépni, melyen 
elsősorban volt munkaadójukat fogják hátbatámadní. 
Nem szívesen, de muszájból.

Itt áll hát az uj nyomda, az uj gazdával. Bajok,gondok, 
ellenfelek, ellenségek és gonosz versenytársak légiójának 
közepette. Gúny, káröröm fogadja minden oldalról a 
porondon. De hát a leghítványabb féreg is fel van vér
tezve a védekezésnek bár legprimitívebb fegyverével: 
fogakkal, tehát harapni, marni tud. . .

Az uj főnök is — azzal kezdi, amivel a többi végzi: a 
szennykonkurrencíával. Rá van kényszerítve, hogy harap
jon, belemarjon elsősorban annak a húsába, aki bele
kergette ebbe az állapotba. Ha ez aztán fájdalmas, ha 
felzúdulásra ad okot, tudják be annak, hogy aki szelet 
vet— vihart arat. Nézhetnek utána fájó szívvel, hogy az 
eldobott kő hol áll meg és útközben kit talál el.

A szennykonkurrencía elleni védelem egyébként sok 
gondot okoz és még több beszédre és tervezgetésre ad 
okot, de minden igyekezet kárbavész és hiábavaló, mert
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nem őszinte és — egyoldalú. . .  A szennykonkurrencíát 
mindenki másként bírálja el és mindenki a saját szem
pontjából.

Az uj nyomda — és ugyanez a panasza a sok régebbinek 
is — első megmozdulásakor azzal találja magát szembe, 
hogy tagja kell lennie az ípartestületnek, ami bizonyos — 
nem csekély — fizetséggel jár. Azután, ha erkölcsileg és 
szakmai tekintetben számottevő akar lenni, árszabályhü 
fogadalmat kell tennie. Ami az árszabály elfogadásából 
és annak betartásából áll. Igen ám, itt azonban beleütközik 
olyan feltételbe, melyet a legtöbbször nem tud — és 
talán nem is akar — teljesíteni. Tudniillik az árszabály- 
hűség egyúttal a főnökegyesületí tagsággal is jár. Ez pedig 
szintén pénzbe kerül.

Aztán itt van a legújabb megállapodás is: mindenkinek 
szabad tanoncot tartani, csak azuj nyomdatulajdonosnak, 
tehát neki nem —  Hát nem koncesszió ez a főnökegye
sület nagyjai részére — a konkurrencía védelmére, a 
szakszervezet részéről — az uj kicsinyek ellen ? . . .

Deníque : nagyon sajnálja a dolgot, végtelenül fájlalja, 
hogy nem lehet árszabályhü nyomdatulajdonos, de 
hát. . .  Miután itt is érvényesül a bísmarckí elv : Macht 
geht vor Rechí... lesz belőle blokált nyomdatulajdonos..' 
Vogelfreí. . .

Mindamellett szeretne becsületes nyomdász lenni, 
a főnökegyesületen kívül árszabályhü; betartani és meg
fizetni az árszabályt: de nem lehet. A közvetítő nem ad 
neki munkást. Olyat alkalmaz, tehát amilyet kap. 
És kap ... Amennyit akar.Árszabályon alul is.Dolgozni is 
tudnak... Pedig hát nem ezt akarta, nem így gondolta...

Na és most? Hát — Istenem — küszködik. Folyik 
a harc. A főnökegyesületí nagy nyomdáknak az uj meg
állapodás értelmében módjuk van az üzemköltséget 
minden pótlékolás nélkül 12 munkaórára felosztani, tehát 
ráfeküdhetnek a kisebbekre és kicsikre teljes erővel. 
Meg is teszik. Hallhatunk árakról, hogy csodálkoznunk 
kell rajta, miként lehet ilyen árak mellett dolgozni. 
80 filléres 1000 n-ről, 70 — 80 filléres 1000 nyomásról. 
Nagy nyomdák produkálják ezt. Ha kérdezzük, hogyan 
tudják ezt megcsinálni, azt a választ kapjuk, hogy ez a 
racionális munkabeosztás titka. Igen...

És mit csinál a szegény magára hagyott „blokált" 
kíspríncípális? Hogy ellensúlyozhassa a főnökegyesületí
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hatalmasok saját tendenciáját, reggeli 5-től este 10-íg 
dolgozik, hogy kiegyenlítsen. És közben anyagilag is, 
egészségileg is tönkre megy...  Ezt látja, érzi, tudja. 
Egyszer valóban be is következik a vég.. .  Nincs tovább... 
És aztán jön helyébe a másik, a harmadik és a többi...

De magával rántotta amazokat is .. .
*

Hát jól van ez így? Hát helyes ez így? Szabad ennek 
így történni? Hát nem lehetne ezen a kölcsönös gyilkos 
háborúskodáson becsületes eszközökkel segíteni? Hát 
muszáj a magyar nyomdaiparnak ilyen dicstelenül 
a sírját megásni?Minden idealizmust, minden szépérzéket 
kiirtani? . . .  A nimbuszt, mellyel elődeink a nyomdaipart 
körülövezték, ebek harmíncadjára kell hagyni?

Hallottunk sok tervet, felvetettek ezer eszmét, hogy 
ezt a szerencsétlen állapotot megszüntessék.

Mindannyi pusztába kiáltó szó volt. Mert nem volt 
meg a kellő őszinteség, jószándék, a kölcsönös bizalom, 
hit, bátorság, hogy komoly akarással hozzákezdjenek a 
helyzet szanálásához, a válság okainak likvidálásához.

Be kell látni, nyíltan ki kell mondani, hogy a nyomda
ipari válság mostani elfajulása elsősorban a nagyfokú 
ídegeninvázíóban keresendő. Vissza kell adni a könyv- 
nyomtatást a könyvnyomtatóknak. És ezt intézményesen 
biztosítani kell.

Az irodákból, az adminisztrációkból el kell távolítani 
az oda nem való idegen elemeket. Nincs ott helye a 
laikusok hadának. A nyomdai üzemvezetés és kalkuláció 
nem a számok tudománya, hanem a szakismereté, a 
szakmai termelésé. A kalkulációnak egyúttal szakmun
kának is kell lenni. Akire a kalkulációt, az árak meg
állapítását rábízzák, az egyúttal a termelés legfőbb irá
nyítója és ellenőre kell hogy legyen. Nem lehet a kal
kulációt és árelemzést laikusoknak átengedni, és a kalku
láció köréből minden demagógiát ki kell kapcsolni. Az 
üzemben kizárólag szakembereké legyen a döntő szó.

Ez az első lépés. Ezen fordul meg a nyomdaipar sorsa. 
A többi azután magától jön. Ha ezt az első lépést komoly 
elhatározással, becsületes szándékkal megtettük, az ipar 
fejlődni fog,aszennykonkurrencía megszűnik, a munka
nélküliség visszamegy régi medrébe és a nyomdaipar biz
tosítani fogja minden becsületes művelője számára — 
a megélhetéshez feltétlen szükséges mindennapi kenyeret.
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f r o n t k i r a k ó  n y o m ó a u t o m a t a
m i n ő s é g i  é s  
f ö m e g m u n l c á h o z

minden nyomda kiegészítéséhez szükséges

ÁUGSBURG  
NÜRNBERGI 
GÉPGYÁR RT

P a p í r n a g y s á g
I. sz. gépnél 34X 48  cm.
II. sz. gépnél 43x61 cm. 
Óránkénl 3600 nyomás

gyártmányai: Gyorsfutó újságnyomó 
körforgógépek soros elrendezéssel • 
Illusztrációs körforgógépek • O ffset- 
és mélynyomó körforgógépek • M o
dern tömöntődei berendezések • 
O ffset- és mélynyomású ivnyomású 
gépek, egyszín- vagy többszín- 
nyomásra • Gyorssajtók hátsó front- 
kirakóval • Kéífordulatú gyorssajtók

M a g y a r o r s z á g i  k é p v i s e l e t :

CHATELET ALAJOS ÉS FIA NYOMDAGÉPGYÁR
B ud ap e s t ,  I I ,Marg i t -körútS1  
T e l e f o n s z á m :  Aut. 53-1-74
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N Y O M D A F E S T É K I P A R
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

B U D A P E S T

Gyárt: Mindenfajta fekete és színes kő- 
és könyvnyomdái, offset-, mélynyomó- és 
bádognyomó festéket, kencét, henger- 
anyagot, nyomó- és szárítópasztákat

V E Z É R K É P V I S E L E T  ÉS  
V Á R O S I  R A K T Á R

F R E  U N D-B A R Á T - F É  LE 
G R A F I K A !  S Z A K Ü Z L E T
KOHÁRY U. 2 4 • TEL. 28-2-35, 23-8-72
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Fa-, réz-, celluloid-, ólommetszet

Autót jp ia , (o to tjp ia , g.alvano
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»HUNGARIA«
G a í ly-rendszerű, ál lótégely ű sajtó 3-féie 
típusban, erős kivitelben, prégelésre és 
stancolásra is kiválóan alkalmas, teljesen 
zajtalan járással. •  Lengővágású gyors
vágógép mótorhajtásra, önpréselővei és 
keskenyvágóval beépítve, kitűnő anyagból

..VIKTÓRIA..
tégelysajtógépekhez az összes a l k a t 
r észeke t  teljes garancia mellett szállít. 
Gyárt és szállít állandó raktárról kedvező 
fizetési feltételek mellett: könyvnyomdák, 
könyvkötészetek és rokonszakmák részére 
új és használt gépeket. Gépjavítás, gép
szerelés, költözködés szavatosság mellett

KLEIN ERNŐ
G É P G Y Á R  ÉS J A V Í T Ó M Ű H E L Y  
BUDAPEST V ili, JÓZSEF UCCA 72 

TELEFO N : 37 -2 -39
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ELSŐ MAGYAR  
CARTONLEMEZGYÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÁROSI IRO D A :
BUDAPEST
ANDRÁS5Y=ÚT 86
T E L . 29=5=74 S O R O Z A T

G Y Á R T E L E P :
B U D A F O K
GYÁR-UTCA 23-25
G Y Á R T M Á N Y A I N K :
I. GÉPEN;  géplemezek, 
cíuplex=, triplex=kartonok 
m i n d e n f é l e  dobozhoz, 
plakáthoz, menetjegyhez, 
238 grammtól 900 grammig
II. GÉPEN: finomabb kar= 
tonok, chromopótló*, leve= 
lezőlap=, dossier=, karto= 
fék= és o f  f  se  t=kartonok, 
fedélpapírok, rajzpapírok 
és különleges csomagoló= 
papírok 103 gr=tól 500 gr=ig

TERMELOKEPESSEG 
É V I 8.000,000 KILOGR.

G YÁRI L E R A K A T __________________________________

W ALDM ANN FERENC
P A P ÍR G Y Á R A K  L E R A K A T A  É S  N A G Y= 
K E R E S K E D E L M I  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G  
BUDAPEST V> FALK M IK 1A U .  IS

T E L E F O N  14=2=51 és 29=6=19
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WAVU'úmY;

\  ,  \  

E V E IZ  E l  3  

E H R L K H /
C É Ö T U L & J D © N ® Í @ § € 2  &  
RÉVÉSZ EHRLICH LIPfCHEBy '

P0 T 0 ^
BUDAPEST VII 
DOB-UTCA 17
k é s z ít e n e k  a u t ó -* 
f o t o  és t ö b b s z ín ű
KLISÉKET A LEti JOBB 
KIVITELBEN FESTMÉ
NYEKNEK MUZEÁLIS  
R EP R O D U K Á LÁ S Á T  
ÉS HÁZONKEVÜL1 FEL
VÉTELEKET M IN D EN  
IDŐBEN VÁLLALUNK
TELEFON 176-44
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m ü v e z e t o T h iv a t á s
IRTA: 

HIRSCHKOVITZI 
JÓNÁS

______ lem tartom érdektelennek, ha mi „öregek" a
gyakorlati élet mesgyéjén tapasztaltakat a legílletékesebb 
helyen, a mindnyájunk által szeretve istápolt és már 
rövid fennállása után is nélkülözhetetlenné vált Évköny
vünkben lefektetjük. Fontosnak, aktuálisnak tartom ezt 
egyrészt már csak azért is, hogy a szakma érdekében 
utódaink könnyebben nevelődhessenek, másrészt pedig, 
mert azt látjuk, hogy külföldi szaklapjaink az utolsó 
időkben különösen nagy igyekezettel tárgyalják a műve
zető létkérdését és velünk egyetértőén általánosságban 
jelen cikkem gondolatmenetét tartják alapvetőnek.

Lássuk tehát! A művezető az üzem tényleges műszaki 
vezetője legyen. Az üzemben előállítandó munkák szét- 
tagolása mindenkor kizárólag rajta keresztül történjék s 
így módjában legyen bármely pillanatban a munkamene
tet megfigyelni és azt ellenőrizni.

Sokfelé ágazó feladatai — természetesen az üzem 
míneműségének és nagyságának szem előtt tartásával — 
az alább következő magyarázatból — domborodnak ki. 
Ezt megvilágítandó, előbbrevalónak tartom azonban fel
említeni mindazt, amitől a művezető tartózkodjék.

A művezető, mint olyan, ne kultiválja a rendelőveljvaló 
közvetlen érintkezést, annak látogatását pedig okvetlen 
mellőzze. Ezzel nem azt mondom, hogy ehhez képessége 
ne legyen, hanem hogy ez ügykörén kívül essék. Mert 
amennyire hasznothozó lehet cégének, hogy egy első
rangú szakember, aki művezető volt, az irodában mint 
irányító egyén találjon elhelyezést — ha egyébként keres
kedői képességekkel bír —, ugyanoly kevéssé tudná a 
két helyet egyszerre betölteni.

A művezetőnek mindenkor az üzemben a helye, mert 
különben az utóbbi sínyli azt meg. Azok az úgynevezett 
„művezetők", akik e szabálytól eltérnek, elmulasztják 
főfeladatukat, vagy pedig nem tényleges, hanem csak 
„volt" művezetők. E téren alaposan disztíngvální kell és
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amennyiben a hivatása magaslatán álló szakember az 
üzletvezetésbe vagy kereskedelmi ténykedésbe vonat
nék, a közvetlen műszaki vezetéshez megfelelő pótlásról 
okvetlenül gondoskodni kell.

Ne akarjon a művezető mindent egyedül csinálni. 
Mindent neki kell megadnia, sőt szükség esetén meg is 
mutatnia, de nem személyesen kiviteleznie. Ehhez nevelni 
kell embereit. Mindez — talán az egész kis üzemektől 
eltekintve — vonatkozik a manuális munkára.

Minél többet van a művezető másfelé lekötve, annál 
inkább kerül figyelmén kívül az üzem. A feje szabad 
legyen, hogy a munkamenetet magasabb szempontból 
áttekinthesse, felette kell hogy álljon, nem pedig benne 
működni, hogy a megkövetelt teljesítményt kihozza.

Ha a művezető még oly szorgalmas, de az alárendeltjei 
ezalatt nem dolgoznak, a munka nehezen fog elkészülni. 
Egyídőben dolgozni és felügyeletet gyakorolni, azaz egy
szerre mindenütt lenni: képtelenség.

Egyszóval: embereket kioktatni, helyes magyarázato
kat adni futólag odavetett vázlatok kíséretében, többet 
jelent, mintha saját maga megcsinálná: gyorsabb, jobb 
és olcsóbb. Vannak megbízható és olcsó rajzolók, olcsó 
klísémaratók, kik kevés pénzért elkészítenek rajzot és 
klisét. A többköltség csak szinleges, a művezető egyéb 
ténykedésével többszörösen behozza.

Mindezt képes legyen a művezető illetékes helyen 
demonstrálni, hogy meghallgatást találjon, hisz kivételes 
esetek csak szórványosan fordulnak elő.

Ide sorolom még — kisebb üzemektől eltekintve — 
a korrektúra-olvasást is. Ha az üzem terjedelme ezt csak 
valamelyest engedi, korrektor alkalmazása ne mellőztes- 
sék. Szükség esetén néha-néha egy elsőrendű werkszedő 
is segíthet e téren, amennyiben a kisegítés csak rövid tar
tamú. A művezetőnek az ideje a tényleges vezetéshez, 
diszponáláshoz és felügyelethez kell, nem pedig a fel
adatán kivül eső ténykedéshez.

Ezek azok a szempontok, amelyek a művezető tény
kedéséből folyólag alapvetők az üzemre nézve. Csak az 
a művezető, ki időről-időre ráér saját gondolatait is 
rendbeszední, fogja hivatását kellőképen betölteni tudni. 
A teljes és egyedüli felelősségviselés az irodával szem
ben a művezetőnek műszaki megszervezettségéből adó
dik. Helytelenül cselekszik a főnök, vagy pedig valame-
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lyík igazgató, ha az üzemben személyes diszponálással 
csorbítja ezt a közvetlen felelősségét a művezetőnek. 
Bármily esetbení praktikus magyarázatok, figyelmezte
tések, beosztási óhajok, valamint kifogásolások egye
düli alkalmas leadóhelye a művezetőnél van. Minél 
önállóbb a ténykedése a személyzet előtt, minél jobban 
érzi az egyedüli felelős voltát az üzemben történtekért, 
annál biztosabbak a rendelkezései, annál jobban tartja 
kezében az üzem vezetését és így annál eredményesebb 
az üzem működése.

A művezető irodája, vagy legalábbis munkahelye, 
lehetőleg központilag legyen elhelyezve. Az állami és 
házítelefonnal való összeköttetés, szócsövek, jelzőcsen- 
getyük stb. effélék a közelében: elengedhetetlen kellékek. 
Elsőrendű világosság, elegendő nagy hely, terjedelmes 
utánnézőívek felfektetésére okvetlen szükséges. Bősége
sen legyen ellátva mappákkal, tasakokkal a beérkező és 
kimenő okmányok és egyéb efélék befogadására.

*
Beszéljünk a művezetőről, mint egyéniségről! Mi pre

desztinálja őt vezetői mivoltára és mit vár a szakma is tőle.
Egy szakma elhivatottsága, de a művezető ténykedése 

is egyértelmű a köznek való szolgálatteljesítésével. így 
kell, hogy felfogja az előretolt őrsön álló művezető a 
sokoldalú, a gyakran hálátlan hivatásának kötelességeit.

Mint önkéntértetődő valami bontakozik ki ilyen tény
kedés mellett a művezető egyénisége. Ha előirt útjait, 
amelyeket követnie kell, hogy a gyakorlati életben vezető i 
pozícióját megerősítse, csak egy kissé követjük, tisztán 
nyomul előtérbe, hogy a műveltség mindezek felett áll. 
így jutunk közelebb a művezető szükségelt szakmai to
vábbképzéséhez, amely egyike a legfőbb előfeltételeknek, 
az egyéniség alátámasztásának.

A továbbképzés feltartóztathatatlan követése az összes 
grafikai szakmákban általános megbecsülést arat, mert a 
szakmai és az egyéni intelligencia együvé tartozó ténye
zők, miután előbbenít az utóbbival szerves egésznek kell 
tekintenünk. Minden valamely vezetői állást betöltő kar
társ igyekszik a grafikai szakmában a továbbképzést 
kultívální, minden alkalmat megragad, hogy a grafikában 
előforduló újításokat tanyulmányozza, felülvizsgálja az 
üzemének hasznot hajtó legjobbat, hogy ezáltal az általa 
vezetett üzemnek lehetőleg előnyöket szerezzen.
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A h idevágó, különösen a mostani nehéz időkben 
hézagpótló előadásokat, tanulmányi kirándulásokat az 
illetékes különféle szakkörök felváltva és együttesen 
szokták megrendezni, csak látogassa is ezeket a műve
zető kivétel nélkül, mert a szakmában való továbbképzés 
nélkül az egyéni műveltség teljesen kizárt dolog. Tartsa 
azután kötelességének a művezető az ílymódon meg
szerzett tudást és képességet szakmája érdekében hólab
daszerűen kollégáinak továbbadni és nem önző módon 
magába zárni.

Az ílymódon vértezett művezetőnek módjában lesz 
azután képességeit üzeme számára hasznosítani és így 
abba a helyzetbe jut, hogy hatáskörében könnyen vállal
hatja a köteles és el nem vitatható felelősséget. Egyszóval 
akkor cselekszik leghelyesebben a művezető, ha a nagy 
köz érdekében a szolgálatkészségnek mintaképét adja, 
vállalatának pedig éppúgy, mint a rendelőknek mérték
adó tanácsokkal rendelkezésére áll. Hogy munkatársait, 
illetve alárendeltjeit célirányosan serkentse a beosztott 
munkák lelkiismeretes elvégzésére, legyen ő mindenkor 
személyzetének igazságos és önzetlen szószólója és szük
ségszerűen az a bizonyos becsületes összekötőkapocs 
feljebbvalói és a munkásság közt, amely nélkül harmo
nikus együttműködés józanul el sem képzelhető.

Sok mindent fűzhetnék még a művezető egyéni mi- 
voltához, jelleméhez és követendő eljárásaihoz, de mert 
örökké fennáll annak a magyar közmondásnak : „Ahány 
ház, annyi szokás" igazsága, a mai kor szellemében élő, 
intelligens művezetőre kell bíznom cikkem okszerű ki
építését úgy a teóriában, mint főképpen a gyakorlatban. 
A fontos az, hogy a művezető sohase gondoljon csak 
magára, alkalmazkodjék a nagy köz kívánalmaihoz és 
meg tudja értetni a környezetével úgy felfelé, mint lefelé, 
hogy „nem mindenki járhatja a táncot, valakinek a 
zenét is kell szolgáltatnia".

Cikkem befejezéséül még csak néhány őszinte intő 
szó az ezídőszerínt még aktíve működő művezetőkhöz és 
az ilyen nem irigylendő pozíciót talán már ambicionáló 
fiatal kartársakhoz : Gyeplő nélkül ne üljék meg a lovat 
semmi áron s azt teljes erővel fogják, mert különben egy 
szép napon lovuk — akár sunyi módon, akár pedig 
rakoncátlan ugrással — eltávolodik alóluk, ők a földön 
fekve maradnak és sóvár szemekkel bámulhatnak utána.
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ROSSZ KÉZIRATOKRÓL

kéziratnak általában azt nevezhetjük, amelyik 
mindenekfelett könnyen olvasható, stílusa sima és gör
dülékeny, helyesírása, írásjeleinek felrakása kifogástalan.

A jó kézirat eme meghatározásából azt lehetne követ
keztetni, hogy a szedő szempontjából a legjobb sorról- 
sorra kimenő nyomtatott kézirat. A nyomtatott kézirat
ról való szedés nem egyéb, mint lélektelen másolás, 
amely nem igényel semmiféle különösebb szellemi 
képességet.

Ilyen úgynevezett „kéziratról" a kisebb értelmiségü 
és képzettségű szedő is elfogadható munkát produkál. 
Az értelmes, a lényeget is figyelemmel kísérő és megértő 
szedő — bármilyen sajátságosán is hangzik ez — éppen 
a nyomtatott kéziratról szokott — lélektanilag megma
gyarázható — kifogás alá eső, hibás szedést produkálni.

Az értelmes szedő ugyanis, ha nyomtatott szövegről 
szed, könnyelműen dolgozik, igy gépies munkát végez. 
Ellenben, ha nehezebben olvasható és nem mindennapi 
problémát tárgyaló kéziratról szed, egész figyelmét és 
tudását munkájára koncentrálja és a legkífogástalanabb 
szedést adja, mert észszerű munkát végzett.

A szedők univerzális tudása és intelligenciája külö
nösen fontos a soröntő szedőgépeknél, mert tudvalevő, 
hogy egy betühíbáért is újra kell szedni az egész sort.

Itt tartom szükségesnek megemlíteni, miszerint igen 
fontos az, hogy a művezető a szedőszemélyzet értel- 
mességét egyénenként'ís ismerje. Feladata magaslatán álló 
művezető ennek a megismerésnek szükségességét nem is 
téveszti szem elől és megfigyeli az újonnan belépő szedő 
korrektúráját, de még a neki kiosztott kéziratokat is. 
Ezzel rendkívül sok esetben jó eredményt lehet elérni 
és nemcsak a szedőnek és munkaadónak, de a régi 
patriarchális nyomdászmentalitásnak is jó szolgálatot 
lehet így tenni. Ha a nyomdába újonnan belépő szedő 
bebizonyította, hogy kéziratról is elfogadható szedést
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produkál, úgy ezáltal magát rokonszenvessé és meg
becsültté tette. Ellenben hiába produkált egy másik szedő 
többet, ha rossz korrektúrája miatt, a sok újra kisze
dendő sorért teljesítménye sajnálatosan leromlott.

Sok esetben a rossz kézirattal szemben kínos kífaka- 
dások esnek a szedők részéről és közülük sokan, úgy 
gondolják, hogy a kéziratot szolgáltató egyén írói kvali
tása is olyan, mint a kézirata. A legtöbb esetben téves ez 
a feltevés. Azzal a váddal sem lehet az írókat illetni, 
hogy hanyagságból vagy közömbösségből nehezítik meg 
a szedők munkáját.

Van akárhány kiváló író, aki nem tud szépen írni. 
Amikor pedig rohanva-járó legszebb gondolatait — 
csupa kényszerűségből — kézzel írja le, többnyire a leg
nagyobb gyorsasággal dolgozik, hogy írásművének talán 
legértékesebb részei leírás előtt el ne röppenjenek.

Ezek egynémelyíkével megtörtént már, hogy a szedő 
egyes szavak olvasásánál zavarva jött és a közelben tar
tózkodó íróhoz fordult, hogy olvasná fel híeroglífszerü 
rejtvénynek is beillő kéziratát. A szerző jó darabig nézte 
— tehetetlenül ákombákumjaít, de képtelen volt elol
vasni. Végtére azt tanácsolta, hogy szedje egy értelme
sebb szedő ki és a kérdéses szavak helyére szedjen az 
értelemnek megfelelő szöveget.

Ilyenkor lép előtérbe az a szedő, akinek intelligenciája 
következtető, kombínativ képességét megnövelte. Az 
ilyen szedő azután az olvashatatlan szavak helyett az író 
gondolatmenetének megfelelő szöveget szed és eme 
rábízott feladatot a legteljesebb megelégedésre oldja 
meg. Előfordult, hogy ilyen eset után a szerző egyszer 
és mindenkorra felhatalmazta az illető szedőt, miszerint 
más alkalmakkor is belátása szerint szedje a kézirat 
olvashatatlan részeit. Az ilyen kiváló szedő nagy hasz
nára válik az üzemnek és nagy szolgálatot tesz az írónak is.

Való igaz, hogy sok bajt, időveszteséget, izgalmat, 
bosszúságot hoz a rossz kézirat a személyzeteknek, 
anyagi kárt a nyomdának.

És kérjük bár szép szóval az írókat, hogy írjanak 
olvashatóbban, vagy tiltakozzunk udvarias-erélyes for
mában a rossz kézirat ellen, ez a kívánságunk és törek
vésünk azonban, sajna, szerény óhaj marad továbbra is.

Befejezésül kívánok minden nyomdásznak — mégha 
rossz is — annyi kéziratot, hogy sose fogyjon el.
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NAPISAITÓ  KLISÉI
IRTA: 
SEBESTYÉN 
ANTAL dr .

■ BBBnapísajtó-grafíka, pontosabban a rotációs-grafika 
a magyar sajtóban sem az előkészítés, sem a kivitel te
kintetében nem üti még meg azt a mértéket, mely fontos
sága szerint megilletné. S mig kommerc-grafíkusaínk a 
propaganda-grafika terén, jelesül a plakátmüvészetben 
sok kiválót alkotnak, s sikerük érdekében nem csupán 
témájuk elgondolására szorítkoznak, hanemakívítelezési 
technika lehetőségeit is nagyon helyesen abban az irány
ban latolgatják, hogy az elérendő hatást mi növelheti, 
vagy csökkentheti, ily módon mintegy benne élnek a re
produkciós kivitelezésben, megfigyelve a reprodukciós 
technika munkamenetét és lehetőségeit, addig a napi
sajtónak szánt mondanivalóikat, mint valami alsóbb 
értékű dolgot, csak fölényesen odavetik, s legfeljebb csak 
a gondolatot szülik meg anélkül, hogy a gondolat kivi
telezési lehetőségét, a technikai kivitelezés útját, eszközeit, 
lehetőségeit és módjait alkotásuk közben szem előtt tar
tanák. Innen van, hogy a magyar napisajtó úgynevezett 
Gebrauchsgrafíkja a külföldi ilynemű termékekhez 
képest minden lendület nélküli, szánalmas vérszegény
séget mutat s a művészeti igényekről, melyeket e tekin
tetben méltán és jogosan szintén el lehetne várni, nem is 
szólva, még a kötelező hatásosság fokáig sem tudnak fel
emelkedni.

Hogy tudatos, vagy tudatalatti okok, vagy egyáltalán 
lélektani, vagy egyéb indítékok játszanak-e ilyen tekin
tetben közre, más vizsgálati térre tartozik, itt csupán 
annak megállapítására akarunk szorítkozni, hogy a napi
sajtó kommercgrafikájából hiányzik az az átütő erő, 
amely ezt a tárgykört jobban láthatóvá tenné és a min
denütt szükséges verseny nyomán kidomborítaná. 
Indokolt ez az óhaj főkép azon az adottságon keresztül, 
hogy a ma közönsége gazdasági és egyéb okokból ismét 
enciklopédikus ismeretforrásokhoz kénytelen vissza
kanyarodni, szabatosabban: egyetlen enciklopédiájához,
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a napisajtóhoz. A napisajtótól várja nemcsak az újabb 
híreket, hanem abból akar szedni- társadalomtudományi 
és gazdasági tudományt, mesterségbeli tudást, művészeti 
oktatást; a sajtó a ma közönségének szórakoztatója, okta
tója, tanácsadója, mindene s mivel a közönség mindezt 
várj a tőle, mindezt adnia is kell. Annál meglepőbb, hogy az 
a különben minden tekintetben kípallérozott magyar napi
sajtó, mely ilyen irányú elhivatottságának teljesen tuda
tában van s újkori feladatának tökéletes megoldására 
törekszik, csak szórványosan tud a saját köntöse szépé
szeti szempontjaira kellő tekintettel lenni. Fel kell adni 
azt a nézetet, hogy a rövídéletü sajtótermékeknek csupán 
tartalmilag kell megütníök a hozzájuk fűzött várakozás 
mértékét. Mert bár kétségtelen, hogy a forma másod- 
rendüségének kérdése azon a címen, hogy a napisajtó- 
termékek nem könyvtári alanyok és nincsenek megőrzésre 
szánva, mert minden uj számuk feledésbe sülyesztí a 
megelőzőt,közel fekszik és érthető;ha azonban a kérdést 
alaposabban szemügyre vesszük, rá kell jönnünk, hogy 
ugyanezt a nézetet a tartalomra is vonatkoztatva, arra a 
hibás eredményre kellene jutnunk, hogy a napisajtó 
mondanivalói szintén csak pillanatnyi értékűek, holott 
a valóság ezzel szemben az, hogy alig van nála fontosabb 
szellemi termék, mely az olvasóközönség véleményének, 
politikai, társadalmi, irodalmi és esztétikai nézetének 
kialakítására és kiképzésére tartósabb és állandóbb ha
tással lenne.

A sajtótermékek, jelesül napísajtótermékek külsejének 
mikéntje és minősége, tehát ugyané címen szintén nem 
tekinthető csak múló hatásúnak és gyökértelennek. A 
közönség a hasábok szimmetriáját vagy asszímmetríáját, 
a tipográfiát, a címek és alcímek ízléses beosztását és 
utoljára, de nem utolsónak az illusztrációk mínemüségét 
ösztönösen és öntudatlanul — mint a levegőt — szívja 
magába, ezeken a formákon, betűkön, képeken, rajzokon, 
egyszóval illusztráción nevelkedik.

Nem közömbös tehát, hogy a tipográfia és illusztráció 
milyen hatást vált ki az olvasóközönségben, nem lehet 
közömbös, mert akkor a nagy külföldi újságok: Times, 
Daily Mail, Matín stb. ezeket a megjelenési formákat nem 
ápolná azzal a kényes Ízléssel s kínos szépségkereséssel, 
amelyekkel ezeknél a lapoknál találkozunk. S még egy 
fontosat. Az a gondosság s választékosság, ahogy ezek a
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nagy külföldilapok illusztrációikat megjelentetik, egészen 
másképpen ösztönzi azokat a gazdasági tényezőket: 
gyárosokat, kereskedőket, vállalatokat, amelyek termé
keiknek vagy javaiknak sikeres propagálására a sajtó 
hasábjain látják a legmegfelelőbb lehetőségeket. Nehéz 
volna a propaganda e példás kiviteleinek láttán elhinni, 
hogy feltevésükben csalódjanak. Kiragadom csak ügy 
találomra a világsajtó egy példányát, egy szürke december 
22-íkí számát a Daily Maíl-nek. Érdemes megnézni, hogy 
a Phíllosan-tabletták hirdetése mennyi gonddal, milyen 
alapos előkészültséggel ügy grafikai, mint a kivitelező 
reprodukció s tipográfiai szempontból jelent itt meg. A 
hirdetés illusztrációjának meleg beállítása, a kivitelezés 
autotípíájának könnyed, de a rotácíósgép zuhanó 
gorombaságával mégis számító, megfontolt kidolgozása, 
a bőbeszédű szöveg levegős, áttekinthetően olvasható 
szétosztása olyan frappánsul hatnak és a szemet annyira 
olvasásra nyűgözik, hogy az érdeklődés felkeltettségét 
bizonyítani kívánt megrendelőszelvényt bizonyára az 
olvasók százezrei vágják ki és küldik el. A Phíllosan- 
tabletta illusztrációját fényképezett alakok és helyzetek 
helyett konstruált grafikával, toll- vagy szénrajzzal is ki 
lehetett volna tulajdonképpen hozni, de mennyivel 
kevesebb hatása lenne az ilyen rajzolt alakok oda- 
állítottságának, mennyivel valószínűtlenebben hatna a 
rajz merevsége, mesterkéltsége, tolakodó reklámísága, 
mint e hirdetés képének családias, bensőséges melege. 
S ezzel első mondanivalómat be is fejeztem volna.

Keressük a kommercgrafíkában is a meleg, meghitt 
helyzeteket, kerüljük az ordító odaállítottságot, mely 
ahelyett, hogy a figyelmet magára vonná, tucatságánál 
fogva a szemet inkább magáról lesíklatja. A hirdetés meg
konstruálása komoly probléma, amellyel a grafikusnak 
behatóan kell előbb foglalkoznia, s a témát minden oldalról 
meg kell mérlegelnie. Alakítását, amely egyik legnehezebb 
alkotó munka lévén, a tárgykörhöz, az olvasók íntellek- 
tualításí fokához, a reprodukciós képesség mértékéhez, 
a meghirdetendő cikk vagy téma mínemüségéhez, végül 
a nyomdászat! lehetőség fokához kell alkalmaznia. Tisztá
ban kell lenni a grafikusnak, mint már fentebb érintettem, 
azokkal a határokkal, melyek között a reprodukció sike
resen mozoghat, mert más az a hatás, amit a grafikus 
magában, a kivitelezési lehetőségtől elvonatkoztatva
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elképzelhet és más, amit a kivitelezési technika konyháin 
keresztülszűrve elérni lehet. Más a kontraszt a grafikus 
papírján és más a rotácíósgépen keresztül. Vannak pl. 
síkbontásí elképzelések, amikor a grafikus ezzel valőr- 
dífferencíákat akar kihozni, de e különbözetet rajza 
olyan pontjaira is elosztja, ahol csak kompakt síkokat és 
vonalakat engedhet meg a visszaadó technika sikeresen 
s az eredeti elképzeléshez való görcsös ragaszkodás 
esetén—aminőkkel kivitelezés közben elég gyakran talál
kozhatni — csak értelmetlen festékpíszok az eredmény.

Amilyen szép és hatásos a jól kivítélezett autotípíaí 
reprodukció, olyan visszataszítóvá válik a rotácíóslapok 
hasábjain, ha a grafikus, képríporter, klisőr és nyomda 
nem egy irányban dolgoznak, s csak valamelyik is közülük 
nincs tisztában azokkal az aprólékos, sok tapasztalatot 
kívánó gyakorlatiasságokkal, amelyek együttesen tudják 
csak elérni a jó eredményt. Egyik kirívó példájával 
ezeknek az eseteknek kívánok néhány szóban foglalkozni. 
Valamilyen tömegjelenet visszaadásáról van szó. A fotó
riporter érthető vagy érthetetlen okokból — aszerint hogy 
a főszerkesztő, vagy a jó eredmény irányában dolgozik-e— 
minél több kalapot akar lencséjébe belehozní. A szerkesztő 
elismerését fejezi ki neki a hatásos felvételért. De mire 
a lapban napvilágot lát a jól indult jelenet, már csak 
vastag fekete festékmaszatot és ítt-ott kívígyorgó fehér 
oválísokat lát az olvasó, mintha ragadós sürü sárban apró 
vattagalacsínokat hullajtottak volna el. De mindez még 
csak megjárja, ha valamelyik névtelen tömegjelenetről 
van szó. Teljessé az eset akkor válik csak igazán, ha a 
kép a versenyre induló űszóbajnokokat akarja a közönség 
elé vinni és alul a szövegrészben még fel is sorolja, hogy 
X-Y-t ábrázolják. Mi történt itt? A riporter és a szerkesztő 
is túlbecsülte a rotációs nyomás lehetőségeit és mindent 
arra az egy tétre rakott fel, hogy a jó klisé majd kíkorrí- 
gálja azt, amit a túlexponált lemez, vagy a tulhívott kópia 
visszaadni elmulasztott. Végül még mindehhez hozzá azt 
a tagadhatatlan tényt, hogy fele akkora klisé fele annyiba 
kerül, mint a kétszer akkora, akkor a 18X24-es tömeg
felvételt majd csak sikerül valahogy egy 60—70 mm-es 
hasáb Prokrustes-ágvába belekényszeríteni. Hát igen, 
ezekből és ezekhez hasonló esetekből indul el napilap
jaink képtelen képanyaga s lehet az a közgazdasági érte
kezés írója akár maga Smíth Ádám, amely ilyen kiállítású
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sajtótermékben megjelenik, az olvasóban mégis a vissza
tetszés és a komolytalanság hatását fogja kelteni. Mindez 
azonban nem azt jelenti, hogy tömegjelenetek reprodu
kálása nem kívánatos, vagy lehetetlen, hanem azt, hogy 
ilyen esetekre alkalmasabb módszert, sikeresebb beállí
tást lehet és kell is keresni. Ha a régi képzőművészeti 
elvet, a„pars pro toto“ elvét ügyesen alkalmazzuk és nem 
annyira a széles, mint a mély felületre dolgozunk, ami 
azt jelenti, hogy a lencsébe nem az egész területet ipar
kodunk belegyömöszölni, hanem annak csak egy alkal
mas részével is megelégszünk, a szemlélőből mégis a 
sokaság és tömeg lenyűgöző képzetét sikerül majd kivál
tanunk. Vannak bekeretezett tengerképek, senki sem 
fogja a tengert ezért bekeretezett jelenségnek felfogni.

Ami most már a helyesen megválasztott és előkészített 
reprodukciós anyag klísírozását illeti, nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy mennyire szükséges a reprodukciós 
műhely intelligenciája ahhoz, hogy az együttes cél felé 
törekvők munkájával lépést tartaníés abba sikeresen bele
kapcsolódni tudjon. Sajnos, sokszor kerülnek a matrícázó 
prés alá gyenge, vagy kimondottan rossz kidolgozású 
maratások, mert még mindig az a régi tévhit tartja magát, 
hogy a rotációs nyomású klisék nem igénylik azt a nagy 
gondosságot, mint a múzeumok katalógusanyaga. Nem, 
ennek ép az ellenkezője igaz. A múzeumok katalógus
anyagának nyomásához rendszerint kellő idő, valamint 
finom minőségű papíros áll rendelkezésre, a nyomdász 
egyengethet, amennyi szükséges és még közepes ki
dolgozású klisékkel is űgyszólván elég jó eredményt 
érhet el. Rotációs jó eredményt azonban csak jó rotációs 
klisékkel lehet elérni. A percre induló gépek nem 
várhatnak a piszmogó egyengetésre, a lapok megjelenése 
a napnak nemcsak bizonyos órájához, hanem meg
határozott percéhez van kötve és kitaposott jó munkát, 
biztos nyomású kliséket kell kapniok, hogy illusztrá
ciójuk ne a közönség bosszankodásának anyaga legyen.

Hogy kezdjük hát és hol ?
Akik a mesterségben benn vannak és azt értik, 

azoknak nem kell ezt külön kiemelni, akik pedig mester
ségüket nem értik,azoknak nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy az egészséges, jól nyomó klisé kiindulási pontja a 
jó felvétel és pedig kettős okból, mert gazdaságosabb a 
jó felvételt kidolgozni, mint a rosszat, másodszor, mert
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jó klisét nem lehet rossz felvételről készíteni. Mi a lényege 
a jó felvételnek? A helyes, egészséges, maratásra alkalmas 
raszterpont kiképzése. Jó emuzlíó, tiszta és gondos 
preparálás, abstand és expozíció egyéni és helyes meg
ítélése és alkalmazása, végül a negatív nem elnagyolt és 
kapkodó, hanem gondos, a munka további folyamatán 
is a pont alakulási lehetőségeit folyton szem előtt tartó 
kidolgozása. Azt mondtam előbb, hogy „egyéni". Mire 
gondolok ezzel? Arra, hogy a reprodukciós fényképészet 
nem vásári tucatmunka, amelynél minden felvétel egy 
kaptafára megy, hanem az eredeti sajátos minemüsége 
dönti el, hogy keményebb, lágyabb, vagy normális fel
vétellel lehet-e a maratási, illetve eredeti tónusértékí 
fokozatokat elérni.

Ugyancsak az egyéni megítélés fogalomkörébe tar
tozónak kell tekinteni azt a gyors megbíráló képességet, 
amely, a folyton változó eredetiek különböző természete 
szerint, folyton uj helyzetet teremtvén, hirtelen, de mégis 
átgondolt elhatározottsággal készteti a reprodukciós fény
képészt arra, hogy az adott tárgyról raszteres, vagy vonalas 
felvételt készítsen-e. Milyen emulzióval öntse át a lemezt?

Sokszor kiválóan érdekes lélektani tanulmány meg
figyelni, hogy ugyanazt az eredetit az egyik szakember 
autotypíára, a másik ugyancsak képzett és százszázalékos 
szakember fototypíára alkalmasnak tekinti és fotografálja. 
Rendszerint a durván szemcsés rajzpapíron készült szén-, 
vagy ceruzarajzok nyújtanak ilyen megfigyelésre jó alkal
mat. Magát a döntést számtalan tudatos, vagy tudatalatti 
rugó eredőjének kell tekinteni. Az egyik felfogás az egy
szerűbb kidolgozást, a könnyebb és biztosabb nyomási 
lehetőséget, a reprodukciós műhely viszonyainak pilla
natnyi adottságát, a másik ezzel szemben inkább művé
szeti igényszempontokat: az eredetihez való közelebb- 
állást tartja fontosabbnak ahhoz, hogy raszteres, vagy 
vonalas; emulziós, vagy kollodíumos felvételt készítsen. 
Akármilyen irányú is legyen azonban az ilyenkor szaba
don érvényt kereső szakfelfogás, bizonyos, hogy a válasz
tott utat helyesen kell végigjárnia, ami alatt azt értem, 
hogy az említett szén- vagy ceruzarajz esetében — egy 
Géhl-rajzra gondolok itt például — a rajz jellegzetes tech
nikáját indokolatlan keménységgel vagy lágysággal, vagy 
a raszternek csak sablonos alkalmazásával s az ilyenkor 
rendszerint szerencsésen alkalmazni szokott u. n. hoch-
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licht-felvétel könnyelmű kikerülésével el ne rontsa és 
jellegzetességéből ki ne forgassa.

A helytelenül alkalmazott felvétel nemcsak zavarja, 
de meg is akadályozza a maratás munkáját, mert pl. a 
normál helyén alkalmazott kemény felvétel a levegőben 
és általában az u. n. líchterek síkjain olyan kicsinyre 
mért raszterpontokat produkál, amelyek a megelőző, 
szelekciós maratásokat nem bírják többé ki és a maratás 
munkájának vagy meg kell elégednie a líchterpontok 
egészen kis mérvű lefaragásával, ami az egész kép 
szürkeségét és laposságát eredményezi, vagy közbevetett 
fedésekkel kell a különben természetesen adódó, de 
most hiányzó tónusértékeket kierőszakolni. A tulságba 
vitt lágy felvételek szintén helyt nem állók. Az ilyen 
felvételeknél a pont ott is hálóban áll a negatívon és a 
kópián, ahol nem kellene és megint egészen a maratásra 
háramlik, hogy a kereszteket átszakítsa s a pontot, 
ott, ahol szükséges, önállóvá tegye. Közben esetleg a 
kompaktabb részek még megengedett nagyságú fehér 
pontjai is túlságos tágra nyílnak, ami a kép kontraszt
jának lerontásához vezet. így megint csak a nem szívesen 
látott fedőecsethez kell nyúlni. De ha a legmélyebb tónus 
ilyen nyitott, akkor a középtónus pontjai is a kívántnál 
nagyobbak, megint tehát a fedőecsettel kell szelektálni, 
holott tudjuk, hogy az egészséges felvételek nagyon ke
vés fedést igényelnek és a tónusdífferencíák minden na
gyobb beavatkozás nélkül szép átmenetben adódnak.

Az egészséges fölvételek pontjai természetesen nem
csak lineálísan kisebbednek a maratásban, hanem lefelé 
is mélyülnek és a rotációs klisék jóságának egyik leg
fontosabb feltételét is elérik, míg a mélyre nem maratható 
kemény felvétel külön, u. n. rasztermélymaratást is igé
nyel, ami azután sok esetben a munka sürgőssége miatt 
elmaradni kényszerül. Mi az eredmény ilyenkor? A pont
nak nincs meg a kellő mélysége, nincs a matricának mit 
átadni és nincs mit az öntésnek továbbítani, a festék 
nemcsak a pontok hegyein, hanem a pontok közé, a 
mélyekben is elhelyezkedni kényszerül, a nyomat masza- 
tossá válik és ahol az arc, az ég és minden, ami eredetien 
világos volt, a nyomaton fekete maszattá válik.

Amikor az eredeti világos hátterű, ritkábban, de 
amikor a föntebb említett tömegjelenet túlexponált vagy 
sötétre másolt apró fejekből álló eredetijeit kell reprodu-
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hálni, igen siirün láthatni ezek nyomataként az alahoh 
helyén eggyé folyó festéhcsíhot és ennek tetején ovális- 
szerű fehér ablakokat. Azért ragadom ki ezt a példát, 
mert ilyenkor legtöbbnvire nem a klisében, hanem az 
eredeti szerencsétlen megválasztásában rejlik a hiba, 
melyet a legjobb akarattal, a klisé leggondosabb kidol
gozásával sem lehet kíparírozni. A síknyomásban az 
ilyen klisék nyomása nem okoz túlságosan nagy gondot 
s a nyomási eredmény legtöbbnvire tűrhető is, de a 
rotációsban a megfelelő klisé konstrukciója révén lehetet
lenné válik. A rotációs kliséknek tudvalevőleg általában 
alsó lemezből is álló kontratip-maratása is van avégből, 
hogy az anyaklisé raszterpontjait a matricába felnyomni 
segítse egyrészt, másrészt hogy a kompakt részek osztatlan
sága révén az anyaklísé megfelelő helyeinek a matricába 
osztatlanul való továbbadásával a kép kontrasztjait ki
emelje. A kontratíp, másszóval relief ennek a feladatának, 
ha hibátlanul van maratva és se nem tulmély, se tul- 
sekély, meg is szokott felelni, különösen meg akkor, ha 
az eredetin a tónusok egyensulyozottan vannak elosztva. 
Ha azonban ez az egyensulyozottság nem áll fönn és 
a kép adottságánál fogva nem is állhat fönn, akkor, 
mint az említett tömegjelenet lemezénél, a pont nélküli, 
vagy csak igen kicsiny fehér pontú, sötét részletek 
eluralják a kép jelentősen nagyobb síkjait, a kontratíp 
kompakt részei is szélesen dolgozván, a matrícázásnál 
a fölöttük elhelyezkedő anyaklisének csupán összevágó 
részeit emelik fel a matrícaprésben, míg a kompakt 
síkoktól mindenfelől szorosan körülvett, többnyire kis 
kiterjedésű raszteres részek kellő alátámaszték híján és 
gyengébb alkatuknál fogva visszamaradnak, pontjaik 
nem kerülnek be a matricába s ha innen kiestek, az 
öntésben sem szerepelhetnek, miáltal a nyomaton kelle
metlen és csúnya pont-ésrajznélkülí fehér folt keletkezik.

Maga a klisé az ilyen eseteknél expíálható, mert ha a 
kontratíplemez maratásánál ezt az eshetőséget minden
áron számításba kellene venni, akkor a maratásnak olyan 
sekélynek kellene maradni, melynek az egész kép 
áldozatául esnék s a sekélyen hagyott relief az anya- 
kliséből majdhogy semmit se segítene át a matricába. 
A pont tehát ugyancsak sekély maradna és adódnának 
ennek folyamataként a nyomásig keletkezhető teljesen 
kíküszöbölhetetlen, javíthatatlan, csúnya híbasorozatok.
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A ritkább esetek közé azok a vattás nyomatok tartoz
nak, amikor az eredeti elég levegős, mondhatni kiegyen
súlyozott. Ilyenekért tisztán a klisőrt terheli a felelősség 
a tulmélyre mart kontratíp révén. A tulmély matrica telt 
síkjai vagy sikrészeí tulmagasra emelik a présben az anya- 
klisé fölöttük elhelyezkedő összevágó részeit, míg a rasz
teres részek az előbbihez arányos erősségű alátámasztás 
híján visszamaradnak s pontjaik nem, vagy csak erőt
lenül nyomulhatnak a matricába.

Miután még csak a matrícázó figyelmét kell felhívnunk 
a matricázóprés idő előtt való helytelen visszakapcsolá
sára, mert a matrica anyagának bizonyos fokú rugalmas
sága miatt valamelyes időt engedni kell a raszterpontnak 
nemcsak a matricába való benyomulására, hanem meg- 
rögzülésére is és az öntés figyelmét az úgynevezett 
hídegfoltok kellemetlen következményeire, szólni kell 
még a nyomda felelősségi részéről is.

A hazai napísajtótermékek küllemének a külföldiek
kel és főképpen az angolokkal való összehasonlításában 
nyomdáink bizonyos fokú felmentésére mindenekelőtt 
le kell zárni annak a ténynek vitán felül való állását, 
hogy a nyomási küllem egyik legfontosabb tényezője 
a papír, tehát az a tényező, melynek minőségi meg
választása tekintetében oízonyos államgazdaságí meg
fontolások függvényei vagyunk és ennélfogva megkö
töttséggel állunk szemben, amelyet szállítóink nem hagy
nak e szempontból kihasználatlanul. Tagadhatatlan, hogy 
pl. a norvég rotációs papírosanyag, kidolgozás és ennél
fogva plasztícítása tekintetében fölülmúlja az osztrák 
gyártmányokét. Láttam a fűzfői gyártmányokat, figyeltem 
az ezen a papíron elérhető nyomási eredményt. Minden 
dicséretet megérdemelnek e tekintetben. Hogy technikai, 
vagy minő más okok akadályozzák, hogy a fűzfői rotációs 
általánosan elterjedjen, nem e tárgy keretébe tartozik. 
Akárhogy álljon is azonban a papírkérdés, szakemberek 
nyilatkoztak oda, hogy helyes kezelés, illetve tárolás, 
nemkülönben nyomásra való kellő előkészítés utján még 
a legsilányabb papiros nyomhatóságát is bizonyos mér
tékig feljavítani lehet. Ha ez tényleg így áll, akkor nem 
volna szabad ezeket a lehetőségeket ki nem használni.

A második tényező, a festék tekintetében a helyzet 
kielégítőbb és e kérdés csupán a kalkuláció terére zsu
gorodik. Meg lehet figyelni, hogy a szép intenzív fekete
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festék kellőképpen adagolva mennyire kiemeli az illusz
trációs részeket, mennyivel több mozgást visz be a képek 
figurális részébe, mint az alacsonyabb minőségű és még 
nem is elegendően adagolt szürke anyag. Ez nem tisztán 
pénzkérdés, ez a magyar sajtó előrelendülésének is ügye.

Gépmestereink általában elsőrangú szakemberek, 
akik gépükön teljesen jártasak. Ahol mégis némi hézagok 
mutatkoznak, többnyire rajtuk kivül eső körülmények 
folytán, mint a gépektől igényelt tulmagas teljesítmény, 
vagy a géptermeknek, különösen a hideg időszakban 
szükségessé váló és egyébként magát a nyomást zavaró, 
kellő hőmérsékleti hiánya tekintetében, ott az a kíván
ság óhajt kifejezésre jutni, hogy legalább ezeket a köny- 
nyebben elhárítható bajokat tényleg kiküszöböljük.

Én és velem igen sokan a magyar napísajtótermékek 
küllemének mikéntjében egy közös energia- és akció- 
képesség visszatükröződését és a gazdasági letargiával 
felvehető küzdelem sikerét keresem és várom. A magyar 
napisajtó a magyarság fotográfiája, mely ídebenn és a 
külföldön minden nap újra meg újra mutatja magát. 
E fotográfiáról ítélnek meg bennünket s ne elszontyolo
dott, hanem jó arcot mutassunk hozzá: to keep smíle.
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PAPÍRGYÁRTÁSRÓL
IRTA:
VANCSÓ
BÉLA

NX  ™ yersanyag szerint van: fatartalmú vagy famen
tes papíros; a kikészítés módja szerint van simított vagy 
gépsíma papíros; a csomagolás szerint: íves- vagy 
tekercspapírost különböztetünk meg; a nyomdai fel
dolgozás szerint külön tárgyalom a magasnyomás, 
mélynyomás vagy laposnyomás céljaira készítendő 
papírosok előállítását; a mechanikai technológia a 
papírosokat tartósságuk szerint osztályozza.

Néhai Rejtő Sándor, az anyag szerkezeti vizsgálatának 
elismert kiválósága, 1891-ben szerkesztette meg papír- 
vizsgáló készülékét és állami hivatalaink és hatóságaink 
ma is a Rejtő-féle minőségi előírásokat használják.

A különböző államok vámtarifáiban az egyes papír
fajták más csoportosításban szerepelnek, ezekre azonban 
nem térek ki, mert a vámtarifák összeállításánál sem a 
logika, sem a tudományos vagy gyakorlati szempontok 
nem játszanak szerepet, hanem kizárólag az illető ország 
iparának és kereskedelmének érdekei.

Az egyes papírcsoportok gyártásával nem foglalkoz
hatom külön, hanem kiindulok a fatartalmú nyomó
papírosok gyártásából és később ismertetni fogom, hogy 
a különböző nyomdai feldolgozás alá kerülő papírosok 
gyártása miben különbözik a fatartalmú nyomópapíros 
gyártásától.

A fatartalmú nyomópapírosok gyártásánál a követ
kező nyersanyagokra van szükségünk: faköszörület, más 
néven facsíszolat vagy faanyag, cellulóza, töltőanyagok, 
enyvező anyagok, festékek.

1. A facsíszolatot lucfenyőből (Fichte, pínus excelsa) 
gyártjuk. A gyártásra gömbölyű fa szolgál 10—24 cm. 
vastagságig. A fákat egy méter hosszú darabokra 
fűrészelik, kérgüktől gondosan megtisztítják, az ágak 
töveit fejszével vagy koronafuróval kifúrják és az így elő
készített fadarabokat a facsíszológépbe helyezik. Ez a gép 
lényegében egy természetes, vagy mesterséges kőből
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készült kb. I1/--’ méter átmérőjű kőhenger, amelynek kifúrt 
közepébe erős acéltengelyt helyezünk. A tengely két 
végén, vízzel hütött csapágyakban forog és gőzgép vagy 
elektromotor közvetlenül hajtja meg. Az előbb említett 
1 m hosszú fadarabokat különféle szerkezet segítségével 
a forgókőhöz nyomjuk, miközben a kőre bőséges 
mennyiségben tiszta vizet fecskendezünk. A kő durva 
szemcséi a fadarabokat finom elemi szálakra bontják, 
köszörülik szét. Ettől az eljárástól nyeri az anyag a 
faköszörület vagy facsíszolat nevet.

A fa ily módon tisztán mechanikai utón dolgoztatík 
fel. A továbbiakban az elemi szálacskákra bontott fa- 
köszörületnek az osztályozása következik. A vízzel 
erősen hígított faköszörület néhány tízed milliméter át
mérőjű lyukakkal bíró osztályozóhengerekbe kerül, 
amely osztályozóhengerek a finomabb szálakat, amelye
ket a papírgyáros már fel tud használni, átengedik, míg 
a durvább szálak egy finomító kőjáratra kerülnek. Ez a 
finomító kőjárat lényegében teljesen hasonlít a közönsé
ges malomkő-járathoz azzal a különbséggel, hogy a 
kőjárat tengelye nem függőleges, hanem vízszintes. A 
finomítóból az anyag újra visszafolyik az osztályozó
hengerekre.

Az osztályozóhengerekből kifolyó viz csak 1-2" o fa
anyagot tartalmaz. Ezt a sok vizet az anyagtól el kell 
vonnunk. Erre a célra sürítőhengereket használunk, 
amelyek olyképen működnek, hogy finom szitaszövettel 
bevont hengerek forognak olyan fakádakban, amelyekbe 
ezt a hig anyagot bevezettük. A szítaszövettel bevont 
henger tengelye lyukas és ezen keresztül a hengerbe 
betóduló vizet elvezetjük. A víznek a szítaszövettel 
bevont hengerpaláston kell keresztülfolyni, így a szita- 
szövet a vízben lévő elemi szálakat visszatartja. A 
hengerpalástról az odarakodott faanyagot egy végnélkül! 
nemezzel vagy alternatív mozgókéssel vesszük le aszerint, 
hogy tekercseket akarunk-e készíteni a faanyagból, vagy 
pedig azt gyüjtőkádakba vezetjük.

Ha a faanyagot nem dolgozzuk fel a gyártás helyén, 
akkor lemezeket készítünk belőle és azokat szárító- 
hengereken szárítószekrényben, vagy levegőn meg
szárítjuk.

A nyomópapirgyárak nagyobb része a faanyagot 
maga állítja elő és így nincs szükség annak meg-
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szárítására. A szárítás egyébként az anyag használ
hatóságát csökkenti.

A kész faköszörület sárgásszínü, csomó- és piszok- 
mentes, teljesen egyneműnek látszó anyag. A fehér 
falemez tiszta faköszörületből áll.

A papírgyártáshoz szükséges egyik nyersanyagunk, 
a facsíszolat, ily módon elkészült és kádakban vagy 
tekercsekben várja a további feldolgozást.

2. A cellulóza főként ugyancsak lucfenyőből készül. 
Használnak ugyan jegenyefenyőt (abíes pectínata, Tanne),
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használnak továbbá különböző lombos fákat: nyárfa, 
bükkfa, továbbá szalmás anyagokat: buzaszalma, rozs
szalma és füveket: esparto, ramie stb., a felhasznált nyers
anyagoknak azonban több mint háromnegyedrésze luc
fenyő.

A cellulozagyártás céljára a fát ugyancsak méteres 
hosszakra vágjuk és kérgétől gondosan megtisztítjuk. A 
cellulozagyártásnál a fa átmérője tekintetében nincsen 
semmiféle korlátozás. A csomók, ágtövek eltávolítása 
még fontosabb, mint a faanyaggyártásnál. A farönköket 
aprítógépeken dolgozzuk fel olyképen, hogy a fából 
apró forgácsot kapjunk. Az így nyert faforgácsot 600 m:! 
nagyságig előállított gömb- vagy hengeralaku főzőkbe 
visszük be és ott erősen ledöngöljük. A főzök belülről 
ólombéléssel vannak ellátva. A faforgáccsal megtöltött 
főzőkbe kénessavas lúgot vezetünk be, melyet olyképen 
állítunk elő, hogy a közönségesen ismert sárga ként el
égetjük és az égésnél keletkező fojtószagu kéndíoxydot 
vízzel elnyeletjük. A kéndíoxydot előállíthatjuk kén- 
kovand pörkölése révén is. A lúggal megtöltött főzőket 
most gőzzel kezdjük melegíteni olyképen, hogy a gőzt 
dírekt bevezetjük a főzőkbe, vagy pedig a gőzt a főzők 
belsejében elhelyezett csőspírálísba vezetjük. Az u. n. 
sulfítcellulozagyártásnak ez a két főrendszere van, a 
dírekt vagy índírekt főzési rendszer. A gőzbevezetéssel 
először az anyagot és lúgot felmelegítjük, ezután a 
nyomást 6 Atm-ra fokozva, 150 —160“-nál több órán 
keresztül főzzük az anyagot és egy próbacsapon keresztül 
időnként mintát veszünk, hogy a főzés eredményéről 
meggyőződést szerezhessünk.

A főzésnek az a célja, hogy a fát kémiai utón bontsuk 
elemi alkotórészére, a cellulózára és a cellulóza mellett 
a fában még előforduló anyagokat, úgymint: a lignint 
és a gyantát, valamint egyéb szurkos anyagokat 
elroncsoljuk.

Ki keli térnem itt egynéhány szóval a ligninre. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy a fatartalmú papírosok a 
levegőn állva, de különösen napfénynek kitéve, meg
sárgulnak. Ezt a sárgulást a papírban lévő lignin 
oxydácíója, lassú korhadása idézi elő. Azért lényeges, 
hogy olyan papíroshoz, amelyet hosszú időn át meg 
akarunk őrizni, lígnínmentes, azaz faanyagmentes papírt 
használjunk fel. A tiszta cellulózából gyártott papíros
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hosszú időn keresztül nem mutat semmiféle változást 
és igy alkalmas arra, hogy belőle megőrzésre szánt 
nyomtatványokat és könyveket készítsünk. A lignin- 
tartalom felismerésére két általánosan elterjedt kémiai 
reagens szolgál. Az egyik a phloroglucin, a másik pedig 
az anilínsulfát, mindkettőt vizes oldatban használjuk. 
A phloroglucin hatására a papírban lévő lignin meg- 
vörösödík és így a vörösödés mértékéből következtethe
tünk arra, hogy a papíros hány százalék lignint tartalmaz. 
Az anilínsulfát vizes oldata sárgára festi a lignint. Mindkét 
eljárás gyakorlati alkalmazását készen kapható színskála 
könnyíti meg.

A cellulóza főzése közben is ezekkel a reagensekkel 
vizsgálhatjuk, hogy a lignin teljesen szét van-e roncsolva. 
Rosszfőzésü cellulóza ugyanis íígnínreakcíót mutat.

A cellulóza főzése aszerint, hogy lágy avagy kemé
nyebb cellulózát akarunk-e kapni, hosszabb, rövídebb 
időig tart és a főzés időtartama 6—18 óráig terjedhet. 
A dírekt főzés általában gyorsabb, mintha a főzést 
índírekt utón, gőzcsöveken keresztül végezzük.

A főzés befejeztével a lúgot a főzőbői kiengedjük és 
utána kiöntjük a cellulózát. A cellulóza további elő
készítése abból áll, hogy a cellulózához tapadt lúgot sok 
vízzel kimossuk, azután a cellulózát osztályozzuk, kissé 
megőröljük és besűrítjük. Az őrléshez hasonló készüléket 
használunk, mint amelyről az alábbiakban szólanifogunk; 
ezeknek a készülékeknek a neve: hollandímalom, vagy 
röviden: hollandi.

Ha a cellulózát messzefekvő gyárakba kell szállíta
nunk, úgy azt a papírgéphez hasonló gépen megszáritjuk 
és vastag kartonszerü ívekre vágjuk, míg ha a celluloza- 
gyár papírgyárral van összeépítve, a feldolgozás ned
vesen történik. A szárítással a cellulozaszálak szilárdsága 
csökken, ezért nagy szilárdságot csak nedves cellulózából 
készített papíroknál lehet elérni.

A cellulóza fehérszinü, finom szálakból álló egynemű 
anyag. Ez tehát a faanyaggal együtt a két legfontosabb 
alapanyaga a papírosnak.

Úgy a faanyagot, mint a cellulózát fehéríteni is szokás, 
hogy fehérebb színezésű papírokat gyárthassunk. A fa
anyag fehérítése nátrium bísulfítoldattal, vagy celluloza- 
gyártásra már felhasznált kénsavas lúggal, míg a cellu
lóza fehérítése klórmésszel vagy klórgázzal történik.

85



A Balaton vagy Glória nyomónál rosszabb minőségű 
nyomópapírok fehérítetlen faanyagból és fehérítetlen 
cellulózából készülnek. Amint a papír minősége javul, 
kevesbedik a papír faanyagtartalma.

A rotációs újságpapír 20 ‘7o fehérítetlen cellulózát és 
80“/o fehérítetlen faanyagot, a félfamentes kb. 50"/o 
fehérített cellulózát és 50"U fehérített faanyagot tartalmaz.

A továbbiakban a többi anyagot vegyük elő és így 
elsősorban a különféle töltőanyagokról essék néhány szó.

Njerspapir és Fedellemezgyár Réssv.-Társ. pesterzsébeti gyára

3. A töltőanyagok arra szolgálnak, hogy a papírban 
a cellulóza és a faköszörület apró szálai között elhelyez
kedve, a kis üregeket kítöltsék, a papír áttetszőségét 
csökkentsék és szívóképességét emeljék. A töltőanyagok 
adják a papíros hamutartalmát, mert a tiszta cellulózából 
vagy cellulózából és faanyagból készült papíros hamu- 
tartalma alig 1/-’°/o, míg a töltőanyagok segítségével 
2 0 —30°/o hamutartalmat is elérhetünk. A töltőanyagok 
ásványi anyagok és a következő főbb fajtáit használjuk: 
a carbonatok közül a szénsavas mész, vagy kréta, továbbá 
a szénsavas barit.
A sulfátok közül a kénsavas mész, a kénsavas barit 

vagy sulypát, a sílíkátok közül pedig a porcellán-föld, 
vagy kaolin, továbbá a kovasavas magnézía vagy talkum.
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Ezek az anyagok a természetben mint ásványok for
dulnak elő és egész előkészítésük abból áll, hogy porrá 
őrlik és a földes anyagoktól íszapolással megtisztítják őket, 
A származási helyek szerint igen sokféle töltőanyagot 
ismerünk, ezek színben, minőségben és árban külön
böznek egymástól.

A töltőanyagoknál említem meg, hogy a tiszta papír
hulladékot újból felhasználjuk papírgyártásra. A nyom
dákból és könyvkötészetekből, valamint egyéb kon
fekcionáló üzemekből a papírhulladékot összegyűjtik és

Da n u b i u s  Resxv. -Társ.  n a g y m a r o s i  g y á r á n a k  l á t képe

szortírozzák. Természetesen csak azt a papírhulladékot 
lehet tovább felhasználni nyomópapírosok gyártásához, 
amely még megnyomva nincsen. A nyomdafestéket 
ugyanis a papírról eltávolítani nem lehet és a megnyomott 
papiros csupán csomagolópapíros gyártásához használ
ható fel. A papírhulladék előkészítése a papírgyártás 
céljaira görgő járatokon történik, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a papírhulladékot elemi szálaira bontsák szét 
anélkül, hogy ezek az elemi szálak elszakadnának, meg
rövidülnének.

4. Enyvező anyagok. Az enyvezésre növényi, állati 
vagy ásványi anyagot használhatunk. Az enyvezés célja 
az, hogy a papíron a festék szétfolyását megakadályozzuk. 
Az enyvezetlen cellulóza és faanyag ugyanis hígro-
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skopíkus vízszívó anyag és a festék azon szétfolyik, ha 
tehát a nyomásnál éles kontúrokat akarunk kapni, úgy 
ezt a szétfolyást meg kell akadályozni. Természetesen a 
festék sűrűségétől, tapadási képességétől és száradásának 
gyorsaságától is sok függ; a nyomdász, aki a papirost 
arra a célra előkészítve akarja kapni, amilyen célra azt 
fel fogja dolgozni, tehát az enyvezést is ennek megfelelően 
kell a papíron előkészítenünk.

A közönséges ujságnyomópapíros, amelyet általában 
enyvezetlennek szoktunk nevezni, többnyire ásványi 
anyaggal, vízüveggel van enyvezve.

A legáltalánosabban használt enyvezőanyag a fenyő
gyanta, amelyet szódával főzve elszappanosítunk és a 
papíranyaghoz keverve, tímsóval lekötünk.

Állati eredetű enyvezőanyag a csontból főzött csont- 
enyv, amelyet azonban nyomópapírosnál ritkán hasz
nálunk, mert jóval drágább, mint a gyanta.

5. Festékek. A tiszta faanyag, mint említettük, sárgás, 
a tiszta cellulóza fehér. A nyomópapír színe azonban a 
fehértől kezdve a legkülönbözőbb kékesés sárgás árnya
latú lehet. Ezt a színárnyalatot anílínfestékek hozzá
adásával érjük el. A színes nyomópapírokat szintén 
anílínfestékkel színezzük, természetesen ezek sokkal több 
festéket kívánnak és ezért előállításuk emiatt is drágább.

így röviden átmentünk a papírgyártás nyersanyagain, 
nézzük meg, hogy lehet ezekből az anyagokból papír
lapot készíteni.

Vannak 1-2 mm hosszú és néhány század milliméter 
átmérőjű elemi szálaink faanyagból és cellulózából. 
Vannak envvezőanyagaínk, vannak töltőanyagaink és 
van festékünk. Ezekből az anyagokból kell egy sima 
papírlapotkészítenünk ívben, vagy tekercsben, ugv ahogy 
a rendelő azt megkívánja, pl. mélynyomás vagy offset- 
nvomás céljaira, plakát, vagy népszámlálási nyomtatvány 
elkészítéséhez.

A rongypapírosgyártás rövid leírásából fogjuk meg
tudni, hogy milyen műveletből alakult ki a mai papír- 
gyártás.

A rongypapírgyártáshoz lenből és pamutból készült 
rongyokat használtak és a rongyokat zuzómalomban 
kezelték, hogy a rongyok elemi szálaikra oszoljanak. 
Ezek az apró rostszálak megfelelő előkészítés után egy 
kádba kerültek és itt vízzel felhígítva várták a feldolgozást.
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.4 H a s a i  P a p í r g y á r  r.-t. f ű z f ő i  1. s z á m ú  p a p i r g é p e

A papirkészitő már most egy széles keretre feszített szitát 
vett elő és azt belementette abba a kádba, amelyben a ron
gyok elemi szálai voltak. Ezt a keretet a vízből lassan 
kiemelte, miközben a szítán keresztül a felesleges víz 
kicsurgott. A szítát eközben vízszintesen tartotta és ide- 
oda mozgatta, hogy az elemi szálak minél jobban össze- 
kuszálódjanak. Ha a víz egészen leesurgott a szálakról, 
egy vékony lap maradt vissza a szítán, a papírlap, amelyet 
a szitáról rá lehetett fordítani egy nemezre és ha itt kellő
képen megszikkadt, már ki lehetett akasztani a levegőre 
száradni. Látjuk tehát, hogy tisztán a kis elemi szálak össze- 
kuszálódása segítségével alakult meg a papírlap.

Ezt a műveletet utánozzák a mai modern papírgyártó 
gépek is.

Mielőtt a papírgép leírására térnénk át, röviden az 
előbb említett anyagok előkészítését is tárgyalnunk kell.

Az előkészítésre használt gép neve: „hollandi*'. Ez 
egy ovális kád, a hossztengely irányában egy végig nem 
érő elvállasztófallal. A válaszfal és kádfal között egy 
dob forog. Adobkerületén acél- vagy bronzkések vannak 
elhelyezve, a kád fenekén pedig a forgódobtól néhány 
míllíméternyíre egy 20-50 késből álló késrendszer áll. A 
hollandit megtöltjük vízzel, azután beletesszük a fa- 
köszörületet és a cellulózát. A dobot forgásba hozzuk és 
most az összes faköszörület- és cellulozaszálak az álló
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és forgó késrendszer között, az ovális kádban körbe 
mozognak. A forgódobot lassan közelítjük az álló kés
rendszerhez és mind kisebbre vesszük a köztük lévő 
távolságot, a gép vagy motor mind nagyobb erőt fejt ki 
jeléül annak, hogy ezeknek a kis elemi szálaknak át- 
csusztatása a két késrendszer között igen nagy munkát 
igényel.

Az anyagnak ez az előkészítése a foszlatás. A faanyagot 
és a cellulózát ezen művelettel elemi szálaiban jól össze
keverjük, de a főcél, hogy az elemi szálakat egymáson 
való csúsztatás segítségével tovább bontsuk. Az őrlés 
az anyagelőkészítés legfontosabb művelete és a hollandi
ban dől el, hogy milyen lesz a papír. Az őrlési munka 
több óráig tart és külön készülékek szolgálnak az anyag 
őrlési fokának meghatározására. Ezeknél a készülékeknél 
is többet ér azonban a jó hollandímolnár több éves 
tapasztalata, aki készülék nélkül, az anyag megtapíntása 
által megmondja azt, hogy az őrlés megfelelő-e ahhoz a 
papírhoz, amelyet gyártani kell.

Ha az őrlés be van fejezve, hozzáadjuk a töltőanya
gokat, pl.: kaolint vagy sulypátot, melyeket a lehetőség 
szerint előzőleg vízben péppé készítettünk elő. Ezután a 
szódával elszappanosított gyantát eresztjük a hollandiba, 
majd megfelelő mennyiségű timsóoldatot vezetünk be. 
Egy kellően még ma sem ismert kémiai folyamat játszódik 
le most a hollandiban, mikor a tímsó hatására az el- 
szappanositott gyanta a cellulóza- és faanyagszálakhoz 
tapad. Most már csak a festés van hátra, hogy a gyártáshoz 
készen legyen az anyagunk. Az előre elkészített kék, zöld, 
sárga stb. festékoldatokból néhány deciliter elég ahhoz, 
hogy a hollandímolnár a papíranyagnak az előírt színt 
megadja. Hogy ellenőrizni is tudja a festési munkát, egy 
kevés anyagot kivesz a hollandiból és két kis nemezdarab 
között kipréselve azt megszárítja. Ez a kis papírlapocska 
mutatja azután, hogy a festés helyesen történt-e.

A papírgyárakban egymás mellett egy sor hollandi áll, 
amelyek folytonosan végzik az anyagelőkészítést. Több 
hollandi elkészített anyagát keverőkádakba engedjük, 
mert a legtökéletesebb munka mellett is az egyes hollandík 
anyaga különböző. Ürítés közben vízzel felhígítjuk az 
anyagot. A hollandiban 8- 10°/o anyagtartalma van a víznek, 
azaz 100 liter vízben 8-10 kg. papíranyag van. A keverő
kádakban ezasürüség már4-5 "/o-ra lecsökken. A keverő
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kádakból szivattyúval, vagy perselyes paternoster-szer- 
kezettel egy lapos szekrénybe emeljük az anyagot és 
három-négyszer annyi vizet vezetünk hozzá. A lapos 
szekrény feneke enyhén lejtős és az anyag folyásával 
keresztben négyszög keresztmetszetű falécek vannak el
helyezve. Ez a homokfogó, mely arra szolgál, hogy az 
anyaghoz keveredett, de nem odatartozó nagyobb szem
csék földes anyagok, vagy idegen anyagrészek megakad
janak és csak a papírlap készítéséhez szükséges anyag 
menjen tovább.

A homokfogó után a csomófogóra kerül az anyag, 
amely lényegében szíta és lapos vagy hengeres alakú. A 
csomófogó célja az, hogy összegubancolódott elemi 
szálakat, melyek apró csomókat alkotnak, visszatartsa. A 
csomófogó elhagyásával az anyag a papírgépbe kerül.

A használatban lévő papírgépek közül nyomópapírok 
előállítására csak a hosszítás nyitott papírgépet használ
juk. Ennek a papírgépnek lényegében két részét külön
böztetjük meg. Az egyik a szíta a hozzátartozó présekkel, 
a másik rész a szárítóhengerek és a papír feltekercselésére 
szolgáló berendezés.

A szíta 25-30 méter hosszú és a papírgép szélessége 
szerint2-6 méterig terjedő szélességű bronz-szövet, amely 
két henger között van kífeszitve. A felső része a szítának 
közel vizszíntes,azalsó része pedig több vezető-és feszítő 
henger között halad. A vízszintes rész 15-20 cm. átmérőjű 
hengerekkel alá van támasztva, hogy a reáfolyó víz súlya 
alatt be ne horpadjon. A szíta felső pályáját határoló két 
henger közül azt a hengert, amely a csomófogóhoz esik 
közel, mellhengernek hívjuk, míg a másik végén lévő 
henger a „Gautsch“-henger. A „Gautseh“-henger előtt 
faléccel fedett vasszekrények vannak elhelyezve, melyek 
felül nyitottak és a szitát alulról érintik, oldalt és alul 
zártak és fenékrészükből egy szívócső szivattyúkhoz 
vezet. A szíta működése a következő: a csomófogó után 
a vízzel erősen hígított papíranyagot a mozgásba hozott 
szítára engedjük. A szíta a vizes anyagot tovább viszi mint 
egy transportszalag és a kis hengerekkel alátámasztott 
részen a víz a szítán keresztül csurog, míg a papíranyag 
a szíta felső felületén visszamarad. Az anyag közben az 
előbb említett lapos szekrények fölé jut, amelyekből a 
vizet a szivattyúk kiszívják. Itt vacuum támad és az 
atmoszférikus légnyomás a vizet fokozottabb mértékben
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kiszorítja a papíranyagból a szítán keresztül. A „Gautsch"- 
henger felett szokásos egy nemezzel borított hengert 
alkalmazni, amely a szítán lévő papíranyagot megnyomja 
és a szítáról való leválasztást megkönnyíti.

Az egész szítarendszer a „Gautsch“-hengerről nyeri 
a meghajtását és egy excenter segítségével vízszintes 
alternatív mozgást is végez. Ez megfelel annak a rázó
mozdulatnak, amelyet a kézi merítésnél említettünk.

A papírlap készítését tulajdonképen ez a szíta végzi. 
A vízben lévő elemi szálacskák a hosszirányú továbbítás 
és a keresztirányú rázás következtében összekuszálód- 
nak és nemezelődnek. A szitára folyó víz 1% papíranyagot 
tartalmaz és a „Gautsch“-hengernél a szitáról leemelt 
nedves papírpálya 100 kilogrammjában már 18 — 20 kg. 
papíranyag van.

A szítán képződő papírpálya vastagságát az szabja 
meg, hogy a mozgó szita egy felületegységére, mondjuk 
egy négyzetméterére mennyi anyag jut. A papírpálya 
vastagságát tehát vagy úgy szabályozhatjuk, hogy állandó 
szítasebesség mellett több vagy kevesebb vizes anyagot 
engedünk a szítára, vagy pedig állandó anyagmennyiség 
mellett a szíta sebességét növeljük vagy csökkentjük. 
A papírosgyártó mindkét szabályozási rendszert kombi
nálva használja.

A „Gautsch"-henger után a nedves papírpálya már 
kézzel leemelhető és nemezek között továbbvezethető. 
A nemezek között vezetett nedves papírpályát még 2 —5 
u. n. „nedves" prés között vezetjük keresztül, amely 
prések a nedves papírpályában lévő vizet kipréselik. Az 
utolsó prés után a papírpálya ICO kilogrammjában már 
közel 40 kg. szárazanyag van.

A papírgépnek eddig leírt része a nedves rész.
Meg kell még említenem, hogy a szíta felett a papír- 

pályára ráhelyezve szokásos egy finom szítaszövettel 
bevont hengert helyezni, amely henger kerületi sebessége 
a szíta sebességével egyenlő. Ez a henger arra szolgál, 
hogy a papírpálya felületén levő elemi szálakat kissé 
lenyomtassa, különösen azokat a szálacskákat, amelyek 
egyik végükkel felfelé állanak. Ennek a hengernek a neve: 
„Yelin-egoutteur". Ha a „Yelín-egoutteur" felületére 
vékony drótból készült figurákat forrasztunk, ezek a 
figurák a papírpályába benyomódnak és adják a vízjelet. 
A figurákkal ellátott egoutteur neve: vízjel-egoutteur.
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A présekről levezetett nedves papírpályát préselés 
segítségével már nem lehet tovább vízteleníteni. A papír
ban lévő vizet tehát el kell gőzölögtetnünk.

Erre a célra gőzzel fűtött és fényesre csiszolt felületű 
vashengerek szolgálnak, amelyek száma nyomópapír
gépeknél 12 és 48 között mozog.

A szárítás helyes szabályozása igen fontos. Az első 
hengereket csak gyengén szabad fűteni, hogy a vízgőz 
képződése lassú legyen, mert gyors gőzképződés a papír
pályán hólyagokat okozhat és a papírt hasznavehetet
lenné teszí.

Apapírpályát két, három vagy négy sorban elhelyezett 
szárítóhengerek felületéhez nemezekkel szorítjuk hozzá, 
amely nemezek a papírpályából elpárologtatott vízgőz 
egy részét magukba szívják. Három, négy szárítóhenger 
külön szárítónemezt kap és minden szárítónemeznek 
van egy külön gőzzel fütött hengere, amelyet a papír
pálya nem érint és amely csak arra szolgál, hogy a nemez 
által felszívott vízgőzt a nemezből elpárologtassa, azaz 
a nemezt szárítsa és alkalmassá tegye arra, hogy újból 
vízgőzt vehessen fel a papírpályából.

A papírszárítás művelete azt jelenti, hogy kb. 55 kg. 
vizet kell elpárologtatnunk, hogy 45 kg. papírost kaphas
sunk. Ez a szárítási művelet tekintélyes gőzmennyíséget 
igényel és a szárítási költség a gyártási költségek között 
igen jelentékeny. A szárításra használt gőz 1‘3 —1'4 
atmoszférás és előnyösen lehet felhasználni gőzgépek, 
vagy gőzturbinák fáradt gőzét.

Áz utolsó szárítóhengert elhagyó papírpálya a gép 
helyes méretezése mellett már teljesen száraz, ami azt 
jelenti, hogy legfeljebb l°/o vizet tartalmaz.

A használatban levő papírosok víztartalma azonban 
4 —5°/o, úgyhogy a szárítás után a papírost újból nedvesí
teni szoktuk. A nedvesítés előtt a száraz, de meleg papír
pályát egy vízzel hütött vashenger segítségével lehűtik.

A megszárított papirpálva felületének egyenletesebbé 
tételére, az u. n. gépsímaság elérésére, 4-8 acélhengerből 
álló, pontosan egymásra illő, egymásfelett elhelyezett 
hengerthasználunk, amelyek közötta papírost átvezetjük. 
Ezek a hengerek már oly simaságot adnak a papírosnak, 
hogy az nyomdai célokra már felhasználható.

A továbbiakban még a papírpályát fel kell tekercsel
nünk, hogy azt további feldolgozásnak vethessük alá.
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A nyomdai célokra szolgáló tekercseket nem lehet 
a papírgéppel összeépített tekercselőgépeken készíteni, 
mert a 2—6 m. szélességű papírgép folytonosan üzemben 
van, a ragasztási helyek elkészítése céljából tehát a gépet 
meg kellene állítani.

A kisebb szélességű tekercsek készítésére tehát külön 
gépeket kell használnunk.

A rendes eljárás az, hogy a papírgép végén a papírt 
teljes gyártási szélességében feltekercseljük és ezeket az 
u. n. géptekercseket átvisszük áttekercselő- és tekercs
vágógépekre és azokon elkészítjük a megrendelő által 
előirt szélességű és átmérőjű tekercseket.

Ha a gépsíma papírost nem tekercsben, hanem ívek
ben akarjuk szállítani, 8 — 12 géptekercset az u.n. kereszt
vágóra viszünk és azon a kívánt nagyságú íveket el
készítjük.

Ha simított papírost akarunk gyártani, akkoregy külön 
gépre van szükségünk. Ennek a neve: „kalander" vagy 
simítógép és 8-16 darab papír- és acélhengerből áll.

A papír- és ac élhengerek váltakozva vannak elhelyezve 
egymás felett, az acélhengerek közül az alulról számított 
harmadik hengert szoktuk meghajtani és a többi henger 
csak a súrlódással van meghajtva. Már most ha ebbe a 
hengersorba a papírpályát bevezetjük és a hengerek 
csapját, a mozgatható csapágyak segítségével megterhel
jük, a papírpálya keresztülmegy a hengerek között, de a 
hengerek forgatásához szükséges erő súrlódást okoz és 
ez a súrlódás simítja fényessé a papír felületét.

Meg kell jegyeznem, hogy az u. n. „papírhengerek" 
olyképen készülnek, hogy egy tengelyre köralaku vékony 
papírlemezeket füzünk fel és azokat igen erős nyomással 
összepréseljük.

Száraz papírost nem lehet simítani, simítás előtt tehát a 
papírost áttekercseljük és áttekercselés közben lehetőleg 
mindkét oldalon vízzel megpermetezzük. A permetezés 
után a papirostekercseket pihentetjük, hogy a reáper
metezett víz egyenletesen oszoljék el a papírban.

A simított papírokat azután ívekre vagy tekercsekre 
vágjuk a rendelők kívánsága szerint.

Az ívekre vágott papíros közül a hibás íveket ki kell 
selejteznünk és ebből a célból a papíríveket az osztályo- 
zóknak adjuk át, majd bizonyos mennyiségű ívet (250 v. 
500) a számolók leszámolnak, a csomagolok csomagba
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ragasztanak és végül a bálázók az előirt ívmennyíségből 
álló bálákat elkészítik. Természetesen elszállítás előtt a 
tekercsek is megfelelő módon becsomagoltatnak.

így röviden végigmentünk a nyomópapirgyártás 
minden műveletén és nézzük most már, hogy az egyes 
nyomópapírfajták gyártási módja miben fog egymástól 
különbözni.

A papírgyártónak mindig tudnia kell, hogy milyen 
nyomási eljárás szerint fogják a nyomópapírt feldolgozni. 
A rendelésnél tehát nem szabad elmulasztani a nyomási 
eljárás megjelölését. A gyakorlatban ezt tényleg mindig 
meg is teszik azzal a különbséggel, hogy a közönséges 
könyvnyomdái feldolgozásról külön nem szólanak, de 
megemlítik, hogy a papíros mélynyomás, illusztrációs 
nyomás vagy offsetnyomás utján lesz feldolgozva.

A magasnyomásnál — engedelmet kérek, hogy a 
„Hochdruck“-ot így nevezem el — négytípusu papirost 
különböztetünk meg. Ezek: újságnyomó, regénynyomó, 
akcídens-nyomó, illusztrációs nyomópapírok.

Az újságnyomó papírosnál főkövetelmény, hogy ne 
porozza be a formát és erősen szivóképes legyen. Ha 
tekercsben van, erős hibátlan pálya, jó ragasztási helyek, 
jó gépsímítás a fontos.

A regénynyomó jól zárt, egyenletes felületű legyen, 
akár simított, vagy gépsíma, fél vagy háromnegyed 
enyvezéssel, ne porozzék, jól legyen osztályozva.

Az akcídens-nyomó főkövetelménye a jó envvezés és 
simítás, mert írásra is használják.

Az íllusztrációsnyomónál az elképzelhető legjobb sima 
felületet kívánjuk meg. Enyvezése többnyire három
negyed.

A mélynyomó papírok közülafatartalmuak többnyire 
tekercsben kerülnek feldolgozásra, míg a famentes mély
nyomópapírok inkább ívben nyomatnak meg. A papír
nak szívóképesnek kell lenni, hogy a rézlemez mélye
déseiben fekvő festéket könnyen magába vegye, enyvezni 
tehát csak kevéssé szabad. A papíros szívóképességét 
még azzal is elősegítjük, hogy nagyobb mennyiségű töltő
anyagot adunk a papirosba és ezzel elérjük, hogy a papír 
a megfelelő puhaságu és mégis zárt felületű legyen.

A finom famentes réznyomópapírok puha len- és 
pamutrongyból készülnek és igy erősen szívóképesek.

Ha a litográfiái célra használt papíros nagyon szívó
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képes, a forma festékezésével van nehézségünk, mert a 
forma helyenként nagyon száraz lesz. Nagyobb nedve
sítésnél viszont veszélyes, hogy a papír az erős nyomástól 
kinyúlik és különösen többszínnyomásnál nem kapunk 
regisztert. Ha a papír felülete durva, egyenetlen vagy 
csomós, a lapos formáról nem tudja egyenletesen levenni 
a festéket.

Kőnyomdaí célra készített papíroknál tehát a kifogás
talan, síma felület, lh vagy 3A enyvezés a fontos, ne 
legyen kemény és nyomás közben ne nyúljon meg.

Offsetnyomásra mindazok a papirosok alkalmasak, 
amelyek megfelelő enyvezésnél olyan zárt felületet adnak, 
hogy a nyomás igénybevételét kibírják. Felületük zárt 
legyen, de nem kell okvetlenül simának lenni, szép 
művészi hatásokat érhetünk el felhős és durva szemcsés 
felülettel is.

Az illusztrációs nyomópapírokhoz tartoznak az u. n. 
mázolt vagy műnyomó papírosok. Ha a raszter igen sok 
apró pontból áll, a papírgépen nem tudunk előállítani 
még a legjobb simítással sem olyan papirost, amelyen 
szép illusztrációt tudnánk nyomni. Erre a célra elképzel
hető legsímább felületre van szükség, amit csak úgy 
tudunk elérni, ha a papírosra finom töltőanyagból és 
ragasztóanyagból egy réteget viszünk fel.

Az igazi münyomópapíros úgy készül, hogy a henger
ben gyártott papirost egyik vagy mindkét felületén ke
ményítővel és enyvvel péppé dörzsölt finomszemcséjű 
krétával vonjuk be és az így nyert mázolt papirost levegőn 
megszáritjuk és e célra szolgáló simítógépen kisimítjuk.

í
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Mindennemű
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GROSZ ES BÁNYÁSZ
VI, ARADI UCCA 22. TELEFON: 25-0-35

Stancolási munkákat bármily nagy mennyi
ségben a legrövidebb idő alatt szállítok
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MŰVÉSZI KIVITELŰ, ELSŐRANGÚ 
HÁROM-, NÉGYSZÍNŰ, DUPLEX ÉS 
EGYSZÍNŰ AUTOTIPIÁKAT, VALA
MINT FOTOTIPIÁKAT KÉSZÍTŐ 
40 ÉVE FENNÁLLÓ MŰINTÉZET
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Á L T A L Á N O S
POGYASZTASI
SZÖVETKEZET

A magyar munkásság leghatalm asabb gazda
sági szervezete. A  szövetkezet rendszeresen 
vásárló tag ja i javára díjmentes életbiztosítást 
köt a Corvin ia biztosítótársaságnál. Az Á lta 
lános Fogyasztási Szövetkezetnek 71 fűszer
üzlete. 33 mészárszéke és 2 háztartási, edény- 
stb. áruháza van. 72.000 tag. Vásárlási vissza
térítés. Díjmentes életbiztosítás. Saját vegyé
szeti gyár, központi húsüzem, konzervüzem.

TÖREKVÉS TAKARÉKPÉNZTÁR RT
A szervezett munkásság egyetlen takarék
intézete. Saját tőke 700.000 pengő. A takarék- 
pénztár üzletköre kiterjed a bankszakma m in
den ágazatára,Takarékbetétekre magas kamat

NAAYBEVÁSÁRLÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ
RÁKÓCZi-UT ÉS AKÁC FA-U TC A SAROK 
Mindennemű ruházati és háztartási cikkek.

N E W Y O R K - Á R U H Á Z
BUDAPEST VII. KERÜLET, RÁKÓCZI-UT 42. 
Háztartási cikkek. -  Edényáruk. -  Játékáruk.

H AJNAL IPARI RÉSZVt-TÁRSASÁA
BUDAPEST IX. KERÜLET 6U BACSI-UT 13. 
G yárt: mosó- és pipereszappant, illatszereket 
és háztartási cikkeket a legjobb minőségben.

CO RVINIA  ÁLT. BIZTOSÍTÓ RT
A szervezett munkásság egyetlen b iztosító
intézete. Biztosítási kérdésekben fö lv iiágosi- 
tást ad a központi irodán kívül az Á ltalános 
Fogyasztási Szövetk. m inden fiókraktárnoka.
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MŰVÉSZI FAMETSZET
IRTA:
DRAGUTIN
HORVAT

M  —1 T 1  inden grafikának tulajdonképení őse a fametszet. 
Kézenfekvő ennek az eredete: egy gyalult, sima deszkára 
ráírni vagy rárajzolní valamit, az írás vagy rajz mellől kissé 
kivájní a fölösleges fát, festékkel bekenni és levonatokat 
csinálni róla. Kínos munka ez, az már szent igaz, ám mégis 
igy készültek akönyvnyomtatás fölfedezése előtti időkben 
egész könyvek : oldalt oldal után fára rajzolván és fába 
metszvén.

Ma már bizonyosan tudjuk, hogy már a Krisztus szüle
tése utáni hatodik évszázad végén Kínában ismerték a 
fametszetről való egyszínű nyomtatást. És mégis, a leg
régibb kínai nyomtatott könyv, amely az utókorra maradt, 
még csak az 1331. évben látott napvilágot. Ezt a könyvet 
egyszínűén nyomtatták deszkáról, a szöveg mellett képek 
is vannak benne.

Kínából ez a művészet Japánba származott át. Japán
ban is igen korán, a Krisztus utáni 764. évben nyomtatták, 
nyílván deszkáról, az első ilyen könyvet, még pedig Sotoku 
császár uralkodása idején; kép nem volt benne. A bud
dhista templomokban is korán használtak ilyen fametsze
tekről készült képeket. Az első, képpel ellátott, japán 
nyomtatott könyvek azonban, úgy látszik, csak a XVI. 
században jelentek meg. Általánosan ismertté vált az Isze 
Monogatarí című könyv, amely 1608-ban jelent meg.

Keleten egyébként is korán dívott a deszkáról való 
nyomtatás. A bécsi volt udvari könyvtárban őrzik Rainer 
főherceg egy papíruszgyüjteményét; ezek között néhány 
olyan található, amelyeken deszkáról nyomtatott arabs 
imák állnak. Az arabs íráshoz és ornamentikához értők 
szerint ezek a levonatok ötszáz évvel Gutenberg előtt 
készültek.

A nyomtatásnak ez a módszere Európában az 1300-tól 
1400-ig terjedő évek között honosodott csak meg. Úgy 
látszik, hogy ide is keletről hozhatták, még pedig éppen 
Kínából, valószínűen Spanyolországon át az arabs keres-
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kedők hozták ugyanakkor, amikor a kínai papíros is 
megjelent Európában.

Európában a XV. században az az ötlet támadt, hogy 
ezeket a betűket tartalmazó deszkákat széjjelvágják, így 
mozgatható betűket nyerjenek. Igv nyomtatta Gutenberg 
is az első könyveit, az ilyen szétvagdalt deszkákból nyert 
betűkkel. Azonban ezek a betűk egyenetlenségük miatt 
csakhamar alkalmatlannak bizonyultak, mire fémből 
kezdték önteni. Meg van ugyan erősítve, hogy Kínában 
előbb jöttek reá arra, hogy a betűkkel telerótt deszkákat 
szétvagdalják és így nyerjenek mozgatható betűket, 
azonban a mozgatható betűk eszméje keleten a gyakor
latban nem tudott jobban fejlődni, azért ott továbbra is 
egész deszkákra metszettek és azokról nyomtattak. 
Európában ezenközben az öntött fémbetük terjedtek el.

Ez a körülmény nem szolgált a fametszet kárára, sőt 
ellenkezően. Minthogy immár igen sok könyvet nyom
tattak, azokat illusztrálni is kellett és ennek a célnak 
régebben legjobban a fametszet felelt meg. Gutenberg 
ugyan még nem használta a fametszetet könyveinek 
illusztrálása céljából, de csakhamar mások hozták divatba. 
Ezeket a faklíséket egyszerűen betették a fémbetüs 
szöveghez és így nyomtatták az illusztrált könyveket.

Ezeket a fametszeteket egykor igy készítették: két 
centiméter vastag körte- vagy almafából, Japánban pedig 
cseresznyefából való deszkát kífaragtak, simára legya- 
lulták, majd ecsettel bekenték föloldott gummíarabícum- 
ból és őrölt kréta vagy egyéb fehérítő eszközből álló keve
rékkel. Erre a kenetre ugyanis jobban lehetett rajzolni, 
mint magára a fára.Most azután rárajzoltak, amit akartak, 
még pedig fordítva, vagyis a kép és a betűk fordítva 
vannak, amint azt a tükörben lehet látni.

A rajzolás régebben sok nehézséggel járt. A manapság 
használatos toll helyett meghegyezett nádat (calamus) 
vagy líbatollat használtak. (A mai, fémből való tollakat 
még csak a XVIII. század közepén találták fel.) Tinta 
helyett a gummíarabicumnak korommal vagy más festék
porral kevert oldatát használták. (A napjainkban hasz
nálatos tinta még csak a XIII. században ment át a köz- 
használatba.) Magától értetődő dolog, hogy az ilyen 
vaskos toliakkal és ilyen sűrű „tintával" nem lehetett 
valami finom rajzokat csinálni, a vonalak vastagok voltak 
és egymástól jó távol kellett őket rajzolni, hogy össze ne
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folyjanak egymásba, aminek következtében az egész rajz 
üres és durva volt. Ma már tökéletes írónaínk vannak a 
rajzolás céljaira. A régiek is korán kezdtek ugyan hasz
nálni valamilyen írószerszámot. így 1400 körül ezüst- 
iróvesszőt kezdtek alkalmazni, amelynek hegye tiszta 
ezüstből való volt; azonkívül ólom-íróvesszőt is hasz
náltak (két rész ólomból, egy rész ónból). De ezek az 
íróvesszők is még nagyon ügyetlenek voltak. (A mai 
íróónok még csak 1670 körül keletkeztek Angliában.) A 
rajzolók gyakran közönséges festőecsetet használtak toll 
vagy íróvessző helyett, azonban ecsettel igen nehéz a 
rajzolás.

Néha azután nem közvetlenül magára a deszkára raj
zoltak, hanem előbb papírosra és később valamilyen 
módon a papírról vitték a deszkára. Ám a papírra sem 
ment sokkal könnyebben a rajzolás azokkal az eszkö
zökkel, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a régiek 
papírjai nem voltak olyan jók, mint a maiak, hanem 
érdesek és egyenlőtlenek. Japánban a fametszet készí
tésénél még ma is inkább előbb vékony áttetsző papírosra 
rajzolnak, még pedig ecsettel (a japánok ugyanis írni 
is jobb szeretnek ecsettel), a metsző ezután a papirt 
fölragasztja a deszkára és a papíron keresztül metszi a 
rajzot a fába.

Amikor a fán a rajz elkészült, a deszkát átadták a 
metszőnek, aki kivájta a fából az összes fehér foltokat, 
úgy hogy a rajz domború maradt. Néha maguk a rajzolók 
is metszettek, de igen ritkán, inkább külön metszőnek 
adták a berajzolt deszkát kivitelezésre. Néha egyszerű 
késsel metszettek, de csakhamar a kés helyét elfoglalta a 
véső, mert ezzel könnyebben és ügyesebben lehetett vájni. 
Természetes dolog, hogy nem mindig lehetett az egész 
deszkát csakis egy vésővel kidolgozni, hanem a mesternek 
több ilyenfajta véső állott a kezeügyében, amelyek külön
böző nagyságúak és alakúak voltak, szükség szerint 
cserélvén ki azokat.

Kezdetben a metszők közönséges famunkások voltak, 
de lassan-lassan ezt a munkát külön mesterek kezdték 
művelni. Igen sokan lehettek, mert a XV. század elején 
külön szakmai egyesületekbe kezdtek tömörülni. Mint
hogy pedig a finomabb fametszéshez nagy ügyesség, 
sok gyakorlat és kifinomodott ízlés szükséges, a jó 
fametszőket idővel nagyon megbecsülték és azok kere-
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settekké váltak. Biztos, hogy a jó fametszők mellett 
mindig akadtak kevésbé tehetségesek is, akik a fametszés 
renomméjának nagyban ártottak.

A készen megdolgozott deszkát azután festékkel ken
ték be. Eleinte földből való festéket használtak, de csak
hamar zsíros festékkel kezdtek dolgozni, amelyet finom 
koromból és olajból készítettek (vagyis a mai nyomda- 
festék anyagaiból). Az ilyen befestékezett deszkára egy

papírlapot tettek, még pedig 
megáztatottan. A nyomtatás 
pedig az úgynevezett „dör- 
zsölővel“ történt. Ez a dör
zsölő egy lószőrrel, kóccal 
vagy hasonlóval keményre 
kitömött bőrpárna volt. A 
dörzsölőt igen keményen a 
papírra nyomták és ide-oda 
húzogatták. Ilyen módon 
nemcsak a festék vivődik át a 
deszkáról a papírra, hanem 
az egész rajz is jól vonódík 
le a papírra. Ezért így nyom
tatni a papírnak csak egyik 
oldalára lehetett (anopiszto- 
gráfía), a másikra azonban 
már nem. Ellenben, ha azt 
akarták, hogy a papírlap 
mind a két oldalán legyen 

nyomás, két papírlapra nyomtattak, amelyeknek üres 
oldalait azután egymásra ragasztották és így jutottak teljes 
laphoz. Ezzel a dörzsölővei egész könyveket nyomtattak. 
Csak amikor Gutenberg föltalálta az első nyomtató
sajtót, tudták a fametszetet a papír mindkét oldalára 
nyomtatni, mert a sajtó nem sérti annyira a papírt, mint 
az addig használatban volt dörzsölő.

A nyomtatósajtó használata a munkát megkönnyítette, 
tisztábbá és gyorsabbá alakította. És mégis, a fametsze
teket később is a dörzsölővei is nyomtatták, persze csak 
egyes lapokat egyik oldalukon. A dörzsölőnek ugyanis 
egy előnye van a sajtóval szemben : az emberi kéz telje
sen szabad akarata szerint irányíthatja; a dörzsölőt erő
sebben vagy könnyebben megnyomhatja, erre vagy arra 
az oldalra húzogathatja, aszerint, hogy a képnek ezt vagy

Szent Krisztofor a legrégibb 
idő óta megőrzött fametszet. 
/4 2 5 -b ó l va ló  (K isebbítve)
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azt a részét akarja jobban kifejezésre juttatni. A dörzsö
lővei való másmilyen eljárás a képnek is másmilyen jel
leget ad. Ezért a dörzsölővei készített levonatok mind
egyikének megvan a maga individualitása, amiért is a 
dörzsölő tulajdonképen sohasem veszett ki teljesen.

A legrégibb keletű fametszet, amelyet természetesen 
dörzsölővei nyomtattak, szent Krísztofor képmása, az 
1423. évből, amelyet a németországi Memmíngen melletti 
Buxheímban volt karthau
ziak kolostorában találtak 
és amelyet Spencer lord vett 
meg althorpí gyűjteménye 
számára. Ezt valamint a többi, 
ebből a korból származó 
képet az árnyékolás teljes 
hiánya, a modellezés és a 
távlat fogyatékossága teszi 
jellegzetessé. Tudunk vagy 
ötven könyvről, amelyeket 
eleinte évszázadokon ke
resztül másolgattak és kézből 
kézbe adogattak,később fába 
metszették úgy képeiket,mint 
szövegeiket és dörzsölővei 
„kinyomtatták". Ezek között 
a legrégibb és leghíresebb 
az „Ars memorandí" és az 
„Ars moriendi" és mind
kettőjüket már akkoriban is több Ízben nyomtatták ilyen 
módon részint Németországban, részint Hollandiában.

A legelső könyv pedig, amelyet fametszetről, de 
nyomtatósajtóval nyomtattak, a Bambergben dolgozó 
Pfister könyvnyomtató által 1461-benkiadott„Bonersches 
Fabelbuch" volt. Utána más könyvek is láttak napvilágot, 
amelyek közül fölemlítjük a „Biblia pauperum“-ot.

Ámde valamennyi, fametszetről eladdig nyert kép 
vagy illusztráció nem tarthat számot a művészet elneve
zésére. Csak amikor már a komoly művészek is kezdtek 
foglalkozni a fametszettel, jutott az teljes lendületbe. 
Nemsokára azután a fametszők számára a nürnbergi 
Wohlgemuth Mihály (született 1434-ben) és híres tanít
ványa, a magyar származású, de németté vált és így 
németnek elkönyvelt Dürer Albrecht (1471 —1528) kezdett

Dürer Albrecht: Az apoka
lipszis rte'gj lovasa, 1498-ból 
i-aló fametszet (kisebbítve)
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rabolni. Wohlgemuth különösen a „Schedels Welt- 
chroník“ c. könyvbe készített fametszeteiről vált híressé. 
Dürer pedig a mesterét is túlszárnyalta. Dürer ama kor 
fametszőművészetében, de talán minden korokéban is, 
a legnagyobb művésznek nevezhető. Főbb alkotásai: 
„János evangélista apokalipszise", „Mária élete", a „Nagy 
szenvedés" és a „Kis szenvedés".

Dürer „Apokalipszise", noha egy tizennyolcéves ifjú 
alkotása, meglepően hat technikai tökéletességével és 
Dürer fantáziájának hatalmas erejével. Buja képzelő
ereje és eleven lelkessége legyőzték azokat a nehézségeket 
is, amelyek előtt sok más művész tehetetlenül állt volna 
meg. Az „Apokalipszis" tizenöt igen terjedelmes lapot 
tartalmaz. Másik nagy remekművével, a „Mária életé"-vel 
Dürer rendkívüli népszerűségre tett szert.Ennek a műnek 
minden képe egy bőségesen buzogó meseforrás. Ámde 
Dürer művészetének a legmagasabb fokára akkor ér, 
amikor Jézus szén v edéseít ábrázolja. A lelki szenvedéseket 
nem az arcvonásoknak túlzott eltorzításával mutatja be, 
hanem sokkal egyszerűbben és mélyrehatóbban. Az 
otromba fa az emberi léleknek legfinomabb érzéseit is 
ki tudja fejezni, de ehhez Dürer keze kell.

Dürer tanitványaí között fametszeteik révén a leg
híresebbek az ifjabb Holbeín János és Cranach Lukács. 
Holbeín különösen a „Halottak táneá"-val és az ótesta
mentum illusztrációival tűnt ki. A „Halottak tánca" úgy 
hat, mint egy technikai rejtvény. A kép nagysága 65X47 
milliméter, az iniciálé rajta 23X23 milliméter és mégis: 
minő szép művészet ilyen kis területen! Holbeín rajzait 
Dannecker és Lützelburger metszették fába. Meg kell 
ugyanis jegyeznünk, hogy ezek között az ünnepelt fa- 
metsző-művészek között egyik sem maga metszette fába 
alkotásait, legalább is erre a feltevésre semmi bizonyí
tékunk nincs. Ok csak rajzoltak és felügyeltek a met
szésnél, talán olykor maguk is megragadták a kést és 
vésőt, de a metszés főmunkáját külön metszők végezték. 
Dürer és iskolája követőinek idejében mint fametszők 
nagy hírnévre tettek szert az imént említett két fametszőn 
kívül még J. deNegker, Hans Frankh, valamint Wolfgang 
Resch.

A legtöbb fametszet valamely könyvnek illusztrá
ciójául szolgált. Természetes dolog, hogy azért is nyom
tatták egy színben, mint az illető könyvek szövegét is.
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Manes József: Illusztráció a „Faust doktorról szóló elbeszéled' 
című könyvből

Voltak azután emberek, akik a már lehúzott fametsze
teket színesítették, kolorálták, vagy amint ők nevezték : 
„íllumínálták". Ügyeskezü íllumínátorok által megszíne
sített képek sokat nyertek hatásban, de ez nem volt sem 
a fametszet, sem a nyomtató érdeme.

A színes fametszet kezdeteit az úgynevezett Chíar- 
oseuro vagy Claír-obscur eljárásban találjuk. A kidolgo
zott deszkáról levonatot készítettek egy másik síma desz
kára és ezen azután kívájták a kép körüli fát és épp úgy 
távolították el a képnek ama helyeit, amelyek fehérsé
gükkel kellet, hogy kitűnjenek. Ezután a papírra lehúzták 
az első, azaz a fődeszkán levő rajzot. Majd lehúzták a 
papírra a másik deszkáról a tónust, még pedig rend
szerint szökés íll. kissé barnás színben. A második levonat 
(a tónusé) megenyhítette az első levonat fekete színét 
és a teljesen fehér helyek erősen feltűntek. Néha az első 
levonathoz a fekete helyett általában kissé enyhébb színt 
használtak. Ennek az eljárásnak fölfedezőjéül az olasz 
Ugo de Carpít vallják általában, noha sokan azt állítják, 
hogy fost de Negker találta föl.

Majd még odáig mentek, hogy harmadik deszkát is 
készítettek, amelyen az árnyékolást fejezték ki. Egyik- 
másik művész még tovább is ment, kidolgozván egy 
negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, sőt nyolcadik deszkát 
(lokális deszkák), mindegyiket más-más színnel kenték
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be és így eleven színekben pompázó szép fametszetíi 
levonatokat nyertek. Ilyenek között híressé vált Altdorfer 
Albrecht (1480-1538) színes fametszete, amelyet hat desz
káról húztak le és még ma is a „Regensburgi szép Mária" 
név alatt Regensburgban oltárkép gyanánt szolgál.

Ezek a színes fametszetek még nem jelentik a „színes 
nyomtatást" annak mai értelmében. Ezekről ugyanis a 
színek nem hatnak egymásra úgy, hogy keveredésük 
folytán uj és különböző színárnyalatok jönnek létre, 
hanem a színek egymás mellett vannak. Különben sem 
tudhattak még a színes fametszet eme virágzása korában 
arról az alapelvről, mely szerint minden színt és szín- 
árnyalatot három főszínből lehet kivonni, amely fölis
merés a színnyomtatás tulajdonképení alapjává vált.

Itt nyomban föl fogjuk említeni a japán színes famet
szetet is. Ez idősebb az európainál, de még ma is él 
Japánban és Kínában. Japánban a színes levonatok készí
tésére legtöbbször csak egy deszkát használnak. Továbbá 
erre a célra nem használnak olajfestékeket, hanem víz
festékeket. És annak az egy deszkának megszínesítésére 
nem hengereket, hanem ecsetet használnak. Az ecsetet 
bemártják az egyik festékbe, azzal befestik a képnek egy 
bizonyos részét, majd egy másik ecsettel, más színnel a

képnek ismét másik részét és 
így tovább. Mindezt azután 
bepermetezík kevés rízsvíz- 
zel vagy föloldott rízsragasz- 
tóval, majd újból ecsettel 
kiegyenlítik és megerősítik a 
festéket és különböző átme
neteket hoznak létre. A kész 
képet azutan egyszerre le
nyomtatják, még pedig ázta
tott enyvezetlen papírra, a 
dörzsölővei. így készülnek 
azok a valóban bájos képek, 
amelyekre nézve még a szak
értő sem tud felvilágosítást 
adni, vájjon lenyomatok-e 
azok, vagy kézzel festett ké
pek-e. A XVIII. század japán 

GsuricsM.D.-.Lázár szerb fe -  fametsző művészei közül 
jedelem, fametszet (kisebbítve) kitűnik Suzuki Harunobu.



Itt kell még említést tennünk a fametszet korai idejében, 
a XV. században átvett különleges kídolgozásmódjáról 
a fametszetnek, amelyet recézésnek neveztek (Schrot- 
blatter, heures). Ilyen eljárással a fametsző a képnek 
némely részeit kimetszette késsel vagy vésővel, némely 
felületeit pedig megfelelő szerszámmal kirecézgette, 
kípontozgatta. Minél sűrűbb volt a recézet, az illető felü
letnek a levonata a papíron annál világosabb volt és így 
a féltónusokat is kifejezésre tudták juttatni. Ez eljárás 
szerint főként Franciaországban dolgozták ki a fametsze
teket. Ilyenfajta legrégibb, napjainkig megőrzött fametszet 
az, amely szent Bernardín képét ábrázolja, elkészítésé
nek éve: 1495. Ez az eljárás azonban tovább nem tökéle
tesedett, hanem már a XV. század vége felé teljesen 
megszűnt.

A XVIII. század közepe táján a fametszet újból 
föléledt, de — modernizálva. Fölélesztette pedig az angol 
Tomas Bewíck. O kezdte el használni csakis a bükkfát, 
még pedig harántul vágván azt, nem pedig a farostok 
hosszában, amint a deszkákat általában vágni szokás. 
Az ilyen harántul vágott bükkfába szépen és könnyen 
lehet vájni, akárcsak valamilyen fémlemezbe. Bewíck 
pedig a vájásra csakis a vésőt használta, amínőt a 
rézmetszők is használnak, mert a kés a munkának erre 
az uj nemére nehezen volt kezelhető.

Tomas Bewíck önmaga rajzolta, illetve festette képeit 
és önmaga vájta is azokat. Ő ugyanis rajzait a deszkán 
nemcsak tollvonásokkal és irónvonásokkal rögzítette, 
hanem a tónusokat és féltónusokat krétávalvagy ecsettel. 
A tónusokat és féltónusokat a fametszeten nem lehet 
közvetlenül kifejezésre juttatni, azért ezeket a tónusokat 
és féltónusokat a deszkán át kell alakítani egyenes vagy 
görbe vonalak csomóivá, amelyek azután igen jól 
utánozzák a tónusokat és féltónusokat. Bewick festéseit 
a fában át- meg átrótta fehér — egyenes vagy ívelő — 
vonalakkal és pontokkal. Minél keskenyebbek és rit
kábbak voltak a fehér vonalak és pontok, a lehúzott 
tónus annál sötétebb volt, és minél szélesebbek és 
sűrűbbek voltak azok, a nyomtatott tónus annál vilá
gosabbat mutatott. Hogy a vonalaknak és pontoknak 
melyik fajtáját kell alkalmazni a képnek ezen vagy azon 
a helyén, azt az ábrázolandó részletnek a természete dön
tötte el, no meg a művész ízlése is. Amint tehát látjuk,
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Bewick eljárásában sokkal fontosabb a metszés, illetve 
vájás, mint a rajzolás és festés, ezért az ilyen eljárást 
követő fametszőnek föltétlenül ügyes rajzolónak kell 
lennie. Az ílyennemű munka igen megerőltető és igen 
lassú. Igaz ugyan, hogy a képnek némely részeit, ahol 
nagyobb területen szabályos vonalak szükségesek, kis 
készülékekkel lehet kidolgozni. Ám a képnek legnehezebb 
részeit mindig csak szabad kézzel kell metszeni, illetve 
vájni.

Bewíck módszere gyorsan terjedt el nemcsak Angliá
ban, hanem Franciaországban, Németországban ésEszak- 
Ameríkában is és a XIX. század kezdete óta a fametszet 
ismét virágzásának korát élte. Akkoriban — nem lévén 
más alkalmas módszere könyvek és folyóiratok illusztrá
lásának — főként a fametszet tette lehetővé a modern 
illusztrált folyóiratoknak nagyarányú fejlődését.

Tomas Bewick a maga képeit kézzel festette a fára. 
Amikor azután a fényképezés is nagyot haladt, ezt is kiak
názták afametszet céljaira. Ugyanis ahelyett, hogy a képet 
kézzel festenők a deszkára, egyszerűen fotografálással 
visszük azt át reája. Ennek a módja pedig a következő: 
ICO köbcm vízben 4 gramm zselatint oldunk fel, ehhez 
hozzáteszünk kevés ólomfehéret, majd ezzel megkenjük 
alegyalultdeszkátésszáradníhagyjuk. Ezután glicerinben 
feloldunk annyi ezüstnítrátot (pokolkövet), amíg az oldat 
vele jóllakik, ehhez hozzáteszünk egynyolcad részben 
citromsavnak jóllakott oldatát. Ennek a kevert folya
déknak, amely a fény iránt érzékeny, egy kis részét 
ráöntjük a már preparált deszkára és ujjunkkal szépen 
szétkenjük rajta. Ezután a deszkát a negatív alatt a keret
ben kopírozzuk, mindaddig, mig rajta a kép meg nem 
jelenik barna színben. Majd fixáló-sónak oldatában (1:10) 
fixáljuk és vízben jól kimossuk. Ilyen módon a legegysze
rűbben lehet valamely képet fametszet céljaira fotogra
fálással átvinni, de ki lehet hozni szépen a képet klór
és brómezüst segélyével is. Van erre a célra több recept.

így fejlődött a modern fametszet és ebben a fejlődött 
formában kiválóan illusztrálták a múlt század számtalan 
könyvét és tömérdek folyóiratát.

Felelnünk kell immár egy kérdésre, amely önmágától 
fölvetődik: vájjon miért választották ki az emberek éppen 
a fát, hogy abba messék a nyomtatásra szánt képeket, 
amikor erre alkalmasabbnak látszott sok fém, például:
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R e i t e  r  L á s z l ó  f a m e t s z e t e

az ólom, a réz, a cink. Igaz ugyan, hogy ezeh a fémeh 
alkalmasabbak a metszésre és vájásra, de nem alkalma
sabbak az egyszerű könyvnyomtatás céljaira. Kenjünk 
meg olajfestékkel egy legyalult deszkát és egy legyalult 
fémlemezt: a deszka a festéket sokkal jobban fogadja be, 
mint a fémlemez és ezért is alkalmasabb a nyomtatásra. 
Továbbá: a fába metszett finom vonalak egészen tisztán 
és élesen nyomódnak le, mig az említett fémek valame
lyikébe metszett finom vonások nem mutatják azt a tiszta
ságot és élességet még a nyomtatás megkezdésekor sem, 
nem is szólva néhány ezer példány nyomtatása után. 
A fametszetü klisékről pedig egészen jó lenyomatokat 
nyerhetünk hat, sőt tízezer példányig is, ami a régebbi 
viszonyok között elegendő is volt. A mai fémlemezeken 
készült klisék kitűnő nyomatokat eredményeznek ugyan 
és igen nagy példányszámokat bírnak el, de ilyen fém
lemezeket a régiek nem ismertek és nem is dolgozhattak 
velük. Amikor a modern autotípíát fölfedezték, a fém
lemez is teljesen kielégítette a könyvnyomtatót. És éppen 
ez volt az, ami a fametszetet a nyomdákból egészen ki
szorította.

A modern fametszet sem volt tehát hosszú életű, 
legalább is a nyomdákban nem, mert azt ma már 
könyvek és folyóiratok illusztrálására nem használják. 
Nem azért, mintha a képek modern reprodukciója szebb 
volna, hanem azért, mert a modern reprodukciós mód
szerek könnyebb, gyorsabb munkát tesznek lehetővé
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és — olcsóbbak is. Mai könyveinket és folyóiratainkat 
illusztrálja az autotípía, a modern réznyomtatás, az offset 
és legutóbb a mélynyomtatás. Csak ítt-ott elvétve hasz
nálják a fametszetet valamely könyvnek fedéllapján és 
címoldalán alkalmazott kliséhez. Ám a grafikai iskolák
ban még ma is foglalkoztatják a tanulókat a fametszéssel.

De ha a fametszet a nyomdákból úgyszólván egészen 
ki is szorult, nem enyészett az el és nem fog talán soha 
a festőművészek műtermeiből. Még ma is él az úgyneve
zett művészi vagy eredeti fametszet. A művész maga 
rajzolja meg vagy festi le a képet a deszkára, maga metszi 
és vájja, maga keni be a kész deszkát festékkel vagy 
festékekkel, maga viszi át a képet a papírra, de nem a 
nyomtatósajtóval, hanem a régidörzsölővei vagy hasonló 
szerszámmal.A művész tehát teljesen szabad, azt csinálja 
és úgy csinálja, amit és ahogyan neki tetszik. Az ilyen 
fametszetű képek természetesen sokkal drágábbak és 
értékesebbek is, mint azok, amelyek a nyomdákból 
kikerültek, mert eredeti nyomatoknak tekintik őket.

Ezt a legmodernebb művészi fametszetet manapság 
különösen Japánban kultíválják. Ezt már megemlítettük, 
a színes fametszetekről szólván és csak azt kell hozzá
fűznünk, hogy a japánok ma is jobb szeretik ehhez a 
munkához a farostok hosszában fűrészelt deszkát, mint 
a harántul fűrészeket és a metszést is inkább késsel vég
zik, mint vésővel. Ezek az ő szent tradícióik, miket ők 
kedvelnek és megőriznek. Náluk a fametszet még nem
rég élt a nyomdákban is, még pedig nemcsak könyvek és 
folyóiratok illusztrálása céljából, hanem azért, mert a 
japánok még nemrég fába szerették metszeni könyveik
nek teljes szövegét is. Ámde ez ma már náluk is meg
szűnt. A művészi fametszet nem virágzik már Japánban 
sem annyira, mint régebben, noha a japánok meg 
szeretnék tartani és erősen propagálják. Ebből a célból 
1911-ben külön folyóiratot is alapítottak, amelynek célja, 
hogy a fametszet régi és uj mestereinek munkáit tanul
mányozza, bírálja és ajánlja.

Kínában is sokan foglalkoznak a színes fametszettel, 
még pedig házííparként. Sok olyan fametszetet készíte
nek, amelyet kézzel készített selyempapírra nyomtatnak 
és élénk színeikkel igen dekoratív hatást érnek el.

Ezzel aztán be is fejeztem a fametszet történe
téről, fejlődéséről és technikáiról írott értekezésemet.
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NAPILAP-KORREKTÚRA
IRTA : 
FRIED 
JÓ ZSEF

l  smételten meggyőződtem arról, hogy a szak mánk
hoz tartozók között is igen sokan vannak abban a tév
hitben, hogy a napilap korrektúra-olvasása ugyanolyan 
munka, mint bármely más nyomtatványnál. Tévhit ez 
azért, mert a napilapok elkészülése napról-napra egyetlen 
lázas iram az indulástól a „Schlussíg"-ig. A napílapkor- 
rektor azzal a tudattal kell, hogy leüljön napi munkájához, 
hogy utána nem nézi át a cikket szerző, meg revizor, 
tehát neki lehetőleg „teljes" munkát kell végeznie a 
lap elkészítésére adott rövid idő alatt is.

Teljes munkának nevezzük azért, mert itt a korrektor 
munkája nemcsak abból áll, hogy a levonatot össze
hasonlítja a kézirattal; még pedig azért nem, mert az 
újságírók munkája ép olyan lázas iramú, rövidre szabott, 
mint maga a lap elkészítése. Ennél a tempónál aztán igen 
könnyen adódnak elírások, névhíbák, igen sokszor szám- 
hibák s ezeknek eltávolítása a napílapkorrektor mun
kájának legsúlyosabb része.

Szerintem a lapkorrektor legfőbb dolga nem is a 
betühíba-vadászat. A lapszedők nagyrésze a gépszedők 
legjavából kerül ki, így nem lenne sok a korrígálnívaló 
a szedésükben; igen ám,de itt vannak a rossz kéziratok. 
Majdnem minden lapnál van egy-egy munkatárs, akinek 
kézírása közeljár az olvashatatlansághoz. Elég ha Kóbor 
Tamás, Móra Ferenc, Szász Zoltán vagy Zsolt Béla kéz
írását említem, akik e téren majdnem utolérhetetlent 
produkálnak. Ezek cikkeinek korrigálása teszi próbára 
napról-napra a lapkorrektor szemét, idegeit. Szóról- 
szóra, mondatról-mondatra kísérnie kell az író gondolat- 
menetét, tudnia kell, hogy „mit akart írni" az újságíró, 
mert egy rossz helyen alkalmazott jelző, egy elírás sajtó- 
pört, lapbetíltást vonhat maga után. Ezt a felelősséget a 
jó lapkorrektornak éreznie kell s az ilyen eshetőségek 
megelőzésére kontaktusban kell lennie a szerkesztőség
gel, hogy aggályos esetekben figyelmeztethesse az ílle-
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tékest a gyanús részre; nem szabad elsíhlanía ilyen dolog 
mellett, mert itt a hiba jóvátehetetlen!

A reggel megjelenő lapok korrektora jól teszi, ha 
egy-két délutáni lapot figyelmesen elolvas. Ezzel eléri, 
hogy este, mikor leül asztalához, ha jó memóriája 
van — ami egyébként is igen fontos szükséglet lapkor
rektornál —, körülbelül tisztában van az éjjel folyamán 
elébe kerülő anyag jó részével. Ismeri a napi eseménye
ket, azok szereplőinek nevét, a történések színhelyét s 
ezzel megkönnyíti saját munkáját.

*
Áttérek most a lapkorrektori munka napról-napra 

ismétlődő menetének leírására.
A legtöbb lapnál a korrektor munkája a hirdetések 

és apróhirdetések korrigálásával kezdődik. Nagyon 
kényes munka, fokozott figyelmet és éberséget követel, 
különösen, ha hirdetési iroda a rendelő, mert ezek olyan 
„fejlett technikáival dolgoznak, hogy a támpéldányon 
átvizsgált hirdetésnek a kézirattól való akármilyen lényeg
telen eltéréséért — még esetleg akkor is, ha az csak 
magyartalanságot vagy értelmetlenséget akar kikü
szöbölni, ami ezeknél a kéziratoknál mindennapos — 
megtagadják a fizetést, hogy azután nagylelkűen bele
egyezzenek a „pótlásiba s így egyszeri fizetésért két 
hirdetést kapjanak.

Mire a hirdetésekkel végzett a korrektor, elkészülnek 
a szövegrész első hasábjai is. Ezek a kiadóhivatal által 
leadott fizetett közlemények, meg a közgazdasági és 
sportrovat hírei és cikkei, amelyek leghamarabb készül
nek el a szerkesztőségben. Azután jönnek a belföldi és 
külföldi tőzsdei árjegyzések, majd az esti lapokból át
vett, napközben történt kisebb események hírei, amelyek 
a napíhírek hasábjait vannak hívatva kitölteni. A szín
házi és művészeti hírek egy része is az első anyaggal 
érkezik a szerkesztőségből.

Az talán nem titok szaktársaínk előtt, hogy a lap tör
delését az utolsó oldallal kezdik s úgy haladnak vissza 
a lap közepe felé. Az előbb tördelésre kerülő rész — a 
lap második fele — foglalja magában a lap rovatainak 
nagyrészét. Ezért szedés és korrektúra is úgy történik, 
hogy mire az aktuális, friss anyag jön a szerkesztőségből, 
amely a lap első felét lesz kitöltendő, a rovatokkal már 
lehetőleg kevés dolog legyen.

118



Ezeknek a korrigálásánál a jó korrektor részére a 
kézirat nem legelsőrendü fontosságú. Mindenesetre ellen
őriznie kell, hogy a szerkesztőség által megadott rovat 
jelét viselí-e, abból az írásfajból van-e szedve, amelyből 
a redakcíó kívánja s hogy a benne szereplő nevekben 
nincs-e hiba. Különös fontossága van ez utóbbinak fize
tésképtelenségekről, csődökről szóló híreknél, ahol egy- 
egy hibásan közölt névből könnyen hítelrontásí per sza
kadhat a lap nyakába.

A rovatok hasábjainak korrigálása közben kiszedték 
már a napi riportcíkkeket, politikai és vezércikket s 
ezzel a lapkorrektor is elérkezik a súlyosabb korrigálni 
valókhoz, ami aztán megy megszakítás nélkül a „váró“ be
mondásáig, illetve tovább, amíg az utolsó oldal „lemegy".

Ez természetesen csak elméletben van a fentebb vázolt 
módon: a gyakorlatban az olvasnivaló anyag össze-vissza 
jön be a korrektorokhoz s azoknak tudníok kell, hogy 
mire van szükség a tördelésnél, milyen sorrendet tartsa
nak a hasábok olvasásában.

Apróságok, hírek, rovatok korrigálásánál a korrektor 
rakja össze a kéziratot a levonat szerint s úgy olvassa 
végig a hasábot. Cikkek korrigálásánál az ellenkező sor
rend ajánlatos. Miután egy-egy cikket annak hosszúsága 
szerint, néha 5-6 szedő szed, a kézirat ennek megfele
lően kisebb „flekk“-ekre lesz szétszabdalva. Ezért kell, 
hogy a korrektor előbb a kéziratot állítsa össze a „szig
nálás" sorrendjében. Ennél az összeállításnál ne csak 
arra ügyeljen, hogy a mettőr által a kézirat-részekre írt 
jelek sorrendje megvan-e, hanem ajánlatos az egyes 
részeknek az elvágás helyén való összeillesztése is. 
Ezáltal csekély fáradsággal nagyon sok kellemetlen 
„elemelés“-nek veheti elejét a korrektor.

Célszerű, ha a korrektorok az olvasnivalót úgy osztják 
meg, hogy az egyes rovatokat mindig ugyanaz olvassa, 
ezáltal bizonyos dolgokban specializálják magukat sezek 
olvasása a gyakorlottság folytán könnyebbé és bizto
sabbá válik és rövídebb időt vesz igénybe.

Hosszabb lélegzetű cikkek, riportok lehetőleg egy 
kézben maradjanak, mert csak így kerülhető el az, hogy 
ismétlések ne forduljanak elő, vagy hogy a szereplők 
neve a cikk végén is ugyanúgy legyen írva, mint az 
elején. Az úgynevezett „összeolvasás" módszere nem 
helyes. Az a korrigálás-mód, amelynél az egyik ember
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a hasábot olvassa, a másik a kéziratot figyeli, lehet talán 
gyorsabb az egyedül való olvasásnál, de nem biztosabb. 
Az, aki olvas, önkéntelenül egyre gyorsabb tempóba 
hajszolja magát s aki a kéziraton kíséri az olvasott részt, 
képtelen azt teljes figyelemmel követni.

Még néhány szót magáról a hibajavításról. A lap
korrektor, amikor javít, gondoljon mindig arra, hogy két 
vigyorgó ördög áll a háta mögött: az egyik a sor-eldugás, 
a másik az uj hiba beleszedésének ördöge. A napilap 
nem az örökkévalóságnak készül, így hát a korrektor, 
azért, hogy egy „vagy“ előtt van-e vessző vagy nincsen, 
ne kozkáztassa, hogy egy sor ujraszedetése révén 
esetleg valami súlyosabb hiba kerüljön a lapba.

Ha kimaradt valami, vagy duplán szedtek valamit, 
lehetőleg úgy írjon bele vagy töröljön, hogy a szedőnek 
ne kelljen esetleg egész bekezdéseket újra szednie. 
Mindig adódik lehetőség arra, hogy a korrektor segít
ségére legyen a szedőnek egy-egv semleges—az értelmen 
nem változtató — szó beírásával vagy kihagyásával, vagy 
egy megfelelő helyen alkalmazott kimenet-bekezdés 
beszúrásával. A magyar nyelv szókincse elég bő arra, hogy 
mindenhová találjunk egy-egy megfelelő szót, ami 
sok fölösleges munkától — és esetleg súlyosabb hibától 
— kiméi meg gépszedőt, kézíszedőt és — cikkírót.

Ezért, aki a „jó lapkorrektor“ jelzőre igényt tart, az 
sokat olvasson, de — keveset javítson!

NlADLER ES Dr. SCHONFELD
AZ Ö SSZES FOTO ÉS CINKOGRÁFIAI VEGYSZE
REK TECHNIKAI ÉS VEGYTISZTA MINŐSÉGBEN
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FEDOROVICS IVÁN
„ „ IRTA *

AZ ELSŐ OROSZ KONYVNYOMTATO n K A ’cw v

ANDOR

A  -------X m  mozgatható betühhel való nyomtatást Moszk
vában Fedorovics Iván 1563-ban kezdte. Tehát pontosan 
száz évvel későbben, mint a többi európai ország, vezette 
be Oroszország a könyvnyomtatást. Ennek az évszázados 
késedelemnek a főoka az orosz középkor volt, amely 
— támogatva a tatár fejedelmek civilizálatlanságától — a 
kultúra terjedésének legerősebb akadályozójául mond
ható. A tatár és általában a mongol uralom 1480-ban 
szűnt meg csak teljességgel. Ezeknek a kényuraknak az 
uralma, még hosszú ideig nyomokat hagyott az ország 
minden intézményén. A deszpoták, az uj orosz hatalma
sok, a legcsekélyebb kedvet sem mutatták a könyvnyom
tatás iránt, mert még a régi „kultúra" hordozói, a pópák 
is írástudatlanok voltak. A könyvnyomtatás előtti idők
ben a könyveket kézzel írták Oroszországban. A törté
nelem bizonyítása szerint Oroszországban az első könyv
másolók a tizedik szá
zadban jelentkeztek.
Valamennyi irottköny v 
fordítás volt és tisztára 
vallásos volt a tartal
muk. Betűként a cirill 
betűt használták. A ci
rill betűk föltalálója a 
két szláv apostol: Cirill 
és Metód volt. Cirill 
827 - ben született. A 
pápával való megegye
zés után ez a két szláv 
apostol bevezette a 
Cirill nevét viselő betű- 
rendszert, amelyet az 
összes pravoszláv (gö
rögkeleti, görög-nem- 
egyesült, óhitű) vallásu

Az első orosz (moszkvai) könyv
nyomda. Makármetropolita egy pap 
kíséretében megszemléli Fedorovics 
Iván munkáját az „Aposztol" cimii 
könyvnek a nyomtatása alkalmával.
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Esláv népek (oroszok, ukránok, bolgárok, szerbek) még 
ma is használnak, főként azonban eredeti formájában 
az egyházi könyvek nyomtatására.

A moszkvai hatalom terjeszkedése folytán, úgyszintén 
a pravoszláv vallásnak általános bevezetése következté
ben megszaporodtak a templomok is, miáltal a papságnál 
jelentkezett a könyv szükséglete. Igen sok írott könyvben 
rengeteg volt a hiba. A könyvek újbóli lemásolásakor 
ismét újabb hibák keletkeztek. Majd könyvtárak alakul
tak, amelyek csupa ilyen írott könyvből állottak. Más 
szláv országokból bevitt nyomtatott könyvek Orosz
országban nem tudtak elterjedni, még pedig gazdasági 
és főleg vallási okokból, minthogy ezek legnagyobbrészt 
a római katolikus befolyásnak voltak alárendelve.

Az orosz állam uj országrészek elfoglalása révén egyre 
nagyobbodott. (Délen Kazan, majd a Volga mentén stb.) 
Mindenütt uj templomok épültek, a papságnak pedig 
szüksége volt vallásos könyvekre. Ez okból Rettenetes 
Iván parancsot adott ki, hogy az országában található 
összes könyveket vásárolják meg az ő számára. Ezt vég
rehajtották és Ivánt értesítették, hogy azokban a köny
vekben töméntelen hiba van. Akkorára már teljesen 
megérett egy könyvnyomtatóműhely alapításának a kér
dése is.

Iván elhatározta, hogy Moszkvában könyvnyomtató
műhelyt alapít. Ezt az eszmét Makár metropolíta jóvá
hagyta és azt mondta, hogy ezt az ötletet az Isten sugallta 
a cárnak. Mi azonban ma azt kérdezzük: Kicsoda vagy 
mi kényszerítette Ivánt arra, hogy nyomdát alapítson. 
Annak a kornak történetíróitól megtudjuk: a tárgyi oka 
ennek az elhatározásnak az volt, hogy Iván a maga hatal
mát a vallásos irodalom utján még jobban meg akarta 
erősíteni. Ezt mindenekelőtt a papságnak kellett elvé
gezni, amely a cár hatalmának legerősebb támasza volt, 
habár Iván reszkető ellenségeivel, a bojárokkal is jóban 
kellett lenníök.

A történelem szerint Iván 1533-ban, Grek Maximmal 
való beszélgetése után nyomban kiadta a parancsot egy 
könyvnyomdának a megépítésére. A történelem köze
lebbi felvilágosítást nem ad, csak azt állítja, hogy két 
szakértő állott Iván rendelkezésére: Fedorovícs Iván és 
Msztíszlavec Péter. Hogy ezek hol szerezték könyvnyom- 
tatási tudományukat, arról nincsenek feljegyzések. Kicsoda
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Greb Maxim szerzetes? Erre a kérdésre választ a követ
kezőkben nyerünk: Ivánovics Vazul nagyfejedelem 
1500-ban egy könyvtárt örökölt apjától, amelyben sok 
görög kéziratot őriztek. Minthogy azt kívánta, hogy ezt a 
könyvtárt lelkiismeretesen rendben tartsák, Moszkvában 
oly személyt kerestek, aki eléggé művelt és alkalmas 
ezeknek a teendőknek elvégzésére, minthogy azonban 
ilyet ott nem találtak, Athénbe fordultak. Athénből a 
nagyfejedelem kívánságára, 1515-ben elküldték Grek 
Maxim szerzetest, aki feladatát kilenc év alatt befejezte. 
Ez alatt az idő alatt Grek megtanulta a szláv nyelvet és 
észrevette, hogy a Moszkvában forgalomban levő köny
vek tele vannak hibákkal. Ivánovics nagyfejedelem erre 
elrendelte, hogy a hibákat javítsa ki. Ezalatt az orosz 
szerzetesek erős riválisukat látták Grekben és minden 
eszközt felhasználtak arra, hogy Greket a nagyfejedelem
nél befeketítsék azzal, hogy a könyveket rejtegeti és 
hogy ístentagadó. Áskálódásuk végül is sikerrel járt, 
amennyiben Greket egy kolostorba száműzték, ahol 
1556-ban meghalt. Azt állítják, hogy Grek Aldus Manutíus 
olasz könyvnyomtatónak barátja volt és Moszkvába 
különböző nyomtatott könyveket hozott, de semmi tör
ténelmi adat nincs arról, hogy Grek maga is könyvnyom
tató lett volna. Fedorovícs Iván és Msztíszlavec Péter 
abban a kolostorban voltak szerzetesek, amelybe Greket 
száműzték. A föltevés tehát az, hogy a három ismert, 
megnevezett személy egymással közelebbi érintkezésbe 
lépett, ami aztán magyarázatát adná Fedorovícs Iván és 
társa szakértelmének és tudásának. Még egy történeti 
adattal kell szolgálnunk. Rettenetes Iván még 1548-ban 
határozta el, hogy könyvnyomdát alapít, mert azzal a 
kérelemmel fordult V. Károly német császárhoz, küldjön 
neki szakértőket, akik között könyvnyomtató is legyen. 
V. Károly császár eleget is tett a cár kérelmének, küldvén 
neki százhúsz szakértőt, ezeket azonban Lettországban 
visszatartották. Ezután Iván 1550-ben III. Keresztély dán 
és norvég királyhoz fordult hasonló kérelemmel. III. 
Keresztély Míesenheím Jánost küldte hozzá egy levéllel, 
amely levél az utókor számára megmaradt. Míesenheím 
a bibliát és az egyéb magával hozott könyveket le akarta 
fordítani szláv nyelvre uralkodójának megbízása szerint 
azzal a föltétellel, hogy Iván cár térjen át a luteránus 
hitre. Ezt a követelést Moszkvában a legnagyobb meg
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vetéssel visszautasították, Míesenheímnek pedig igye
keznie kellett, hogy minél előbb tűnjön el Moszkvából.

Iván tehát 1553-ban adta ki a parancsot egy könyv
nyomdának az alapítására. A nyomda építése és beren
dezése egykori adatok szerint 
tíz évig tartott, úgyhogy még 
csak 1563-ban kezdték meg 
a tulajdonképpeni munkál
kodást. Az első munkát Fedo- 
rovics Iván az 1563. évnek 
április 19-én kezdte meg és 
1564 március 1-én fejezte be. A 
közelebbi adatokat az „ Aposz- 
tol“ cimü könyvében lehet 
látni. Ennek az első orosz 
könyvnyomdának első mun
kája, az „Aposztol“ 267 lapból 
(534 oldalból) áll, 25-soros az 
oldala. 36-betüs a sora, cirill 
betűkkel, két szinben nyom
tatták: feketével és pirossal.
A papírost és festéket Hollan
diából hozták. Az „Aposztol" 
első oldalán Fedorovícs Iván 
fametszetet alkalmazott, amely 
Lukács evangélistát ábrázolta.
Ezt a fametszetet még más mun
kánál is használta. Érdekes, 
hogy az „Aposztol“-nak már 
első kiadásában a sorok végén, 
elválasztásoknál kötőjelet nem 
használtak, valószínűen a szé- 
pészet iránti érzésből. Vájjon 
az első orosz kiadásokban az
olasz vagy a német ízlés volt-e túlsúlyban: nem fontos. A 
fődolog, hogy Fedorovícs, az első orosz könyvnyomtató, 
mint a történelem bizonyítja, tudott fabetüket metszeni, 
matricákat csinálni, betűket önteni, szedni és nyomtatni. 
Úgy hisszük, és vannak bizonyos jelek, hogy a szakma 
alapvető tudnivalóit Grek Maximtól sajátította el. Fedo
rovícs Iván 1520-ban született Kaluga kormányzóság egy 
falujában. Hogy hol élte fiatalságát, ismeretlen. Rövidesen 
az „Aposztol" kiadása után Fedorovícs Iván ugyanabban
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A Fedorovícs Iván által 
1564- ben kiadott „Apósától" 
című könyvnek első oldala. 
Fz volt az első, mozgat
ható betűkkel nyomtatott 
könyv Oroszországban. A 
XVI. század könyvnyomta
tója igyekezett utánozni a 
XI. század könyvmásolóját.
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a nyomdában nyomtatott egy ímahönyvet is, „Csaszlov" 
címen, hét kiadásban, az első 1565 október 29-én látott 
napvilágot, 172 lapból (344 oldalból) áll, ugyanazokkal 
a betűkkel van szedve, mint az „Aposztol", azonban más 
kerettel, más díszítéssel. Egyetlen példányát a brüsszeli 
királyi könyvtárban őrzik.

Mint egyebütt is a könyvmásolók és papok köreiben 
(a könyvmásolók a papságból kerültek ki) a könyv
nyomtatóműhelyt az „ördög műhelyének" tekintették, 
valószínűleg azért, mert a könyvnyomda a könyvmásolók 
legnagyobb versenytársa volt. A nyomdászokat isten- 
tagadóknak és szakadároknak kiáltották ki, a kultúra 
hordozói elleni íntríkusoknak tehát jó talajuk volt. 
A papság nem óhajtotta, hogy a kultúra a nép széles 
rétegeibe hatoljon. Az intrikák a legmagasabb helyig, a 
metropolítáíg értek, ahol a sötét erők meg is találták a 
támogatást. Amint már jeleztük, Makár metropolíta 
jóváhagyta Rettenetes Iván cárnak egy nyomda alapítása 
iránti elhatározását, hozzáfűzvén, hogy ezt az eszmét a

cárnak az Isten sugallta. Ámde 
később, amikor a nyomda elleni 
intrikák egyre jobban elhatal
masodtak, a metropolíta azt 
mondta a cárnak : ha a könyv 
olvasása a nép széles rétegeiben 
elterjed, a betűvetés tudománya 
mindenkinek hozzáférhető lesz, 
akkor majd nem tudja a nép 
fölött hatalmát megtartani és 
tovább fejleszteni. Egy éjjel 
azután meg is gyújtották a 
nyomdát. Fedorovícs Ivánnak 
és Msztíszlavec Péternek sike
rült megmenteni néhány apa- 
betüt és klisét, amivel aztán kül
földre menekültek. Hogy minő 
állapotok uralkodtak akkor 
Oroszországban, azt egy könyv
ben terjedelmesen megírta Gíles 
Fletcher angol tudós és követ, 
ki 1588-89-ben élt Moszkvában. 
Ez a könyv egészen 1905-ig 
ki volt tiltva Oroszországból.

« í f ....tt -r-\ r, „o5.

i. ik l i k i l j ' i

Osztromir Evangéliuma, 
amelyet az 1056— 1057 . 

evekben Qrigorije diákon 
irt. Rendkívül ritka pél
dány, amelynek csodá
latos sorsa volt. Királyok- 
tól-cárokig vitték és leg
utoljára Katalin cárnő 
halála után ruhatárában 
találták. Csak azután 
szerzett tudomást róla a 
nyilvánosság. Ma is őrzik 
a pétervári könyvtárban,
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Ennek a könyvnek szerzője azt állítja, hogy az orosz 
papság a nyomda égése alkalmával áldást osztogatott. 
Később Fedorovícsot és Msztíszlavecet Lettországban 
találjuk, ahol Szabludovban, Hotkevícs hetmannál jó 
fogadtatásban részesültek. Itt Fedorovícs egy 407 lapból 
(814 oldalból) álló, huszonnyolcsoros evangéliumot 
nyomtatott. Az ornamensei és betűi ugyanazok, mint az 
„Aposztol“-éí. Fedorovícs menekülése alkalmával alig
hanem megmentette apabetüínek és kliséinek jó részét. 
Az evangélium nyomtatása 1568 juníus 8-tól 1569 március 
17-ig tartott. E munka befejezése után Msztíszlavec elvált 
társától, mert elfogadta a vílnai Száreckí testvérek meghí
vását, hogy Manovícs (Mamonics) K. és L. számára 
rendezzen be nyomdát. A Mamonics testvérek nyomdá
juk alapítása és a „Pszalm" első kiadása körül kiaknázták 
Msztíszlavec tudását, majd 1575-ben elbocsátották és 
maguk bővitették ki nyomdájukat. További életéről 
nincsenek adataink.

Fedorovícs 1570 márciusáig Szabludovban kiadta a 
„Pszalme“-ket ímakönyvvel együtt; e munka befejezése 
után a nyomda is megszűnt dolgozni. Hotkevícs hetman 
megjutalmazta Fedorovícsot, amennyiben birtokot ado
mányozott neki. Fel lehetne tenni, hogy Fedorovícs ott 
nyugalomban töltötte életét. Ámde nemcsak hogy nagy
lelkűen lemondott erről az életről, hanem nemtetszően 
vissza is utasította ezt az ajándékot, mert ő életét a szel
lemi kultúra fejlesztésének óhajtotta szentelni, „Isten kul
túrájának'', amint azt később, az „Aposztol" lwówí (lem- 
bergí) kiadásának utószavában ki is jelentette. Fedorovícs 
elutazott Galíciába. Az utazás alkalmával sok kínos él
ményt ért meg, amint azt ő később maga is megírta. 
Lwówba érve, hosszú ideig hiába keresett pénzügyi támo
gatást egy nyomda alapítása céljaira. Jótékony hozzá
járulásokkal, melyeket ő maga és a papság gyűjtött, végül 
is sikerült neki egy kis nyomdát alapítani, amelyben 1578 
február 25-én kezdett el dolgozni, ott azután 1579 február 
15-íg újból kiadta a moszkvai „Aposztol''-t. (Ez a mű is 
ugyanolyan betűkkel van szedve, mint a Moszkvában 
megjelent.) Az „Aposztol"-nak ebbe a kiadásába Fedo- 
rovics ismét írt egy utószót, amelyben életének sok ese
ményét írta le. Ebből az utószóból megtudjuk, hogy 
utazásai és küszködései alkalmával mindig elkísérte őt 
fia is, névleg ugyancsak Iván, szakmájára nézve pedig
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könyvkötő. Lwówban Fedorovícsnak nem jól ment a 
sora. Nagy adósságokba keveredett és kénytelen volt 
elzálogosítani könyvnyomtató-műhelyét, ami után uj 
helyet kellett keresnie munkájának folytatására. Végül 
is elérkezett a volhíníaí Osztrogba, Osztroskí Konsztantín 
herceghez. Itt a herceg nyomdát rendezett be számára 
uj metszésű betűkkel, amelyekkel azután kinyomtatta 
az Uj Testamentumot és a Zsoltárokat 494 lapon (988 
oldalon), két színben. Itt adta ki továbbá Fedorovícs a 
híres osztrogi bibliát is. Ez a biblia hat különböző nagy
ságú betűvel van nyomtatva, 628 lapból (1256 oldalból) 
állott, kompressz szedésü kéthasábos volt, hasábonként 
50 sornyi. Ezen a művön Fedorovícs teljes öt évig 
dolgozott. Ez volt az akkori időkben a szláv országokban 
végzett könvvnyomtatóí munkák legszebb kiadása, amely 
minden tekintetben versenyezhetett a nyugateurópaí 
művekkel. Fedorovícs utolsó alkotása ez a biblia volt. 
1581-ben innen is el kellett mennie és újból Lwówban 
bukkant fel. Itt sok adósságát meg kellett fizetnie és hite
lezői szakadatlanul üldözték. Nyomdáját egyik hitelezője 
1400 rubelnek követelése 
fejében magához kaparin
totta, aminek következté
ben munkáját tovább nem 
tudta folytatni. Fedorovícs 
a legnagyobb nyomorban 
élt. Az első orosz könyv
nyomtató 15S3-ben halt 
meg a legnagyobb nyo
morban, Lwów egyik kül
városában. Az elhunytnak 
holt tettemét a Lwów mel
letti, szent Onufríjéről el
nevezett kolostorban te
mették el. Pár év múlva a 
temetőt megszüntették, a 
szerzetesek pedig a sír
emlékköveket a templom 
padlóburkolására felhasz
nálták. Erre a célra hasz
nálták fel a többi közt az 
első orosz kön^vnyomtató 
síremlékkövét is, amelyen

Ezt a záródiszt alkalm azta F e-  
dorovics Iván az 1579~ben Lwów
ban (Le m bergben) kiadott „Apó í z 
től" befejező oldalán. Balról 
Lwów város címerét, jobbról Fe- 
dorovics Iván címerét ábrázolja. 
Az aláírás ó-cirill betűkkel: Iván 
Fedorovícs, drukar moszkovszki.
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ahövetkező felíratvolt bevésve :,,Fedorovics Iván könyv- 
nyomtató, amely művességet előtte senkímásnem tudta". 
Ez az emlékkő azután látható helyre is került és a lábak 
törlésére használódott. De az emlékkő fölötti gúny 
később még ridegebben nyilvánult meg.Halálának három- 
századik évfordulója előtt rövid idővel, a szerzetesek a 
templom padlóburkolásának újabb javítása alkalmával 
azoknak az emlékköveit, akiket a szentek közé soroztak, 
megőrizték. Minthogy a szerzetesek a szakmájáért önzet
lenül lelkesedő első orosz könyvnyomtatót nem sorozták 
a szentek közé, az emlékkövét egyszerűen elpusztították.

„KIBOSA", JAPÁN KÖNYVKIADÓ EGYESÜLET. Japánban is 
a többi kulturnemzetek példájára m egalakult a „Kibosa“ nevű 
könyvkiadó egyesület. Az egyesület központja Tokióban van, 
ahol grandiózus épületet em eltek a sajtónak. Ez egy három- 
em eletes hatalmas épület, amely két utcának sarkát foglalja el. 
A palota hom lokzata éppen két egymást keresztező utcának 
sarkán van és monumentálisán, csillagvízsgálótorony alakjá
ban építették. Ez a könyvkiadó egyesület japánnyelvü kia
dásokon kivül másnyelvü müveket és lapokat is kiad. A leg
utóbbi időkben ennek a kíadóegyesületnek kiadásában m eg
jelent eszperantónyelvü szemle is „Esperanto Kíbosa“ címen. 
Az egyesületnek Tokióban és Japán főbb városaiban jól beren
dezett nyom dái vannak és igen gazdag irodalm i egyesület 
hírében áll. Az egyesület kiváló japán szem élyiségek és egye
sületek által tett gazdag alapítványokból alakult és maga a 
japán kormány is szubvencionálja. A „Kibosa" kiadványai 
évente néhány millió példányban jelennek meg. Az egyesület 
cé lja : olcsó és jó  könyvet kiadni; tehetséges japán írókat, akik 
szegénységük folytán nem tudnak érvényesülni, tám ogatn i; 
azonkívül megism ertetni a japán nemzettel a kulturnemzetek 
irodalm át, valamint népszerűsíteni más nemzetek körében a 
japán nemzetet és annak eddig nem igen ism ert irodalmát.

RITKA PÉLDÁNYSZÁMOT ÉRT EL a „Nyugaton a helyzet 
változatlan" cimü regény, amely Rem arque német regényíró
nak műve, még pedig úgyszólván minden kulturnyelven. Egy 
összeállítás szerint a különböző nyelvekre lefordított regényt 
a következő példányszámokban adták k i: Angolul 300.000, 
am erikai-angolul 250.000, franciául 385.000, hollandul 60.000, 
spanyolul 52.000, dánul és norvégül 60.000, csehül 50.000, japá
nul 32.000, lettül 23.000, magyarul 21.000, finnül 16.000, lengyelül 
10.000, horvát-szerbül 10.000, héberül 8000, románul 6000, jid 
disül 4500 példányban olvasták különböző nemzetek hozzátar
tozói ezt a szenzációs érdekességü, irodalmi háborús regényt.
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HANGOK ROMÁNIÁBÓL
IRTA:
LENGYEL
SÁNDOR

A —JL S .  báni országban minden kilyukadt, minden 
pusztul, tönkremegy. Pedig vannak felmérhetetlen kin
cseket érő petroleumforrásaík, rengeteg erdőik, kitűnő 
termőföldük, gazdag állattenyésztésük, halban bő vizeik, 
só, kőszén- és fémbányáik és mégis koldusok. Dacára 
annak, hogy győztes ország is, melyet a szövetségeseik 
támogatnak és pénzük még sincsen. Nincs pénze az 
államnak, a vállalatnak, a magánfeleknek. Pénzük mintha 
szimbólum lenne:lyukas bánihoz lyukas házfedél, lyukas 
ruha és cipő talál.

A hozzánemértő gazdálkodás juttatta az országot a 
koldusbotra. Valamelyik politikus pártérdekből meg- 
fujta a vészsípot, hogy vagyondézsma lesz, hogy a meg- 
takaritotttőkétmegadóztatják,majdínflácíóshírek keltek 
szárnyra, azután a stabilizáció kérdése nyugtalanította a 
kedélyeket. Erre megindult a fejvesztett mentési munka, a 
könnyen szerzett nagy vagyonok külföldre csempészése. 
Özönlött ki a pénz a biztosnak hitt pénzintézetekhez. 
A leíbetét annyira felszaporodott a külföldi, különösen 
a svájci bankokban, hogy a betevő nemhogy kamatot 
kapott volna pénze után, de kezelési költséget kellett 
fizetnie. A kamattörvény életbeléptetése a pénz kíözön- 
lését még megtízszerezte. E folyamat idézte elő az itteni 
bankok nagy pénztelenségét, mely megingatta az eddig 
még fásultan viselkedő betevőket; mindenki szaladt 
betétje után és kényszerítette a bankokat a hitelek fel
mondására. A megszorított bankok tüzzel-vassal hajtot
ták be követeléseiket és dobra került a drága föld, az 
ősi kúria, az ingyen kapott telek vagy a munkával nehezen 
szerzett parcella.

Az oktalan gazdálkodás tönkretette az országot. Nincs 
pénze sem az úrnak, sem a munkásnak. Hogy a pusztulás 
teljes legyen, a konverziós törvénnyel betetézték. E tör
vény szelleme szerint a tönkrement földmívelők 10—30 
esztendős moratóriumot kaptak. Az állam adósságokat
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vállalt át a bajbajutott gazdáktól, de az átvállalást a 
bankoknak kell megfizetniük. Vagyis a bankoknak el 
kell engedniük a tartozások felét, mert ezt a bankok 
hosszú éveken át a jogtalanul szedett 20-25°/o-os kamattal 
már régen beszedték. A másik felét amortizációs alapon 
kell megfízetníök, hogy élni és adójukat fizetni tudják.

E törvény a földmívelőket lélekzethez juttatta, de 
megszorította a bankokat és ezek révén az ipart és keres
kedelmet. A bankok mezőgazdasági kihelyezései három 
míllíárdot tesznek ki,sajáttőkéík pedig egymillíárd és két
százmilliót. A betét három milliárd volt. A bankok tehát 
elveszítették tőkéiket, sőt a betétekből háromszázmilliót. 
E veszedelmet a betétesek előre megérezték és attakot 
intéztek betétjeik kívevése érdekében, minek következ
tében egyre-másra buktak meg a bankok és a pénz
intézetek. A megmaradt bankok elhatározták, hogy a 
betétek után többé kamatot nem fizetnek, a betétet sem 
fizetik vissza, hanem kényszerítik a betéteseket, hogy 
pénzük egy részével lépjenek a részvényesek sorába.

Rendkívül megnehezíti iparukat és kereskedelmüket 
a transzfermoratórium és különböző valutakorlátozások. 
E két utóbbi törvénymiatt a külföldi behozatal úgyszólván 
teljesen megszűnt.

Ily előzmények után a helyzet ma az, hogy a bank 
nem ad kölcsönt, nem számitól le váltót. A tőkések pén
zeiket otthon őrzik, nem fektetik be sem ingatlanba, sem 
ipari vagy kereskedelmi vállalatba. Az itthon maradt 
pénzt eldugták, mely a forgalom részére meghalt. Divat 
lett a nemfizetés. Az sem fizet, kinek módjában lenne. 
A vállalatok nem tudják alkalmazottaikat fizetni: leépí
tettek; nem fogy az áru, a kereskedő is leépített. Az 
állam már hónapok óta nem tudja fizetni katonáit, tiszt
viselőit, nyugdíjasait.

Ez a valóságos helyzet Romániában. Ebből könnyen 
megérthető, hogy a nyomdaipar maga sem lehet rózsás 
helyzetben, különösen a magyar nyomdavállalatoknak 
siralmas a helyzetük.

A magyar nyomdaiparnak a sírásója a nacionalizmus 
volt. Törvény, hogy az állami intézmények: hivatalok, 
városok és megyék nyomtatványszükségleteiket csak 
Bukarestben, az államnyomdából szerezhetik be. Erdély 
részére a nyomtatványrendelés és készítés fele elveszett. 
A megmaradt másik fél egy bizonyos hányadát elnyelik
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a katonai-, városi-, megyei- és börtönökben felszerelt 
„arte grafíce“-k, melyek hallatlan olcsó árért dolgoznak. 
A magyar nyomdákat felette sújtja az egyenlőtlen adózás 
is. Mig a román nyomdatulajdonosra pl. évi 12.000 lei 
egyenes adót róttak ki, addig ugyanoly nagyságú magyar 
üzemre majdnem a dupláját. A magyar nyomdák meg
rendelő közönsége szétmállott: a magyar lateínerosztály 
elpusztult, a munkás munkanélküli, a földmivesnek nem 
telik, a kereskedés megállóit, a hivatalnok, nyugdíjas 
fizetést nem kap, nem veszik a lapot, a könyvet, mert a 
gyomor a legnagyobb kényur, elemésztí a szellemi táp
lálékot. Könyvkiadó vállalataik csődbejutottak, éhezik 
az író és a nyomdász.

Pedig Romániában demokráciáról is lehet beszélni. 
Legalább is törvényeik szellemét áthatja ez. Vannak 
törvényeik, melyek gondoskodnak a kultúra fejleszté
séről, a hiba mindig annak gyakorlati kivitelébe csúszik 
bele. Vannak nyomdásztanoncískoláík, sőt 1932 január
jában megnyílott Bukarestben a grafikai ipari főiskola is. 
Igazgatója Dumítrescu Traían, gépmester, ki a Ramniacul- 
Vulceí püspöki nyomda faktora volt. Szedésoktató: 
Craíníck Iosíf, gépmesteroktató: Nánásí Gábor, ki 1923- 
ban jött le Budapestről. Tandíj és teljes ellátás havonta 
1200 lei. Az oktatás elméleti és gyakorlati, d. e. 8-12, d. u. 
2-6-íg. Az iskola kísérleti nyomdája szedőgépekkel és 
legmodernebb nyomógépekkel van felszerelve. A kurzus 
egy évig tart. A kurzus elvégzése egy évi katonai szolgá
lati kedvezményt (önkéntességi jog-félét) ad. E kedvez
ményt megkapják a négy középiskolával bíró tanonc
iskolát elvégzettek is.

Míg Erdélyben sok az érettségizett tanonc, addig 
a regátban (ó-kírályságban) alacsony előképzettséggel 
lépnek e pályára. A tanoncok e szakmával nem sokat 
törődnek. Főcéljuk a cserkészet és a sport. A hierarchia, 
hogy a szocialista befolyástól megőrizze az ifjúságot, 
legényegyleteibe és ennek sportalakulataíba édesgeti. 
Ellátja őket lakással, koszttal és más kedvezményekkel. 
És négy év elteltével sikerül ízlésük szerinti embereket 
faragni belőlük, — csak szakembereket nem.

A nyomdászat Romániában is képesítéshez van kötve. 
A tanonc felszabadítása Erdélyben körülményes és költ
séges. Az újonnan felszabadultnak, mielőtt munkakönyvét 
megkapná, előbb a szakszervezet delegátusaíelőtt vizsgát
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kell tennie. A vizsga idegen nyomdában történik egy napi 
gyakorlati munka és egyórai elmélet alapján. — A 
regátban nincs se vizsga, se munkakönyvrendszer.

A szervezett munkások Erdélyben társadalmi életet 
élnek. Előszeretettel tömörülnek dalárdákba, zeneka
rokba és sportegyesületekbe. A szakmai továbbképzéssel 
egyáltalán nem törődnek, mert az elhelyezkedés lehetetlen, 
„kár a kalóriáért" — mondják. Jellemző a szellemi és 
fizikai különbség az erdélyi és regátí munkás között. 
Az erdélyinek igénye van olvasmányában, kosztban, 
lakásban, ruházatban. A regátí nem olvas, nem táplál
kozik rendesen, ágyrajár, ruházata piszkos. A regátí 
gépszedő két schíchtben is szívesen dolgozik, az erdélyi 
a hét órát is sokallja.

A regát megszervezése sok pénzébe került a nyomdász- 
szervezetnek — s az eredmény majdnem semmi. Meg
történt a legutóbbi bukaresti sztrájk alkalmával, hogy
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munkások a kondicionált nyomdában nem dolgoztak, 
de elmentek más nyomdákba „kisegíteni". A személyzet 
kicserélődött az egész vonalon. A regátí a szervezeti életbe 
nem tad belekapcsolódni, mert a rend, a pontosság nem 
lényege. Általában el lehet mondani, hogy az erdélyi és 
regátí „megférnek egy gyékényen", a közös rossz sors 
megértővé teszi őket egymás iránt.

A faktorok főjellemvonása,hogy nagyon megalkuvók. 
Szavuk az üzletvezetéshez, annak irányításához nincsen, 
sőt a személyzet feletti rendelkezési jogot is kiadták a 
kezükből. Ez a nemszakember igazgató vagy főnök jog
körébe csúszott át észrevétlen. A legtöbb faktor az elő- 
munkás szerepét tölti be. Kondíciójuk családi összeköt
tetés, vagy valamely állandó munkaalkalom alapján áll. 
Ujdonságszámba jön a regátba érkező munkásnak, hogy 
a faktornak a nyomdában pódium van készítve. Itt trónol, 
innen adja ki parancsait. A regátínak természetrajzához
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tartozik a kiabálás. Az idegen, ki nyelvét nem érti, azt 
hiszi, hogy mindig veszekszik. A regátít az erdélyi román 
is nehezen érti, mert gyorsan hadar, sok francia szót 
kever a beszédbe (Bukarest kis Páris) s a szavakat elha
rapja. Mint minden keleti népnél, úgy a regáti faktornál 
is jellemző, hogy önzetlenségéhez sok szó fér. Hacsak 
lehet, minden rendelésnél jutalékot köt ki s ha nincs 
kellő ellenőrzés, még a papírraktárból is előszeretettel 
„kölcsönöz". Sokan hosszú kondicionálásukat annak 
köszönhetik, hogy a heti keresetet a faktorral isszák el, 
vagy annak adják oda szűkös keresetük kis százalékát.

A főnökről nem sokat mondhatok. Sok a régiek közül 
a nemszakember: papírkereskedő, bankigazgató, pap. 
A nemszakember-vezetés miatt ezek az üzemek bérlők 
kezébe kerültek. Munkanélküli segédek összeálltak és 
látástól vakulásíg dolgoznak olcsón, hogy a bérleti díjat 
ki tudják fizetni. A legtöbb főnök törpe- vagy középüzem 
tulajdonosa. Ha az üzem nagy: részvénytársaság, melynek 
élén a nemszakember igazgató vagy igazgatók állanak.

A mesterséges munkabíztosítás révén a regátban 
hatalmas üzemek alakultak, melyek szállítóképesség 
tekintetében felveszik a versenyt a budapesti nagy nyom
dákkal, de minőségben mélyen alulmaradnak.

Higiénia szempontjából a lecsatolt területek nyom
dáiban relatíve elég rend és tisztaság van, mit legjobb 
akarattal sem mondhatunk el a regátíról. Itt por, piszok, 
szétdobált ételmaradékok és físch borítja a nyomdát.

Elhelyezkedés szempontjából a regáti nagy nyomdák
ban az alkalmazottak megválasztását némileg nacío- 
nálís szempontok vezetik. Pedig a románok között ki
mondott elsőrangú szakember alig van. Alkalmazásban 
áll még egy pár német szakmunkás, de ezek száma is 
napról-napra fogy a munkavédelmi törvény következ
tében.

Munkaminőségről nem beszélhetünk. A nyomdák 
felszerelése a háboruelőtti időből való. Betüanyag, gép 
rossz. Még mindig használatban vannak azok a requísi- 
tumok, melyek a budapesti megszállás idejéből valók. 
Mivel a külföld Románia polgárai részére nem hitelez, 
rossz a papírja, betűje, hengeranyagja, festéke.

Mint fentebb említettem, Románia törvényei demo
kratikusak. Elismeri a szakszervezeteket, mint jogi 
személyt, de csak gazdasági téren. Hatásköréta Francu-
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Jassí-féle munkatörvény (sztrájktörvény) szabályozza. 
Itt érvényesül az az elv, hogy nem tűr államot az állam
ban. A szakszervezetek mint politikai tényezők nem szá
mítanak. Sztrájk elég ritka, mert munkabeszüntetés előtt 
mindkét félnek miniszteri meghatalmazott jelenlétében 
kell a tárgyalásokat lefolytatniok. A miniszteri megbízott 
döntése törvény. S ha ennek dacára mégis sztrájk rob
banna ki, a vezetőség személyes szabadsága azonnal 
korlátozva lesz.

Itt meg kell említeni a romániai kollektívszerződést 
is, melynek felbontására óriási erőfeszítéseket tettek a 
a nyomdai főnökök. Többféle módon akarták céljukat 
elérni: városok és személyenként akartak szerződést 
kötni a munkássággal. Az eredmény ismeretes. A világ- 
krízis bebizonyította, hogyha a tőke megrendül, alá- 
temetí a mai alapokon nyugvó szervezeti életet is.

Az alábbiakban egy kis statisztikát közlök, melyből 
Románia grafikai iparának nyomorúságos helyzetére 
következtethetünk. A Romániai Grafikai Munkások Szö
vetségének 2720 tagja van, melyből munkanélküli 1000.

A szedőgépek roppant elszaporodása miatt ezek talán 
sohasem tudnak majd a szakmában elhelyezkedni. Lito
gráfus,offset s cínkografus munkás 140van,ebbőlmunka- 
nélküli 50. Könyvnyomda van kb. 650, litográfia 24, 
cínkográfía 12, offset 5, mélynyomóműhely 2. Betüöntő- 
déje 2 van, melyek betűiket a külföldről behozott betü- 
galvanóíról öntik. Termékeik nem eléggé szisztematiku
sak, különösen sok bajt okoznak a verzálís ékezetes- 
betűk, mert javarésze már a szállításnál letörik. Rossz az 
öntőcédulájuk is. E fölötte fontos munkát gyereklányok 
végzik s így egyes betűkből vagy semmit, vagy keveset 
küldenek, másból meg sok a defekt. A betű ára nem 
olcsóbb a külföldinél, habár a vám kg-ként 60 leit 
tesz ki. Papírgyáruk van 6 (Péterfalva, Busteni, Letea, 
Cámpulung, Píatra-Neamta, Borgoprund). Ez utóbbi 
kartelen kívül állott, de a rossz vezetés miatt üzemét be 
kellett szüntetnie. A papírgyárak kapzsisága miatt sokat 
szenved a nyomdaipar. Sehol a világon nem oly drága 
a papír, mint Romániában. í kg. újságpapír 20 lei, 
símanyomó 26, fogalmi 29, félfamentes 36, famentes 
41 lei. De a közelmúltban 5 — 30°/o-kal volt drágább. 
Az UGIR (gyáriparosok szövetsége) kezdeményezésére 
jelenleg miniszter járás van a papírárak redukálása cél-
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jából. De mível a papírgyárak főrészvényesei magas- 
rangú személyek, kevés kilátás van az eredményre. 
Valószínű az újságpapír olcsóbb lesz, hogy a sajtót el
hallgattassák. Az újságpapír-kiosztásnál eddig is voltak 
igazságtalanságok. Míg a román lapok majdnem ingyen 
kapják, addig a kisebbségi sajtónak drágán kell ezt meg
fizetnie. így, ugyebár lehet papírpolítíkáról is beszélni. 
Külföldről a behozatalt a magas vám, a devizakorlátozás, 
a transzfermoratórium teszi lehetetlenné. Bukarestben 
és a határmentí városokban a papíros olcsóbb, mint az 
ország többi részén, hogy ne fízetődjön ki semmiképpen 
a papirbehozatal. A minőségre azt mondhatjuk, hogy az 
nincs összhangban az árral. A papírgyárak csak kész
pénzfizetés ellenében szállítanak.

A nyomdaipart a krízis átka sújtja legjobban. Ennek 
tudható be az, hogy a kolozsvári kisebb nyomdák szö
vetkezeti alapon próbálnak boldogulni. Öt-hat nyomda
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összeköltözik, így remélik biztosítani a megélhetésüket. 
A munkavédelmi törvénynek (arbítrage) célja: védeni 
a munkateljesítményt, a munkást a munkaadóval szem
ben ; lényege: szakemberekből álló választott bíróság, 
egy törvényszéki bíró elnöklete alatt; ítélete törvényes, 
az eljárás gyors és olcsó.

*
Fentiekből megismertük a romániai grafikai ipar 

helyzetét. Ily körülmények között nem csoda, ha minő
ségi munka nem kerül a piacra, melynek okai: a hallatlan 
szennykonkurrencía (1000 boríték szedés-nyomása 2P); 
a szakiskolák gyenge tanerői, akik természetes, hogy 
gyenge tanítványokat nevelnek; szaklap fenntartása a 
háromnyelvűség miatt nem fízetődik ki, tehát nincs is ; 
az ifjúság a sportban éli ki ambícióit; a redukált munka
bérek, olcsó árak miatt senkinek sincs nagyobb ambíciója; 
minőségi munkát senki sem rendel, mert nincs pénze; 
a nyomdai felszerelés gyatra.

Ha mégis mínőségmunka kikerül egyes nyomdákból, 
az elvétve a főnök szépségszeretete vagya nyomda presz
tízse érdekében történik. Szedésben nem igen lehet szép 
nyomtatványt látni. Ha különleges kell, akkor rögtön a 
rajzolóhoz, festőhöz fordulnak.

A cikkem keretében bemutatott egypár munkából 
látható, hogy a nagy lerongyolódás dacára is, Erdélyben 
még vannak tehetséges, törekvő szakemberek, de ezek 
ambíciójuk eredményével csak asztalfíókjaíkat tömik 
meg, mert nincs megrendelő, nincs munka. (A cikk kere
tében látható három illusztráció eredetije fametszet; 
a könyvben ellenben Bezdány Ferenc, a Glóbus nyomda 
hirdetésszedője által készített ólomvésetről nyomták).

„Legyen világosság!*' ez a régi nyomdászjelmondat 
mennyire jellemzi az egykori tipográfusok eszmevilágát.
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Anyagiakkal nem sokat kellett gondolníok, egész lelkűkből 
a másoknak való világítás gondolata sugárzott ki. A mai 
nyomdász cégtáblájára hiába Írja már ki öles betűkkel: 
a leggyorsabban és legolcsóbban. A hangzatos ígéret 
dacára napról-napra a lomtárba kerülnek e felíratok s a 
gépek zúgását a dobszó helyettesití.

Tótfalusi Kis Miklóst Erdély főnixének nevezték. 
Halálával — úgy gondolták — az erdélyi nyomdászat is 
sírbaszállott. A fönixmadár évszázados álmát alussza, 
utódait a gondok emésztik. Vájjon mikor támad fel újból 
az erdélyi főnix, a nyomdaipar, és mikor ül el a gond? 
Oly kérdés, mire sajnos, e napokban senki sem tud felelni.

CSAK MÓDJÁVAL HASZNÁLJUK AZ IDEGEN SZAVAKNAK 
M AGYAROS ÍRÁSMÓDJÁT ! A napilapokban, valamint az 
időszaki folyóiratokban lépten-nyomon rábukkanhatunk oly, 
m agyaros írásmóddal szedett idegen szavakra, amelyekre 
sem m iképpen sem vonatkoztatható a magyar nyelvtudó
soknak az a szinte egyöntetű állásfoglalása, amely szerint 
az idegen szavak csak abban az esetben írandók magyaros 
írásmóddal, ha már nyelvünk szókincsébe beolvadtak, azaz 
m eghonosodtak. Szó sincs ró la : az idegen szavaknak immár 
m eghonosodott voltát eldönteni nem mindig könnyű dolog, 
leszámítva még azt a körülményt is, hogy nem mindig a 
nyom dászon múlik a helyes írásmód mellett való elhatározás, 
mert része van abban sok esetben az írónak vagy szer
kesztőnek is. Ántánt (vagy antant), fasiszta, hendikep, sláger, 
dzsömper, bébi, trikó, sezlon (vagy sezlony) és egyéb ilyen 
fajtájú szavakat, am elyeket az olvasó m agyarságnak leg
szélesebb körei mindennapi beszédjükben használnak és 
jelentésüket értik, írjuk és szedjük magyaros írásmóddal, 
mert valóban m eghonosodott szavaknak tekinthetők, föltéve 
term észetesen, hogy a szerkesztő vagy iró az ilyen idegen 
szavaknak magyaros írásm ódjába beleegyezik, vagy leg
alább is nem tilalm azza azt. (Mert ilyesmi is lé tez ik !) Ámde 
déjeuner, lunch, crépe de Chíne, georgette, recam íer, fiiét, 
valeur, nonchalance és más ílyennemü szavakat, am elyeket 
a m agyarságnak csak egy bizonyos hányada használ és 
ism eri jelentésüket, így írni : dezsöné, löncs, krepdesín, 
zsorzset, rekam íé, fiié, valőr : — nem mondható szerencsés 
megoldásnak, feltéve ebben az esetben is azt a körülményt, 
hogy az író vagy szerkesztő kifejezetten kívánja a magyaros 
írásm ódot. A megoldás ugyan az utóbbi esetben sem válik 
szerencsésebbé, de legalább megnyugtathatjuk magunkat, 
hogy nem mi nyom dászok kezdeményeztük az ilyen kevésbé 
ism ert jelentésű idegen szavaknak magyaros írásmódját.
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NÉMET KÖNYVEKRŐL
IRTA :
MÜLLER
SÁNDOR

M  —1  I  M  índen vitán felül áll és már régen eldöntött tény, 
hogy Németország nyomdaiparának legerősebb oszlopai 
a könyvművészek.

Ezeknek a művészeknek ezért a megállapításért erősen 
meg kellett dolgozni; az ő ütjük a német grafika emel
kedésének az útja is volt egyúttal.

Már a háború előtti időben is látható volt a fejlődés, 
melynek eredményes nagyságát talán a legjobban meg
mutatta az 1927. évi, Lipcsében megtartott nemzetközi 
kiállítás, mely nyomdatechnikai szempontból történelmi 
jelentőségű volt, annál is inkább, mert ezt az ered
ményt háboruutání és inflációs időkben érték el.

Németország a könyvművészet terén beérkezett; hiba 
volna azonban bárkinek a részéről a német könyvek 
dicsérete mellett az angolok ílyírányu munkájuk tökéle
tességét el nem ismerni; de ne felejtsük, hogy Anglia a 
gazdag ország minden kellékével rendelkezik. Amit 
Németország könyvművészei e téren elértek, azt ki kellett 
verekedniük az eszközök szűkössége, sőt az elszegé
nyedés ellenére. Ezért jogosult ma a német könyvművészet 
virágzásáról beszélni, mert jól tudjuk, hogy ez nem 
könnyen aratott babér, hanem a kedvezőtlen politikai 
és gazdasági viszonyok között elért, küzdelmes győ
zelemnek az eredménye.

Még ma is forradalminak tetszik a könyvművészet 
terén, amikor 1906-ban a külsőleg alkalmazott különféle 
díszítésekről, — egyik napról a másikra — radikálisan 
áttértek a könyv típografíkus útjára és e célra az írás
művészet és betüöntés uj eredményeit használták fel. 
Ez időtől kezdve a könyvnek harmonikus egységű 
felépítésében merült ki minden törekvésük. Ezek az elvek 
még ma is fennállanak úgy a drága, mint a legegyszerűbb 
könyveknél. Áll ez nemcsak a könyvnek külső kiállítására, 
hanem annak belső részére is, vagyis a szövegben fel
használt illusztrációkra is. Itt mutatkozik a született és
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fejlődőképes könyvművész tehetsége a grafikusokkal 
szemben; mert az előbbi figyelembe veszi az általa 
illusztrált könyvnek belső részére vonatkozó törvényeket 
is és ennek megfelelően alkotja meg művét. Szeme előtt 
lebeg az egész mű művészi tökéletessége, melynek 
eléréséhez a kiadó, a nyomdász, a könyvkötő szakmai 
iskolázottsága nem elegendő.

Harmonikus szedés, kiegyensúlyozott arányok, elő
kelő és erőteljes hatás, újabb formáknak és a már bevált 
szokások figyelembevétele: mindezek a legjobb anyag
gal együtt a német könyvművészet ideáljai. A nem feltü- 
nősködően szép, tárgyilagosan kiváló felé való törekvés 
mindenütt nyilvánvaló. Ebből kell a német könyvművész 
törekvésének s olcsó, szép könyv kiállításának lényegét 
meríteni. Ezért nem is szabad a stíluskérdést túlzásba vinni. 
Ha a könyvművészet olyan formákat akar a könyvbe 
belevínní, amely már a reklámgrafíka körébe tartozik: 
ilyen kísérletek már eleve meddőknek ígérkeznek.

A német könyvművészek sokoldalúak, akik tudásukat 
a könyv valamennyi fázisánál egyforma mértékbentudják 
érvényre juttatni.

Különféle csoportok vannak : az egyiknél a betű a 
domináló eszköz, míg a másiknál az illusztráció a fő; 
előbbiek a könyv építészei, a betüforma alkotói, a tipo
gráfia tisztelői: ezek a grafikára helyezik a fősulyt; ezek 
mellett nem kisebb jelentőségűek az irásművészek, 
akiknek munkái a könyvnek külső részén dominálnak.

Ami a könyvek kötését illeti, itt minden kategóriában 
a könyiparí tudás fokozását tartják szem előtt. A széria-, 
közönséges-, dísz-, valamint a műgyűjtő-kötés mind
egyikében adódik érdekes és sikerült alkotás. Okos 
betükezeléssel és díszítéssel dekoratív hatásúak a ma 
divatos fotomontázsok is. Érdekes megfigyelni, hogy az 
amatör-kötésü könyvek külső díszei mint haladnak a 
mértani kubizmus felé.

Úgy egészben, mint részletében a könyv tökéletes 
demonstráció. Túlzás nélkül mondható, hogy képet ad 
helyzetről, haladásról, azt az örömet kívánja gyarapítani, 
mely szerint a művészileg alkotott könyv sokkal inkább 
sarkal az élvezetre, sem mintha oktatni akarna. Egyetlen 
igénye, hogy bemutassa, miben áll az intenzív és lanka
datlan munka, melyet a németországi könyvművészek 
a szép könyv előállításának minden szakában végeznek.
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KIR ÁLY I  N Y O M D A
IRTA;
LÁSZLÓ
DEZSŐ

A könyvnyomtatás művészetét Gutenberg 1440-ben 
Maínzban találta fel. E h a művészet azonban csaknem 
harminc évvel később, azaz 1469-ben honosuk meg 
Franciaországban, ahová azt Gering Ulrich, Crantz Márton 
és Fríburger Mihály vezette be. Munkájuk zajtalan, de 
eredményes volt. Jeles művészeket neveltek, akikből 
néhányan nemsokára a francia könyvnyomtatás büszke
ségeivé váltak.

A XVI. század kezdetéig a francia könyvnyomtató 
műhelyek bátran állották a versenyt a külföldiekkel. A 
francia betűk tetszetősek és a termelt könyvek csinosak 
voltak. Ez a megállapítás azonban csak a latin munkákra 
vonatkozik, mert a francia sajtó alól kikerült görög 
kiadványok annyira alsóbbrendüek voltak, hogy ez 
magára vonta a bőkezű és nagy írodalombarát I. Ferenc 
figyelmét, aki 1538 január 17-én Néobar Konrad hellén 
nyelvtudóst a görög kiadványok királyi könyvnyomtató- 
jává nevezte ki ICO tallér fizetéssel, egyben pedig meg
bízta az általa nyomtatott könyvek forgalombahozatalával.

A következő — 1539-ík — évben már hozzáfogtak a 
görög betűk öntéséhez. Ezeknek mintáit egy Vergéce 
nevű jeles krétai kallígrafus készítette, aki a „három nyelv 
kollégiumához'* (College de Francé) volt beosztva.

Az első görög betűket a hírneves mester, Claude 
Garamond véste, akinek a garmond néven ismert szép 
latin és kurzív betűket köszönjük. Ezek a betűk már 
Róbert Estienne igazgatása alatt, 1540-ben készültek, aki 
mint a héber és latin nyelveknek már egy esztendő óta 
királyi könyvnyomtatója, az ugyanebben az esztendőben 
elhalt Néobar utóda lett.

Az uj típusokat a király görög betűinek nevezték, 
amelyek patricáít eltették, matricáit azonban Estíenne 
1551-ben, midőn el kellett hagynia Franciaországot, 
magávál vitte Genfbe. Fél századdal később, 1612-ben, 
Estíenne unokája, Paul ezeket a matricákat 1500 arany
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tallér kölcsön ellenében elzálogosította, 1621-ben azon
ban maga a zálogbatevő a király kívánságára vissza
hozta és a királyi kollégiumban helyezte el.

I. Ferenc utóda alatt véres polgárháborúk köszön
töttek Franciaországra, amelyek a könyvnyomtatás nagy 
lendületét megállították. Csak XIII. Lajos uralomra- 
jutásától remélték a kedvezőbb fordulatot.

Antoíne Vítré királyi könyvnyomtatónak Ríchelieu 
bíboros azt a parancsot adta, hogy a maga (Vítré) 
nevében, de a király számlájára szerezzen meg egy szép 
keleti betüpatríca-gyüjteményt, amelyet Savarv de Bréves 
örökösei bocsátottak áruba. Ez utóbbi ugyanis huszonkét 
évig (1589-1611) nagykövet volt Konstantinápolyban és 
itt vésette a szóbanlevő arab, szír és perzsa betüpatrícákat, 
amelyeket Vítré közvetítése révén meg akart szerezni.

Ugyanekkor Vítré azt az utasítást is kapta, hogy 
vésessen a király költségére örmény és ethiop betü- 
patricákat. Vítré ezzel a feladattal Jacques de Saulecquet, 
a kiváló hírnévnek örvendő jeles betüvésőt és öntőt bízta 
meg. Közben a díjazás kérdésében nézeteltérések támad
tak, s így csupán az örmény betüpatrícák készültek el.

Ríchelieu bíboros ösztönzésére, aki a kormányzat 
számára egy állami nyomda felállítását szükségesnek 
tartotta, végre XIII. Lajos elrendelte, hogy a Louvre-ban 
„királyi nyomda'* néven rendezzék be a kormányzat 
nyomdáját.

Királyi könyvnyomtatók már léteztek. Az állam
nyomda felállítása pedig elrendeltetett.

A Lou vre nyomdáj a az igazgatással meg bízott Sébastíen 
Cramoísy vezetése alatt üzembe helyeztetett és ettől 
kezdve itt készültek a kormány, a királyi udvar és az 
egyház számára, valamint az irodalmi remekművek ter
jesztésére szolgáló nyomtatványok.

Cramoísy 1669-ben halt meg. XIV. Lajos, Cramoísy 
kedvelt unokáját, Marbre Cramoísy-t tette meg igazgató
nak. A királyi nyomda törekvését, több párisi nyomda
tulajdonos heves versengése ellenére a legszebb siker 
koronázta.

XIV. Lajos 1691 január 15-én Jean Anissont, a lyoni 
hírneves nyomdászt és könyvárust nevezte ki a királyi 
könyvnyomda igazgatójává, akit azzal bízott meg, hogy 
a nyomda számára különleges betüsorozatot vésessen. 
Anísson a francia tudományos akadémia tanácsát kérte
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hí arra nézve, hogv minő formát, illetőleg jelleget kapja
nak a betűtípusok. Az akadémia Jaugeon akadémikust, 
Fílleau des Bíllettes-et és Sébastíen Truchet karmelita 
pátert bízta meg a jelentéstétellel.

A Jaugeon és munkatársai által bemutatott uj típusok 
elkészítésével Philíppe Grandjean királyi vésnök bízatott 
meg. Ez magához vette tanítványát, Jean Alexandret, 
később (1723-ban) utódát, akinek közreműködésével 
21-féle betűtípust vésett, amelyeket XIV. Lajos betűinek 
neveztek el. A betűk vésését Jean Alexandre veje, Louís 
Luce csak 1745-ben fejezte be teljesen. A király ezeknek 
a betűknek az utánzását szigorúan megtiltotta.

XIV. Lajos nem elégedett meg azzal, hogy nyomdáját 
uj betűkkel gazdagította, hanem egyszersmind I. Ferenc 
görög betűinek sorozatát is kiegészítette. XIV. Lajosnak 
1715-ben bekövetkezett halálakor a királyság régense, az 
orleansí herceg,elrendelte egy teljes 86,000-nyí kínai írás
jelnek a vésését. Ezek voltak a Párísban vésett első kínai 
betűtípusok. 1722-ben még négyféle nagyságú héber betű
típusok vésésére is utasítást adott.

A királyi betűöntődé, amelyet Grandjean, később 
ennek özvegye vezetett, 1725-ben a nyomdához csatol
tatok és az öntődével együtt az összes betűk a Louvreba 
szállíttattak.

Csaknem fél évszázadig semmiféle nevezetesebb föl
jegyzésre méltó esemény nem fordult elő a királyi nyomda 
történetében, 1773-ban azonban XV. Lajos 100,000 
fontnví költséggel egy poétíkus típusnak elkeresztelt 
román és ítalik betüsorozattal, valamint egy teljes ékít
mény- és vígnettagyüjteménnyel gazdagította a nyomdát.

A királyi könyvnyomdán kívülVersaílles-ban, 1771-ben 
egy másik tipográfiái műhelyt rendeztek be, amelyben a 
hadügyi, tengerészeti, valamint a külügyi minisztériumok 
rendeletéi és egyéb kiadványai készültek. A nyomda 
1775-ben szűnt meg és ettől fogva a közigazgatási nyom
tatványoknak a szállítását a királyi nyomdára bízták. 
XVI. Lajos ezenkívül a Louvre nagy üzeméhez azt a kis 
nyomdát is hozzácsatolta, amely Versaílles-ban az ő 
magánirodájának munkáit készítette. Ez a kis nyomda a 
királyi nyomdának a fiókja lett. Az 1789-ben bekövet
kezett események az udvart arra kényszerítették, hogy 
Párísba visszatérjen, ami csakhamar maga után vonta 
ennek a kis nyomdának a végleges megszüntetését is.
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S Z A K O S Z T Á L Y U N K  HALOTTAI

A= emberi érzés legmélyebb fájdalmával adunk kifejezést 
az elesetteknek, a közülünk, az életből eltávozottaknak. 
Igaz bánattal siratjuk azokat, akiknek életük, lényük, 
gondolatuk, gondjuk, örömük egy volt a miénkkel . . . 
Emléküket emberi becsületességünk diktálta tisztelettel 
megörökítjük nemcsak e lap komor, fekete betűivel, de 
szívünkben is. Olyan három munkás kartársnak elvesz
tését siratjuk ismét, akik megértéssel állottak mellettünk 
harcos mezben, küzdeni segíteni az Életért. . . azért az 
Életért, mely számukra — sajnos—csak rövid ideig tartott.
KERESZTES ÖDÖN, mint az Első Magyar Betűöntődé Rt. köz
szeretetben álló főtisztviselője csak szerető barátokat szerzett 
magának kiváló erényeivel; bájos és m egnyerő m odorát szak
osztályunk minden tagja ismerte. Képzettsége és szolgálat- 
készsége közismert volt. Egész emberi szívünkkel megsírattuk.

NAGY ÖDÖN szerény közkatonája volt szakosztályunknak. 
A Budapesti Hírlap nyomda g'épszedő-osztályának vezetője 
volt halálakor. Képzett és becsületes tagja volt a nyom dász
családnak. Fiatal korban bekövetkezett halála mély gyászba 
borította hátrahagyott családját és velük együtt munkástársaít.

JAHN ÖDÖN hosszú és kinos betegség után hagyta itt, a nem 
sok örömet nyújtó É letet; munkás két keze lehanyatlott; meleg 
érzéssel dobogó szíve nem bírta a harcot; elbukott akkor, 
am ikor legnagyobb szükség lett volna reá. Szakosztályunk egy 
mindenkor rendelkezésünkre álló tagját veszítette el benne.
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E z e n  k ö n y v  n y o m a t o t t  
Müller Sándor terve szerint 
a Glóbus nyomdai műíntézet 
részvénytársaság üzemében 
Budapest, VI, Aradi-utca S

•
A n y o m á s t  R é t t é r  I l l é s  
felügyelete mellett Szarvas 
Iános, Pogány Béla végezték

•
A könyv kötését Popper és 
C saszník  k ö n y v k ö té sz e te  
(VIII, Máría-utca 1) végezte

•
Az Évkönyv b o r i ték á n a k  
vésetét Müller Sándor rajza 
után Szeíler József intézete 
(Teréz-körut 21) szállította

•
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