
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

65



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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