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TANAY Józsefről, ki 1891-ben megindította a Grafikai Szemlét s ezzel a nyomdá
szok szakképzésének s ez iparág fejlesztésének tevékeny harcosává lett. A szedő
nek a gépmesterhez való viszonyáról, a Linotype-zavarokról s hasonló technikai 
kérdésekről érdekes cikkek szólnak. Külön cikket szentel A\ egységes magyar 
helyesírás szótára és szabályai-nak. Ezt a BALASSA József készítette munkát a 
Budapesti Korrektorok és Revizorok Köre adta ki s minden nyomdára és sajtó
termékre kötelezővé kívánják tenni. A korrektori rovat a helyes fonetikus írás 
mellett tör lándzsát s példákkal illusztrálja mi jó, mi nem az s mégis GEYER 
Haoul cikkét A publicité pszichológiájának szedték. Ez a BÍRÓ Miklós gondos 
szerkesztésében megjelenő szaklap mindegyik száma sok tanulságos cikket tar
talmaz s mellékletei is — ritka kivétellel — igen jók. Ha a klisék különféle-
sége kétféle papiros használatát igazolja is, a cím kétszeres ismétlése nem okvet
len szükséges. A takarékosság kívánja ugyan, de minden [kiadványt elcsúfít a 
füzeteknek nem ívenként, hanem egyszerre, drótkapoccsal való fűzése. Ez az 
olcsóbb eljárás azt eredményezi, hogy az előző év címlapja és tartalomjegyzéke 
az új évfolyam első füzetéhez úgy oda van szögezve és ragasztva, hogy annak 
kibontása ugyancsak alapos nyomokat hagy rajta, ami egy szép kiadvány gon
dosan megtervezett címlapjának épen nem válik előnyére. Helyes dolog, 
hogy a legfontosabbaknak ítélt cikkek, hírek kivonata a német nyelvű mellék-
lapban, az Ungarische Graphik-ban, a külföldet tájékoztatja a lap tartalmáról. 

I. K. 
Grafikai Szemle. 1928—1929. XXV. évf. 4—7. szám. Szerkesztik WANKÓ 

Vilmos és NÓVÁK László, az előbbi egyúttal a lap kiadója is. A szerkesztők 
főfeladatuknak a szakmabeli kiképzést, a tanítást tekintik s e szellem jellemzi 
a Grafikai Szemlét. Ugyanez a cél vezeti, amikor a szakszerű tanítás mellett 
tör lándzsát. WANKÓ a kötelező szakoktatás s ezzel együtt a szakkulturális 
osztálynak a Segélyző Egyesület kebelén belül való felállításának s az új intéz
ménynek, mint a «kötelező szakkulturális adózás»-nak hive. Terjedelmes elaborá-
tumában a gondolat megvalósítására részletes tervet is dolgoz ki. A terv az 
anyagi erők híján egyelőre még nem valósítható meg. A Segélyző Egylet öt 
év óta rendez továbbképző tanfolyamokat. Ezeket három éven át a nyomda-
tulajdonosok támogatták, de azután érdeklődésüket a sokszorositóipari tanonc
iskola kötötte le, úgy hogy a továbbképző tanfolyamokat a Segélyző Egyesület 
saját erejéből tartja fenn. A legutóbbi tanfolyam eredményéről részletes beszá
molót kapunk az egyes előadók tollából. A cikkeket (Az új irányról. Hiba
javítás. Az ólomvésésről. A távgépszedés problémájának megoldása. Széljegyzetek 
az anyagszerű tipográfiához stb., stb.) képek, minták, pályaművek kliséi magya
rázzák és teszik élénkebbekké. A német nyelvű függelék, Ungarische Graphische 
Rundschau, jó szolgálatot tesz a külföldi érdeklődőknek. I. K. 




