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h iermit gestattet sich dér ergebenst U nter- 
zeichnete sein (dtelier für VergröBerungen . 
einem geehrten Publikum in empfehlende 
Erinnerung zu bringen. Eine langjáhrige 
Praxis ermöglicht es mir, Ihnen nur vor- 
züglichste flrbeiten zu liefern. Besonders 
hervorheben möchte ich,daö ich nur beste 
?abrikate verwende und neben deutschen 
Papieren mit Vorliebe ein englisches Er- 
zeugnis verarbeite, das allén anderen aus- 
landischen ?abrikaten in jeder Beziehung 
überlegen ist. Ich bitté Sie einen Versuch 
zu machen und bin überzeugt, 5ie auch 
fernerhin zu meiner Rundschaftzu zahlen

m it vorzüglicher Hochachtung

hermann \)Joldemar Schneider
Charlottenburg bei Berlin
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gyorssajtok, n krétdzott papirosfajtákról. Szakoktatds. (fl Könyvnyomdászok Szakköre szaktanfolyamai. Szakelőadás és 
kidllítds miskolcon, Stern Dezsőtől.) Szakkidllítdsok. (nemzetközi nyamd/iszkidllltds Pdrisban, Kdlőor La|ostól. Srafikai 
kidllítds Lipcsében.) művészeti pályázat, Kner Izidortól. Könyvismertetés. (évkönyvünk. fi magyar Iparművészet.) Levelezés, 
apróságok. (Kritikai széljegyzetek, Fuchs Zsiqmondtól. fl diuatos betűkről, Hugitól.) Uegyeslközlemények. (li|abbkorÍ litográ
fiái sa tók. fl magyar címer használhatási joga. Uakok irodalma. R husvét idejének állandósítása, munka közben tilos a 
fütyülés meg a nótái R reklám Rmerikában. Cinkagráfiai kisebbítés meg nagyobbltás. Ausztráliából.) Hivatalos közlemények, 
(meghívó a Szakkör rendes évi közgyűlésére. Titkári jelentés az 1906-iki évről. Pénztári Jelentés az 1906-iki évről. Leltári 
Ielentés. Bírálati jelentés a leuélfej-pdlyázat eredményéről. Uálasztmányi ülés! jegyzőkönyv, Tagsági forgalmi kimutatás. Pénz
tári kimutotás 1906 ianuár-decemberről. Pénztári kimutatás az 1907. évi január hónapról,) Hirdetések, boríték és hét melléklet.
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Borítékunk, lapóíszünk és mellékleteink.
” Patriz-Huber-dísz”  a neve a lipcsei Schelter B Glesecke 

cég legu|abb ornamentumának. Fi díszt egy nemrégiben el- 
holt nagytehetségű német művészember, Patriz Huber ter
vezte, s az egyes motiuumokat ű z  S hagyatékából válogatta 
össze s tette könyvnyomóai használatra alkalmassá Flens- 
burgban élő testvére. (Hint Schelterék minden nagyobb- 
szabású újdonsága : úgy ez a disz is mintegy irányt jelent 
a jövőbeli mesterszedésben. Hz Empire- és Biedermeier
stílusok is már leáldozóban vannak, s úgy látszik ezek 
helyét fogja ma|ű elfoglalni az az új stílus, amelynek a 

Patriz-Huber-dlsz" az első fecskéje. Erőteljes, markáns 
vonalak, majdnem geometrikus elrendezésben, erősen s t ili
zált sikhatású virágdísszel: ez az új ornamentumsoroza- 
°k jellemzője. Két és három pontnyi vastagságú fekete 

uonallal való összekötésre van a darabok legtöbbje tervezue, 
f i 9) 1 ° Z ^  úlsz különösen borítékok meg reklámos nyom- 
o uanyok szedésére kiválóan alkalmas. 5 hogy a disz kapós 

kétségtelen. H darabok száma Igen nagy, de nem 
'J f 5™  " 'lö t huszonegy sorozatra vannak beosztva, amelyek 

bak ? .í ^yma9uhban Is Igen jól kihasználhatók: az aprób- 
sr~~  ohfldenclák, a nagyobbak színes papirosra szánt, 

^  sz*nh*n nyomtatott munkák szedésekor. —
• r , •'“ "hat a jeles lipcsei betűöntő-rég eme tegu|abb ujdon- 
90ual ékesítettük. H nyomtatás érdeme a Pesti Kflnyv- 

yomda Részvénytársaság derék főgépmesteréé, Bauer 
ferencé, akinek útmutatása nyomán Hedrlth gépmester 
szaktársunk végezte e munkát.

Lapdlszflnket az Ifjabb mesterszedől gárda egyik legte- 
etségesebb tagja. Kun (Tilhály tervezte. Hz ö munkája tehát 

0 lapfej, meg a elmek körött levő disz Is. Kun szaktársunk 
r munkáidból — azt hisszük — okulást merít mlndrn 
olvasónk, meggyőzően mutatják e ra jzok : milyen egyszerű 
eszközökkel dolgozik az Igazi művész-mesterember. Közön
séges, mindenfelé bőven található trrmészrtl tárgyakat vesz 
alapul, s egykettőre pompás, a célnak tökéletesen megfelelő 
Iszeket állít belőlük össze. S mert vérbeli nyomdász : biz- 

>as a sikerben; tud alkalmazkodni betűhöz, papiroshoz

egyaránt. S ebben uan az előnye a mesterségünket nem 
tanult műuész-emberekkel szemben, mindig biztosra dol
gozik. Ha ötven olyan, tehát rajzban és nyomdászatl tech
nikában egyformán képzett emberünk volna, mint Kun 
szaktársunk : egyszeriben fölébe kerekednénk a német tipo
gráfusoknak.

mellékleteink közül három a Szakkör levélfe|-pályázatára 
érkezett munkákat mutatja be. Egy negyedik Is vo lna : a 
harmadik dijat nyert Bárány nándor szaktársunké, de ezt 
technikai akadályok miatt csak a jövő havi füzetünkhöz 
mellékelhetjük. Hmi különben e pályázati mellékleteket illeti, 
lapunk 41. oldalára utal|uk az olvasót, ahol a szakbizott
sági bírálati jelentés egész terjedelmében közölve van.

Igénytelen, egyszerű kis munkának látszik első pillantásra 
az Ébredés meghivó|a, de ha figyelmesebben megnézzük : 
nemcsak a munkáját szerető kéz nyomát talál|uk meg ra|ta, 
hanem a kitűnő tipográfiai képzettségét Is. Fekete 6éza a 
tervezője, k i szintén nagy reményekre Iogosftó tagja az uj 
rajzoló-mesterszedől gárdának.

H "Schelter-flntiqua”  elnevezésű szép, dekoratív hatású 
betűfajta Is monumentális alkotása a lipcsei Srhelter B 
Gleserke betűöntödének. Ezt a pompás u| betűfa|tát a 
negyedik mellékletünkön mutat|uk be. H disz rajta Patriz- 
Hubrr. E melléklet tervezője lf|. Hlgner Hntal szaktársunk 
volt, akit a maga közismert kitűnő formaérzéke és alapos 
tipográfiai tudása ez alkalommal sem hagyott cserben.

Ezután következő mellékletünk a maga egészében, tehát 
aulotlpiástul a Schelter B Gleserkr cég műintézetében 
készült, mert e hatalmas cég a papirosgyártáson kívül 
mlndrn a tipográfiára vonatkozó iparágazatot fölvett a 
munkakörébe. Uan gépgyára, betűöntödé|e és rézlénla-gyára, 
sőt még kemlgráflal műlntézete Is. mostani mellékletünk 
a ’ Ufettln" betOfajtából szedödött, nyomtatása pedig 
Phönlx-sa|lón történt. Hz autotfplal homloktérét eladásra 
Is gyártják ; ára egy színben 6-50, két színben 10-50 márka.

Hetedik mellékletünk a (Tlonotypr szedögép reklámlap|a. 
Érdekességénél fogva olvasóink figyelmébe ajánljuk ezt Is.



Z6. oldal. Grafikai Szemle. Z. sztím: 1907 februdrius haua. XUII. duf.

f i gyomai könyvnyomtató-mester a művészet szerkesztő
ségének közvetítésével pályázatot hirdetett álszes meghívó- 
rajzra. FI pályadijak szokatlanul nagyok, s mindamellett a 
föltételek hetedik pontja világosan kimondja, hogy "a  
pályadfjak okvetlenül kiadatnak". Ez a pont az, ami arra 
késztet, hogy egy régebbi pályázatra vonatkozólag mondjam 
el reflexióimat.

Hagy másfél esztendeje történt, hogy Hornydnszky Uik- 
tor cs. és k lr. könyvnyomdája pályázatot hirdetett egy gaz
dasági gépgyár fali naptárának és árjegyzék-borítékának 
vázlatrajzára. Pályáztak Zürirh, Drezda, Budapest művé
szei is. Be is küldtek valami hetven pályamunkát, azonban 
mindkét pályázatot teljesen meddőnek nyilvánították, mert a 
pályázati művek művészeti szempontból nem mutattak 
semmi eredetiséget és mert a kikötött technikai követelmé
nyeknek sem feleltek meg. mindezekről a kimerítő ismerte
tés a Grafikai Szemle 1905. évi 11. számában található.

fiz  a tény, hogy hetven pályamunka közül egy sem 
felelt meg a művészeti és technikai követelményeknek és 
egyikben sem volt valami eredetiség: kihivóan követeli a 
vele való behatóbb foglalkozást, mert ha egyebet nem 
bizonyít ez az eset, csak azt, hogy ennyi pályázó közül 
egy sem közelítette meg az előirt feltételeket, annyi tagad
hatatlan, hogy itt a pályázatot hirdető, az ebben résztvevők 
és a |ury egymást meg nem értették.

m it óhajtott kapni a pályázatot hirdető ? Pontokba fog
lalva meg volt mondva.

mit adtak a pályázók ? Egytől-egyig azt fogja válaszolni, 
hogy mindenben megfelelt vagy iparkodott megfelelni a 
kívánt feltételeknek.

Hogy ilélt a két fél között az erre hivatott jury ? Egyet- 
len egy sem felelt meg a kivánalmaknak.

Uannak-e a művészetnek, tervezőknek olyan normái, 
amelyek alapián a felfogás és Ízlés minden kétséget klzá- 
róan ilyen határozott véleménnyel megállapítható ? Uqy-e 
bár nincsenek. De van nézet. ízlés és felfogás, melyeket 
többen, s melyeket kevesebben osztanak. De abszolút, minden
kire kötelező nézetet. Ízlést és felfogást az ember soha el 
nem fogadott; legutóbbi időben pedig maguk a művészek 
ráztak le magukról minden oktrojált szabályt és ízlést. 
Ezek szerin t: nincsen olyan szabály, ami a művészre 
kötelező, nincsen semmiféle olyan mérték, aminek bizto
sítására a művész kötelezhető. Tehát logikával ott, ahol 
terv, mérték és szabály h iányzik : ott tervvel, mértékkel 
vagy szabállyal dönteni sem lehet.

Flnnyl megállapítottnak vehető, hogy pályázók és a jury 
U° 't0h '9V uéleményen. miből állott ez a vélemény-elté- 

lurv J L * * *  műu#s2l,s dolgot uéltek produkálni, a
s z e r r s S lh m « l lQPl’VÖn> h° 9V 0 műü#9» ‘ í » » < " ' a ">°ué.

• ™ s s r  s r í , s: , s  * «

z  r r z r  * " - •  t  -
igazolja azt, hogy a luru n n^i a  m* 9, ,z  w m

« l  r i

Ezt a kérdést a gyakorlati érzék téteti velem, amit a 
hirdetőnél is felismerni vélek, f l gyakorlati érzék pedig azt 
sejteti velem, hogy ez a "semmi eredetiség" a nézeteket 
nagyban befolyásolhatta, mert az a művészeti szempont
ból megállapított semmi eredetiség a maga igen tág fogal
mával már nagyon sok véleménynek volt köpönyege, s ez 
esetben sem vagyok hallandó ezt egyébnek tartani, még 
pedig azért, mert nyomdász vagyok, vagyis oly foglalkozást 
űzök, aminek nincsen egyetlen oly terméke, amelyre a 
ben Okiba bölcseségével a "semmi eredetiség”  tág fogalma 
bizonyítható nem lenne.

Tény az, amint a szóban forgó eset Is Igazolja, hogy 
a nézetek azért annyira elágazók, mert hiányzik egy oly 
egyértelmű irány, ami a megérthetőséget lehetővé tenni 
alkalmas volna. Ezt a hiányt érezzük mindannyian, akik 
valami közelségbe jutunk a művészet míveléséhez.

megkísérlem tehát egy ilyen irányitó szabályzatfélének 
az összeírását, amihez az anyag több kiváló művész és 
műismerő tollából, köztük a Jury egyik tagjáéból ered, 
még pedig: hasonló pályázatnál a pályázóknak tudniok 
kell, hogy a tervezőt mindig a gyakorlati cél vezesse, fiz 
ipar és művészet kell, hogy a legbensöbb atyaflságban 
legyenek, mert a gyakorlati éleiben sokkalta jobban Isme
rik e viszonynak azt az eredményét, hogy a művészi fel
dolgozás nagyban emeli az ipari cikk értékét. 5ok Iparos 
azon van, hogy művészi csinnal díszítse termékeit, mert 
tapasztalták, hogy a közönség Így szívesebben vásárolja. 
Sőt kiterjesztik a művészi díszt az Ipari termékek hir
detéseire is, s ezzel egy meglehetősen új, s ma már nagyra 
fejlett művészi ágnak, a plakáttervezésnek felvirágzásához 
lárultak hozzá.

Hogy a kellő összhangot művész és Iparos között elér
jük. meg kell kérdeznünk a szobrászt, hogy miféle rendszer 
szerint végzi azt a fürge alakítást ? flz t a választ kapjuk : 
érzéseim szerint. Ft rajzoló ugyanezt mondja, ha kérdezzük 
tőle. hogy a gyors futam, amellyel egy-egy alak körvonalát 
minden lendülésével — egyetlen rántásra — oda húzza, 
miképpen támadt ? De kérdezzük mrg a gölöncsért, hogy a 
sebesen forgó korongon miként formál|a bögréjét szép
vonalúra ; a szabót, hogy miképen tudja úgy a derék íves 
hallását egyetlen vonallal biztosan megjelölni; a kőfaragót, 
hogy minő számítással állapítja meg a kalapácsütés erejét, 
nehogy a véső nagyobb darabot hasítson le a kőből, mint 
kellene. Válaszuk az lesz : hogy mindez a kezükben van. 
5 ez a valasz helyes, tényleg a kézben van meg az erre 
való készség, s e klszámithatlan formálási készség a kézi 
munka legszrbb diadala. Ezt a bravúrosan alakitó érzést 
csak az anyag Intelligens megmunkálása közben lehet 
megszerezni.

már most lássuk : az anyag megmunkálásakor mit veszünk 
észre Irgelőbb ? Hogy az anyag beleszól a munkába s azt 
mondja a mesternek : velem nem így, hanem amolyan módon 
kell bánnod, f iz  anyog oz értelmes mester kezében nemcsak 
érthetően tiltakozik a nem okszerű megmunkálása ellen, 
hanem egyúttal rábeszéli a meslert. hogy mind mádon 
kecelje öt. ím e: az anyag ú| technikát, ú| ötletet oá a 
mesternek; Inspirálja erre vagy arra a fogásra, t  ebbál 
aztán új. az anyaghoz s a célhoz legjobban lllá formák 
támadnak. Ilyen tanulságokkal szolgál nekünk a barbárok 
fakanala, de Ilyennel szolgál mirhelangeto márványszobra. 
Rafael freszkája. llonardo da Ülnél olajfestménye Is. íme
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egy pont, amelyen az ipar tökéletesen összeforr a legma
gasabb művészettel, egy pont, amelyen soha senki sem 
fogja e kettőt egymástól elválasztani. Ezen a ponton az 
iparos és a művész egyazon törvényre hallgat.

Készítsünk az anyagnak és a tárgy renöeltetésének meg
felelő szerkezetet, s ha őekorálni akarjuk azt, ime ott a 
természet bámulatos és kiaknázhatatlan formakincseivel, 
szedegessük ott a virágainkat. Lesz azon a rengeteg virágos 
réten nyíló kehely elég, amelynek szépségét álvihetjük fára, 
kőre, szövetre, üvegre, porcellánra, bronzra, papirosra, riem 
úgy, amint ott künn virítani látjuk, hanem annak az 
anyagnak és szerkezetnek megfelelően, amelyet formájuk
kal föl akarunk ékesíteni.

nagy figyelem fordítandó arra is, hogy a forma híven 
kövesse az anyag sajátságait. Fiz igazi művész hű az ő 
anyagához: nem ad fának olyan formál, amelyet csak a 
kő tűr meg ; nem akar porcellánból ötvösműveket és papi
rosból érchez hasonló maradandó művet utánozni.

Bki a maga fa-, vas-, üveg-, szövet-, bőr-, zománc-, 
papiros-, ólomanyagának minden tulajdonságát a kisujjá
ban bírja, az rá fog jönni, hogy az anyaga még erre 
vagy arra a célra is alkalmas, még így vagy úgy is 
idomítható. így nyílik tér számára, hogy ornamentikáját 
is egészséges, szép, organikus új alakzatokkal gyarapítsa.

He avatkozzék az ilyen dolgokba, aki még azt sem tudja, 
hogy az árnyékok adják meg a testszerűséget, a plasztikai 
látszatot, üe bármint erőlködjünk is, teljesen plasztikussá 
nem varázsolhatjuk a rajzot, mert azt csak mintázással 
lehet elérni. Ha a művész tapintatos, úgy nem fogja erő
szakolni azt, amiről előre is tudja, hogy elérése lehetet
len. megmarad tehát annál, hogy mintegy csak jelzi a 
formákat. Ez pedig fontos mozzanat. Helyes művészet 
ugyanis csak az lehet, amely ismervén anyagát, ezt az 
anyagot csak arra használja, amire sikerrel használható. 
Ez az anyag tulajdonságainak művészi megbecsülése.

B rajz látszólagos befejezetlenségei és hiányai a néző 
fantáziáját arra ösztökélik, hogy öntudatlanul is képzeleté
ben tovább építse, folytassa azt, amit i l t  maga előtt lát. 
munkára bírja tehát a fan táziá t; ötletet, feladatot, terem
tési vágyat önt beléje, flm i erre izgatja elménket, azt érde
kesnek nevezzük.

B rajz többnyire elveszti önálló és független jellegét. 
Hangszerré válik egy nagy és gazdag orkesztrumban. 
néhol erősen kihangzik a karból, néhol belefullad a sokféle 
hang hullám-árjába. B jó és gyakorlott karmester észre
veszi : helyesen szól-e az orkeszlrumban ez vagy az a 
hangszer.

Ez ismeretek birtokában lássunk munkához, most már 
tudjuk az anyagot megbecsülni, idomítani és mikép hasz
nosítani. Ismerjük a rajz jelentőségét, tudjuk, hogy ezt 
mily arányban juttassuk kifejezésre, egyáltalán meg van 
minden mondva, hagy mikép alkotható valami művészies 
dolog. Csakhogy munka közben vesszük észre, hogy az 
Íróasztal mellől sokkal könnyebb elmélettel művészetet és 
anyagot megmunkálni, mint a gyakorlatban kivitelre juttatni. 
Ekkor újból és újból elolvassuk az útbaigazításokat, újból 
találgatjuk a bennük re|lő igazságokat és az első, amit 
tel|es biztossággal megállapíthatunk: hogy ezek alapján 
ualaml eredetit már csak azért sem produkálhatunk, mert 
azt kívülünk mások is ism erik; és amit sokan ismernek, 
azon az úton vajmi nehéz valami eredetiséget klfundálnl. 
Ezzel az Ismerettel egyetlen egy vonással sem haladunk 
előbbre, nem Is tudunk úgy tervezni, mint azl ez irány
elvekből szerzett Ismeretekkel elgondolni egy művészlélek 
tud|a ugyan, de megcsinálni eredetiségre számítva nem képes.

Tudom: ez nagy szó, de kimondom, mert a gyakorlat 
igazolja, leien eset Is. Bizonyos vagyok abban, hogy ha

mindez elmondottat figyelembe vesszük és mindent úgy 
elvégzőnk, mint az előirva vagyon és amikép az iskolában 
is kioktattak bennünket, a bírálatnak legbiztosabb észre
vétele az lesz, hogy "nincsen benne semmi eredeti gondolat".

mindezzel igazolva látjuk, hogy még a legjobb tanácsok 
betartása sem alkalmas eredeti gondolat ébresztésére, ha 
e tanácsok vagy irányelvek közismertek.

Bz elmondottak önmagukat igazolják. Szükség volt ebből 
az esetből is reámutatni, hogy minek van leginkább hij- 
ján a magyar művészet és az ezt sokszorosító ipar. Tud
juk mi igen jól, hogy tökéletesebbet, szebbet és művészie
sebbet is lehet alkotni, mint amit a magyar iparművészet 
teremt. Qe nagyon téved az, oki a hiányt művészeinkben 
avagy a sokszorosító iparunk fejletlenségében keresi, nem 
itten van a bajnak kútforrása; hanem mint kis nemzet, 
termékeinknek nincsen meg az a nagy közönsége, ami 
lehetővé tenné a tökéletesebb művelését. Sokszorosító 
iparunk fejlődését ez a körülmény akadályozza legerőseb
ben. Rajz, metszet, leírás, szedés mind készen van, de 
művész és sokszorosító nem találja meg a méltánylást, 
mert hiányzik a nagy példányszám, amit gépeink nem 
kevesebb időben és képességgel olcsóbban szórnának a 
nagy közönség számára.

Azért kár bátortalanítani azokat a keveseket, kik eme 
nagy nehézségek dacára lelkesednek a művészetért.

Ahol hetvenen versenyeznek egy valamicske elismerésért, 
sőt dicsőségért, ott az általános meddőség kimondása leg
alább is könnyelműség, sőt a bűnnel azonos. Ilyen ítélet
nél nem lenne szabad a körülményeket figyelmen kívül 
hagyni, ilem kívánhatjuk a lelkiismerettel való összeütkö
zést, de én úgy értem, hogy ez az ítélet indokolatlanul 
olyanokat sújtott, akik azt legkevésbé érdemelték meg. Ha 
hetven buzgó, többé-kevésbé képesített műuész közül csak 
egy kapja meg a pálmát — amint azt többen nem is kap
hatják — , a hatuankilenc pályázó azzal a tudattal nyug
tatta volna meg háborgó lelkiismeretét, hogy mind a hetven 
nem lehet az első. Qe kimondani azt — különösen a mi 
szegényes magyar viszonyaink között — hogy a hetven 
pályamunka között egy sem találtatott alkalmasnak: ez az 
ítélet mind a hetvenet méltán elkeseríthette.

Qe azért nem esünk kétségbe, mert bizony a mai idő
ben vannak szaktársaink között is elegen, akik tud|ák, 
hogy erkölcsi tulajdonságok, mint erély, előrelátás, kitartás, 
pontosság, kötelességérzet, szorgalom és csüggedést nem 
ismerő buzgóság a munkát hatályosabbá teszi. Sőt nem
csak hogy tudják, de követik is ebbeli meggyőződésüket, 
f l kitartásnak és szorgalomnak sok szép eredménye közül 
talán elég csak szakirodalmunkra utalnom. Qarvas R.
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FI haladás sziliemét nem lehet megállítani a maga útjá
ban. Főltartóztathatlanul rohan előre, s alti útját akarja 
szegni, aki nem érti meg a hívó szózatát, nem akar meg
alkudni a gyorsan változó uj helyzetek diktálta viszonyok
kal : eltipródik, megsemmisül a megélhetésért való harcban.

Ezek a haladás szellemének az áldozatai: a kicsinyhilűek, 
a maradiak, a legelemibb igazsággal szemben Is bakafán- 
toskodák. S ezek talán kissé meg is érdemlik a sorsukat.

De vannak még más áldozatok i s : a gyöngék, flk ik  
útjába kerültek az átalakító munkáját rohanvást végző kor
szellemnek, s nincs módjukban félreugrani az összemberi- 
ségre áldást, de ő rájuk veszedelmet hozó förgeteg elől, 

Hz a Jó, hogy a gyöngék száma ma már mindinkább 
kevesbedik. F) társulás, az összetartás erőssé teszi őket.

Csak száz vagy félszáz esztendővel ezelőtt i s : egy-egy 
korszakos találmány százezernyi embert döntött a legfeke
tébb nyomorúságba, f l szövőgépnek föltalálása például éh
ínséget hozott negyedmilliányi munkáscsaládra. Fi vasutak 
kiépítése a szekeres-családok százezreit fosztotta meg a 
mindennapos kenyerüktől. Ez akkor volt, az egyes ember 
társadalmi elszigeteltségének, egyedülállásának a korában.

(Tla már más a helyzet. F) közös érdekek fölismerése 
falanxokba tömöritette az embereket. Falanxokat nehezebb 
eltiporni, mint egyes embereket, Ft technika világcsodákat 
teremt nap-nap után, a kézi erő rohanvást hátrál a gépi 
munka elől, s csodák csodája: a munkás helyzete nem 
hogy rosszabbra vált volna, hanem határozottan Jobb, em
berhez méltóbb, mint volt a gépszörnyetegek megjelenése előtt.

Dem olyan veszedelmesek a technikai átalakulások ma 
már, mint azt hittük, s hiszik közülünk akárhányon ma is.

f l rettegett vaskolléga rohamos térfoglalása nem tette 
földönfutókká sem az angol, sem a német, sem a magyar 
nyomdászok ezreit. Inas-szabályzattal, munkaidő-rövidítés
sel meg egyéb hatásos eszközökkel kiparirozták szerveze
teink azt a veszedelmet, ami összetartás és kölcsönös meg
értés nélkül nyomorúságba döntött volna mindnyájunkat.

nincs is értelme ma már, ha kézzel-lábbal ágálunk a 
szedögépek terjeszkedése ellen. Ha kifizetődnek és egyéb 
előnyeik is vannak : legföljebb ha ideig-órálg hathatnánk 
késleltetőleg a terjedésükre, s végezetül aztán nem fokoza- 
tosan, hanem egyszerre özönlenék el nagyobb nyomdáinkat.

Lanston kitűnő szedd- és öntőgépéről szólunk most, i 
egyes betűket szedő és öntő (Tlonotyperól, amely imm 
harmadik esztendeje Jól bevált Budapesten is, és tökélet 
mehanizmusa és nagy rentabilitása révén mindenfelé dladc 
I" ” 0" Y |a míg a u ,rs fnV* a soröntő gépekkel. E gépr 
b "• sen l, , ín , ík meg már szakirodalmunkban a sze 
dnnbí ^ ^ f l y t k ,  de a nyomdász-embert tulc
dánképpen érdeklő rentabilitási adatokról alig volt eddig sz

kifoaástainn^b .m,n* ~  °'Von gép, amely teljesi
kifogástalan komplett-öntéssel egyes betűket önt s azok 

f l moen o r D,!. mtSObÖx‘l la,OS P°n,ossú9gal sorokká’ Is zár]

Hogy a (Tlonotype Jó s a leggondosabb kézi könyvszedéss

megegyező m unkátfszá llit: azt kétségbevonni senki a v ilá
gon nem m eri; a kérdés csak az : gyorsabban és olcsóbban 
végezhető-e el (Donotypeen a munka, mint kézi szedéssel ?

F) kérdésnek mind a két pontjára igenlően kell felelnünk. 
És e mellett nem csekély dolog az sem, sőt nem is hang
súlyozható eléggé, hogy a monotype szedő- és öntőgép 
munkaképessége nincs kényszerű összefüggésben a rajta 
dolgozó operátor ügyességével és gyakorlottságával, esetleg 
Jóakaratával is (mint az az összes soröntő gépeknél, sőt 
még a (Tlonotype legközelebbi rokonánál: az Elektrotypo- 
graphnól Is súlyos hátrányképpen megvan). Fi ÍTlonotype- 
nek Írógépre és öntő-szedő-gépre való ügyes kettéosztása 
által elérték, hogy az öntő-szedő-gép, amely kétségtelenül 
fontosabbik a kettő közt: állandóan azzal a gyorsasággal 
dolgazhatik, amelyet a mehanikai alapigazságok megenged
nek, s amely gyorsaságnak legmagasabb határát az a ter
mészeti törvény szabja meg, hogy valamely folyékony test 
szilárddá tevése időmennyiséghez is van kötve. (Dás sza
vakkal mondva: a (Tlonotype oly gyors tempóban szedhet 
nonpareille-szedést, amily gyorsasággal az egyes nonpa- 
reille betűk öntés után megmerevedni képesek, f l (Tlono- 
typenél a betűk megmerevedését vízhűtés gyorsítja, s Így 
a nonpareille-szedés mennyisége 200 betű percenkint. men
nél nagyobb a betűtörzs: természetesen annál több idő is 
kell az egyes betű megmerevedéséhez; de még petit betű
nagyságnál is 8000—9000-et, garmondnál 7000—8000-et, 
ricerónái pedig 6000—7000-et tesz ki a monotype órdnkint 
való szedőképessége. S amikor ezt tud juk: nem szabad 
megfeledkeznünk az egyéb szedőgépekkel való összehason
lításról sem. Köztudomású például, hogy a Linotype leg
ügyesebb szedője sem szokott 7000 petit betűnél többet 
szedni óránkint, garmond szedésnél 6000, cicerónál 5000 
betű pedig igen Jó munkamennyiségnek uehető. Ebből tehát 
az következik, hogy a monotype bármelyik betűnagyságból 
is húsz százalékkal többet képes bizonyos Idő alatt előállí
tani, mint az említett soröntő gép. 5 ez az arány a korri
gálás könnyebb volta révén még emelkedik Is. De mikép ? 
Egyszerűen úgy, hogy a soröntö gép kezelőiének magának 
kell a korrektúráját végeznie, ami drága dolog: sok időbe 
kerül, s ezalatt uj termelésről szó sem lehet. S ezen a való 
tényen semmiféle argumentálóssal sem lehet vá ltoztatn i: 
a korrektura-csinálás Ideje alatt a szedőgép nem hogy Jöve
delmezne, hanem ellenkezőleg, emészti a Jövedelmet, még 
az esetben Is, ha számolásban történnék ra|ta a szedés.

"Igen ám ." veti ellen talán valaki, "de a monotype ketté
választása következtében kettősnek kell lennie a kezelő sze
mélyzetnek is, s ezért a monotype |Öuedelmezősége talán 
kétséges ?" E kérdésnek első felére Igenlő a válaszunk, de 
már a második felére vonatkozóan tagadóan kell felelnünk, 
mert hogy eleién kezd|ük a dolgot: a monotype nem az 
olyan kicsiny embereknek való gép, akik napról-napra. 
évről-évre mindig egyazon minimális szedésmennylséggel 
dolgoznak, s akiknek személyzetük állandóan talán egyetlen 
szedőből, no meg egy Inasból áll. De bizonyos az Is, hogy 
a kis emberek között akárhányszor világos eszű, széles 
látókörű emberek Is akadnak, olyanok, akiknek enerzslá|uk 
és vállalkozó kedvük Is megvolna, s éppen csak a pénzük 
hiányzik ahhoz, hogy üzemüket megnagyobbítsák. S mint
hogy az üzemmegnagyobbllás fő-fő költsége Igen sok eset
ben legfőkép betúanyag megrendeléséből á llana: a mono-
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type segítő társukul, szinte megmentőlükül kínálkozik, míg 
pedig azért, mert ennek segeflelméuel a betűrenfleléseknek 
legnagyobb részét elkerülhetik, s minőamellett mégis bátran 
uállalkozhatnak a nagyobb, sőt a legnagyobb munkák el
készítésére Is. Bizton állítható, hogy ha ezek a "jövendő- 
beli nyomőászbárák*’ a monotype-pel ualá munkálkodás 
szinte határtalan lehetőségeiről alapos tuőomást szerez
nek : egyszeriben olyan átalakulás lesz a nyomdaiparban, 
aminőről a mi nagy nyomdászaink ma még álmodni sem 
igen merészelnének, mert ami a ÍTlonotype racionális k i
használása tekintetében elengedhetetlenül szükséges : a foly
tonos és megfelelő foglalkoztatásról mindenesetre szorgo
sadban fog a tevékeny kis könyvnyomtató gondoskodni, 
mint az a nagy nyomdász, aki sokszor éppen csak divat
ból rendel meg valamely gépet, a nélkül, hogy annak ész
szerű és tökéletes kihasználásával valami sokat törődnék.

Ismételjük: a manotype csak ott lehet jövedelmező, ahol 
észszerűen és tökéletesen kihasználják, s annál jobban jöve
delmez, mennél több gépet állítanak munkába. Legkedve
zőtlenebb az arány akkor, ha egyetlen öntő-szedő-gép mel
leti csak egyetlen Írógép dolgozik. Hz llyes berendezkedés 
már előre is kizárja annak a lehetőségét, hogy az öntő- 
szedő-gép a maga teljes egészében kifejthesse a képessé
geit. lóval helyesebb az az arány, amikor egy öntő-szedő- 
gép mellett két írógépet alkalmazunk. Ekkor már az öntő- 
szedő-gépnek nemcsak hogy a teljes kihasználása biztosítva 
vagyon, hanem ezenkívül — már amennyire ugyan nem 
valami komplikált kéziratról van szó — rendszeresen kéz
irat-fölösleg is termelődik, amit azonban az öntő-szedő-gép 
egy-két különóra alatt könnyű szerrel meggyőz, nagyon 
gyakran az utóbbi eset aligha fordulhat elő, föltéve, hogy 
olyan munkákkal foglalkoztatják a ÍTlonotypeet, amelyek 
neki ualók, s amely munkák elkészítésében teljességgel fölül- 
muihatatlan. Ez pedig nem más, mint a kevert szedésnek 
és a táblázatos meg számos szedésnek a terrénuma. Ezen 
a téren tűnik ki legjobban a fölénye más szedőgépek fölött.

ifiért hogy ha a munka komplikált uolta még annyira 
csökkenti is a napjában elvégezhető mennyiséget: a (Tlono- 
type öntő-szedő-gépének gyorsaságára ez nincsen semmi
féle korlátozó hatással. 5 mert e gép munkaképességének 
egyesegyedül a betűtörzs nagyobb volta szabhat szűkebb 
határt, a szedés komplikált volta azonban nem : könnyen 
megérthető, hogy a flionotype a munka komplikáltsága ese
tében adja a legjobb számadási eredményt, vagyis a legtöbb 
jövedelmet, még pedig azért, mert az ily munkának termé
szetesen nagyobb a megrendelővel szemben fölszámított ára.

Hz imént azt mondottuk, hogy a ÍTlonotype rentabilitása 
a berendezkedés nagyságának arányában növekszik. Ezt 
az állításunkat óhajtanák most egy a tényleges viszonyokra 
alapított, egyszerű s könnyen megérthető példáuol illusztrálni.

H legtöbb fllonotypees üzemet olyan arányban rendezték 
be eddig, hogy két-két öntő-szedő-gépre három-három író
gépet számítottak. Hogy túlságosan kedvezőnek ne lássék 
számításunk eredménye, nem a nonpareillet, tehát azt a 
betütörzset vesszük alapul, amelynek szedése a ÍTlonotype 
gépen a legelőnyösebb volna, már csak azért sem, mert ez 
a betűtörzs nem sok nyomdában használatos nagyterjedelmű 
munkák szedésére. Uálasztjuk helyette a petitet, amelyből 
a ÍTlonotype öntő-szeőő-gépe 8000—9000 betűt képes meg
önteni óránkint, mig az írógépen "kéziraf-csinálással fog
lalkozó operátor a budapesti gépszedő-árszabály értelmében 
4500 betűnyi kéziratot perforál meg óránkint, bár — ha a 
munka nem nagyon komplikált — sokkalta többet: 6000-es 
átlagot Is könnyű szerrel meggyőz. Hdva volna tehát pél
dánkhoz két írógép és egy öntő-szedő-gép (bár a három 
Irógépes és két öntőgépes arány kedvezőbb volna, mert az 
utóbbiakat — a két öntő-szedő-gépet — egyetlen betűöntő 
kezelhetné), még pedig naponként való nyolc és fél órai

munkaidőt számítva, ami hetenkint 51 árát tesz k i. R két 
szedő szed 4500 betűt óránkint, vagyis egész héten á lta l: 
2 X 4500 X 8*/* X 6 =  459,000 betűt. Lássuk már m ost: 
ugyan mennyibe kerül ez a hetenkint való szedésmennyiség ?

Rz alapul vett üzemben az eddigi bőséges tapasztalatok 
alapján a következőkben állapíthatjuk meg a kiadásokat:

Z szedő munkabére 38 koronájával .....................  76*—■
1 öntőnek munkabére ..........................................  38-—
gázfogyasztás: gépenklnt és naponkint 5 köbm .;

1 köbm. ára 14 fillér ...........................................  4-20
uízfogyasztás: 225 liter gépenkint és naponkint;

1000 liter ára 40 fillér ....................................  0-S5
erőfogyasztás: 1'/* lőerő á 10 hektóuiatt órán

kint ; 1 hektówatt-óra ára 3 f i l lé r ; ualna tehát
1 '/iX  1 0 X 8 ‘/ « X 3 X 6    22-95

papirosfogyasztás: 42,000 betűhöz 1 kg. papiros
szükséges; ennek ára 1-90 korona .................. 20-75

ólomfogyaték gépenkint és hetenkint körülbelül .. 5—
egyéb kiadások: olaj, tisztftó-rongyok, matrica- 

stb. pótlás, s tb .; gépenkint és naponkint kb. 5—  
R 459,000 betűnyi szedésre összes költség tehát 172-45
korona, vagyis 1000 betűnek az ára a Lanston-féle ÍTlono- 
typeen ellőállítva mindössze csak 37 fillérnyi összegre rúg.

E számítás után már szinte fölösleges minden szó ; bárki 
is világosan láthatja belőle, hogy mily nagy a fölénye a 
fllonotypees üzemnek a kézi- meg egyébfa|ta gépszedéses 
üzem fölött. Kevéssé komplikált munkát föltételezve, kerek 
harminc százalékra tehető — számbelileg kifejezve — ez a 
fölény. Rém is szólva arról, hogy a ÍTlonotype szedése kézi 
szedéshez való használatra szekrényekbe rakható, s hogy 
a perforált kézirat megőrzésével fölösleges a stereotipálás.

Érdekes az a kimutatás is, hogy mennyire terjedt el az 
ifjú ÍTlonotype gép röuid egy-két esztendő alatt. ÍTla már 
például ÍTlagyarországon és Rusztrlában a következő nyom
dák dolgoznak ÍTlonotype-pel: a budapesti Rthenaeum 20, 
a Ulodianer F. és Fial cég 13, a zágrábi részvény nyomda 
7, a prágai Rlois Utiesner cég 16, Rudolf ÍT1. Rohrer Brünn- 
ben 5, Bebrüder Stiepel Reichenbergben 3, L. Herrman- 
storfer Triesztben 3, a Buchdruckerei dér Kinderfreund- 
flnsta lt Innsbruckban 3 géppel, németországban természe
tesen még több ÍTlonotypeet foglalkoztatnak, így a berlini 
államnyomda 5, C. Bernstein Berlinben 12, 6ebr. llnger 
Berlinben 4, Haasenstein B Uogler Berlinben 5, Kroll’sche 
Buchdruckerei Berlinben 3, Beorg Relmer Berlin-Trebbinben 
4, a Deutsche Buch- u. Kunstdruckerei Zossenben 5, ("révén 
B Bechtold Kölnben 3, a Spamer’ sche Buchdruckerei 31, 
Oskar Brandstetter Lipcsében 15, Oskar Lelner Lipcsében s', 
Breitkopf B Hörtel Lipcsében 6, Hugust Prles Lipcsében 5, 
a Strassburger Druckerel und Uerlagsanstalt flh t.-6es! 
vorm. R. Schultz B Co. Strassburgban 3, 6 . Parcus (Qr. 
Ulilő’sche Buchdruckerei) fllünchenben 6, Ed. Herberger 
Hofbuchdurkerel Schwerlnben 5, Hugust Hopfer Burgban 3 
Böhmann’sche Buchdruckerei Hannoverben 3, Frankenstein 
B Wagner Lipcsében 5, U). Levysohn 6rünbergben 3 
Saardruckerei Rkt.-Bes. St. lohann 3, Ensslln B Lalhiin 
Reutiingben 2 Union Deutsche Uerlagsgesellschaft Stuttgart- 
Re?h Rhr‘ ®fIs(,.r ’ srhe B“ thdrurkerel Stuttgartban 4. Bebr 
Relchel Rugsburgbcn 5, U. E. Sebőid nOrnberqben S 
ÍTlerzbach sche Buchdruckerei Posenben 5, Tomenlus-Drurke'

» > * £ £ £  « í ‘  .T"1" " 1" ' 5 Erb.n C öth ,rb ,„ °  6 , , l !

Buchdruckerei Brossmann Stettlnben 5, Hamburger nyeste  
narhrlchten Hamburgban 5, Hortung’sche Zeitung Könlgs- 
bergben 3 és a (Tlagdeburglsche 2eltung 5 gépet. 9
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Egy- é s  kétforóulatú gyorssajtók

Uagy tizenhárom esztendeje immár, hogy az európai 
nyomdagép-gyárosok ezekről az amerikai géptípusokról 
alaposabb értesülést szereztek, s itt-o tt némi utánzásukkal 
meg az európai viszonyokhoz való átalakításukkal is meg
próbálkoztak. így tehát ma már egyfordulatú meg kétfor- 
dulatú gyorssajtók elnevezéssel Európában is meglehetősen 
gyorsan terjednek ezek a kitűnő sajtók, bár távolról sem 
olyan mértékben, mint az Egyesült Államokban, ahol a 
most működésben levő gyarssajtóknak legalább kilencven 
százaléka ilyen rendszerű, s ennélfogva természetesen a 
gyorssajtó-gyártás is főképpen ennek a típusnak az építé
sére és folytonos javítására szorítkozik. Egész sereg gyár

tonosan forgó nyomóhengerrel ellátott gépeket elibe helyez
zék a régi — minálunk még majdnem kizárólagosan hasz
nált — ” stop” -rendszerú gyorssajtóknak. Ez okok két 
legfőbbike: a viszonylag igen nagy nyomtatási gyorsaság 
és az abszolúte jó munka. FI nagy gyorsaság magyaráza
tát a nyomóhenger folytonos forgásában találjuk, fiiért 
mig a meg-megálló nyomóhengerrel ellátott közönséges gyors 
sajtóknál a gyorsaságot korlátoznunk kell, nehogy a gép 
idő előtt tönkre menjen : a folytonosan forgó nyomóhengerrel 
ellátott gépeknél a nyomóhenger megállásától okozott ráz
kódás elesik, mert hiszen a nyomóhenger nem áll meg 
sohasem, hanem folytonosan forog. R taliga lökődésének

1. 6 . Schiller B 6icsechi kétfordulatú UJIndobraut gyorísoilóia Klclm is  U ng inr dnműkfidő lubcrakáloval.

foglalkozik ott e géptípus készítésével, s közülök különö 
négynek gyártmányai az egész világon ismeretesek. Ezt 
a (Tliehle Printing Press and (Tlanufaclurlng Co. fhicagóbc 
a Babcotk Printing Press and fllanufarturlng Co. nevű Li 
dánban (Connecticut államban); a C. B. Cotrell 0 Sons 
Reu/ Yorkban és a Campbell Printing Press and OTanuf 
uring Co. Deui Yorkban. E gyárak folytonosan forgó i» 

m ingerrel ellátott sajtói asztali és hrngeres festékezésű 
s négy «stékező hengerrel dolgoznak ; külsejük elegá 

!  mílI,M na9Von KHünő berakó kés; 
soknr ilanüa öls2erílue. amelyek a gép leggyorsabb |á
ténlk p 05r  műköín^ .  Rz iv kivezetése úgy I 
lén k. hogy nyomtatott felük sem szalaggal, sem géorf

r ü l ^ V b e r a k f r 11' '  ni '9V a p,S2t,oláöá9 beoson Hl 
m a k ö n n l,  " ,  “  P°"*°s működése nagy
1800—2200’ *JSu 9ÍP* h ~  16 k*PnVom,atás. föltételezve 
OmT« n ° ° . P#lö<5nV°s gyorsasággal járhatnak óránkl 

o r ° MS m,nÖ9#g«  "1**1: * gépek produktumai m,
késeim n °  °  l,9 l° bb ^ rom°tlplal qyorssajtób
készült nyomtatványokkal Is. f l praktikus om ,r lk a lU r 
bizonyosan megvannak a maguk okai ahhoz, hogy a fo

erejét pedig lég-ütköző mérsékli, ami által az úgynevezett 
holt pont leküzdése is könnyebbé válik. E két körülmény
nek köszönhető, hogy a folytonosan forgó nyomóhengerrel 
ellátott gépek olyan gyors egymásutánban nyomtathatják 
az Iveket, aminő gyorsan azok berakása csak történhetik. 
Es ebben áll az óriási előnyük az egyszerű gyorssajtó fölött.

Folytonosan forgó nyomóhcngerrel ellátott gyarssa|tákat 
ma már több európai gyorssa|ló-gyór épít. de valamennyi 
ilyen típusú gép közül pontos reglsztrrt biztosító szerkeze
tüknél és szilárdságuknál fogua különösen a világhírű 
Schelter 0 6leserke gyár "U tlndsbraut"-nak nevezeti egy- 
meg kétfordulatú gépel válnak ki, úgy hogy mikor a 
modern gyorssajtókról szó lunk: leglobban tesszük, ha e 
gépeket vesszük leírásunk alapjául. Ezen és a következő 
oldalon be Is mutatjuk e UJIndsbraut-gépeket, amelyek bár 
külsőleg éppen nem hasonlítanak egymáshoz; nagyjából 
mégis csak közös mehanlkol fő-prlnelplumok szerint épüllek.

Rz egyfordulatú meg kétfordulatú gyorssa|tó hengere 
nyomtatás közben egyformán folytonosan forog ; oz köztük 
a különbség, hogy amíg a taliga egyszer előre •  egyszer 
hátra vonu l: az rgyfordulatú gép nyomóhengere egy. a



XUII. éuf. Grafikai Szemle. Z. szdm: 1907 februdrius haua. 31. oldal.

kétfordulatúé pedig két fordulatot tesz meg. Hogy a taliga 
a nyomtatóformúuat egyetemben uisszauonulhasson: az 
egyfordulatú gépnél o nyomóhenger az Illető darabon ki 
uan uágua, a kétfordulatúnál pedig a kellő időben föleme- 
lődik. H kétfordulatú gépen ezenkiuül elül uezetődnek ki 
a nyomtatott iuek, az egyfordulatú gyorssajtón pedig hátul.

FI Uiindsbraut-gépek nyomóalapjának alsó felén négy 
erős acélsínt látunk, amelyek négy sor acélgörgőre feksze
nek rá. Ezáltal, meg egyéb erősbítések következtében is, 
a nyomóalap még a legerősebb nyomást is rendszeresen 
megbírja, a nélkül, hogy az idők folyamán áthajlódásnak 
volna kitéve. 6örgőkre való ágyazása még azzal a jelen
tékeny előnnyel is jár, hogy uiszonylag jóval kevesebb erő 
kell az ide-oda járatásához, mint például a sínjáratú gépek
nél. Oldalt való eltolódás ellen is teljesen biztosítva van a 
Uiindsbraut, még pedig oldalt odasráfolt pofákkal. Ilyen
formán az oldalt-mozgás okozta piszkolódás ki van zárva.

Fi nyomóalap alatt van a vele szilárdul összekapcsolt s 
az ide-oda hajtás célját szolgáló fogasrúd-keret. Fölső és 
alsó fogasrúd van rajta s a két végén egy-egy mozgó sín. 
Egy az állványba szerelt fogaskerék fölváltva kapaszkodik

Hogy a nyomás megtörténte után a nyomóalap uissza
uonulhasson : a nyomóhengert négy vonórúd annyira meg
megemeli, hogy a forma alatta egész kényelmesen elfuthat.

Kétfordulatú gépeinknél a pontos regiszter elérhetése dol
gában tömérdek próbálkozás esett meg ez idáig. fTlind- 
egyik gyár más-másféleképpen igyekezett megoldani ezt a 
fogas kérdést, de legjobban talán a Schelter B Bieserke 
cégnek sikerült a dolog. Legalább a nyomtatványai ezt bizo
nyítják. Remek háromszfnnyomatú plakátokat láttunk eme 
cég nyomdájából kikerülni, s biztos tudomásunk szerint 
valamennyi Utindsbraut-sajtókcn nyomódott. Ilyen fölülmul- 
hatatlanul pontos regiszterrel pedig a mostanában fölkapott 
híres kromotípiai gyorssajtók legjobbjai sem igen dolgoznak.

m int már említettük Is, o kétfordulatú gépek elül rakják 
ki az iveket. Schelterék kétfordulatú Ufindsbrautja is ilyen. 
F) frissen nyomtatott ívek festékes felükön sehol sem érint
keznek szalaggal, uagy egyéb, a közönséges gyorssajtókon 
használatos ívvezető objektummal. Kivezetéskor kamók 
ragadják meg az íuet, s ueszteg tartják, amíg másodszor 
is eljut az illesztékek alatt. Ekkor a kamók szabadon bo
csátják az ívet, s ez egy szalaguezetékre csúszik által.

6. Schelter 0 Birstthc egyfordulatú UJinflsbraut gyorssaitóio Klilm i s  Ung.rer BnműkSdő lub.rokóiduol.

a két fogasrúd egyikébe : nyomtatáskor a fölsőbe, a nyomó-

k ,«nhÍSSZamenetelek0r 02 ° ,sóba- nyomóaiap járásakü'önben a nyomtatás egész folyamata alatt végig egy-

f lL « n 0dS|St -9m - T u  Ú9V' mint a közönséges gépeknél. 
F) kétfordulatú Uiindsbraut-gépek festékező szerkezete tel

jesen modern asztali festésű, négy massza- és két acél
henger uégzi az asztalokon a festék széjjeldörzsölését, még 
pedig a lehető legalaposabban. R festékező hengerek átmé
rője jó nagy, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a forma 
fesiekezodése finom autofípia-nyomás cselében is jó legyen.

nI festékeződés lóságát különben jelentékeny részben biz- 
osífja az is, hogy a gép járása egyenletes. így a festé- 

Rezö hengerek egyforma időt töltenek el a forma egyes 
részleteinek festékezésével, a festődés tehát egyenletesebb is 

nyomóhengereinkné! még könnyebben beállhat az erős 
nyomás következtében való áthajlódás veszedelme, mint a 
nyomóalapnál. Schelterék tehát másutt eddig alig tapasztalt 
gondot fo jto t ta k  kétfordulatú gépüknél a nyomóhenger 
megerősítésére. Belül bohózatokkal látták el, s az egészet

hTb, 1, n öntötték- f9V szerszámféle sem es-
hetik vétlenségből belé, aminek szintén megvan az előnye

Ennek elhagyásakor egy sor csúsztató-pálcika veszi át az 
ív továbbvezetésének munkáját, hogy uégül az tv gyönaé- 
den leereszkedjék a kirakó-asztalra. Körülbelül mellmagas- 
sagban van ez a klrakó-asztal, közvetlenül a festéktartó 
fölött, ami jokora könnyebbséget okoz a gépmesternek is 
amennyiben a nyomtatás ellenőrzésekor ott vannak a festé! 
keződés szabályozására szolgáló csavarok a keze ügyében
i * m fT , . 9etíS me9könnyitésére is gondoltak a kétfordu 
latu Uiindsbraut szerkesztői, már maga a gép erős szer' 
kezete is biztosítja a forma |á kiadódósát, de ez kivül o 
gépmester egyengetés közben egy emeltyű m r o n u l 
utján tetszése szerint vá lto z ta th a t a n y o m ó t , S K S f  

Hz egyfordulatú Uiindsbraut hajtási rendszerbe 
talpának elrendezése megegyezik a bétfnr* i •. nV°m6' 
talpának visszafordulásasz n ín^ lök m ? UÍU0L nV° mÓ- 
légütközők alkalmazása^ k ö v e t k e z t é b e n ^ 0 
konstrukciója ZZOQ példányos sebesséaet 1,0r90,ÍVU5hajtás 
kint. R festékező mű h S g e r / J S L l T " 8' *  6 r í " '  
mentői rövldebb lehessen. R9 , u,ho>v a
bán a kétfordulatú géptől eltérőm nem eiül lrah<SM Qzon' 
történik. Igen jő. ™
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Krétázott papiros elnevezéssel £a;mcűszéltében-használt 
úgynevezett kromó- meg műnyomó-papirosokat foglaljuk 
össze. Fiz előbbi rendszerint vastagabb, s egy oldalán beuont. 
mind a műnyomó-, mind pedig a kromópapiros egyike a 
nyomdász legfontosabb nyers anyagainak, de egyszersmind 
a legtöbb kellemetlenséget okozza nyomdásznak meg papir- 
gyártónak egyaránt. Különösen az utóbbinak napról-napra 
meggyűlik uele a baja. Ha a nyomás nem s ike rü l: a gép
mester egyszerűen a papiros alkalmatlan voltával uágja ki 
magát, még pedig sokszor nem is alaptalanul. Akárhőny- 
szor volt már magunknak is alkalmunk olyan kromó- meg 
műnyomá-papirost látni, amelynek a benső anyaga a lehető 
legsilányabb, a krétaréteg pedig a gyöngébb fajta festékkel 
való nyomtatáskor Is lehámlik róla. lliszont azonban az is 
igaz, hogy sok esetben nem annyira a papirosgyártón, mint 
inkább a könyvnyomtatón múlik a kromópapirosos nyom
tatvány hatástalansága vagy éppenséggel tönkremenetele, 
f l terjedelmesebb szakismeretekkel rendelkező bönyunyom- 
tató akárhányszor a papiros okozta olyan technikai nehéz
ségeken is könnyű szerrel túlteszi magát, aminőket avatat
lanabb szaktársa teljességgel leküzdhetetleneknek tartana.

Lássuk csak. mit kell tudnia a nyomdásznak a kromó- 
papir anyagáról s a nyomhatóságát befolysáoló sajátságairól.

H kromópapiros — mint azt a "krétás papiros”  elneve
zése is mutatja — krétaféle anyaggal van bevonva, aminek 
az a rendeltetése, hogy a belül levő tulajdonképpeni papír
anyagnak struktúráját elfödje, helyesebben szólva beduga
szolja. FI papiros ennek következtében alkalmassá válik 
arra, hogy a legfinomabb ponthálózatú autotipiárál Is a 
maga teljes egészében vegye föl a képet. E nagy előnyének 
fejében vannak azonban |ákora hátrányai Is, például a töré
kenysége, az ütődés, rakosgatás következtében való harco
lóddá könnyű lehetősége, a piszholádás egykettőre való meg- 
történése és a bepiszkolódott ivek kitisztításának nehézsége. 
Súlyos hátránya a krétás papirosnak még az is, hogy a 
krétaréteg alatt levő papiros minősége nem egykönnyen álla
pítható meg, s így a könyvnyomtató könnyen megcsalód- 
hatik véle, annál Is inkább, mert a papirgyárosok a nagy 
verseny nyomása alaH Jórészt csak egyszerű faanyagot: 
lignint használnak föl a kromó- és műnyomó-papiros készí
téséhez. nagyon higroszkápikus is a krétás papíros; a rajta 
levő krétaréteg mohón szí magába mindenféle nedvességet, 
s ha egyszer megnylrkosodott: oda a lapossága meg a fénye.

F) kromópaplrossal való bánásmódnak tehát a lehető leg
körültekintőbbnek kell lennie, már a csomagolásnál meg a 
csomagbontásnál is egész sereg fontos körülménnyel kell 
számot vetnünk. f l krétázott papirosfajtákat például olyan
formán kellene csomagoltatnunk, hogy minden száz-száz- 
b,U/mHPaplrD5lop u,ón f 9V-*gv Iá vastag kéregpapiros-lemez 
T  u m í amí,V Qz *9V« paplrosesomókat az esetleges Ide- 

oda hallástól annyira-mennyire megoltalmazza. Hogy aztán
1í l í f J U Í  mf9l,h ,tösen erős ládába kell történnie:

T a h i  £  °  ló íá ‘  ozonban » « IW >  nem
k  h ó L  hI m  mfrt 01 "V*nformán okozott rázkódás 

h“ tá#Ml uo"  « krétázott 
állítják a kromópapirosos ládát,

papirosra. S ha élére
a papiros sarkal akár-

Í Í K  b b T í ^  í , 2  ‘ « lb° " tó»kor a ládát valamely

íánkía” á \Z r T nkLmk°r ,nnv,rr lu,0,hjnk ■ "un-
„ !  ö»»*»tog|uk a födelével. •  aztán

V an a földre borlt|uk. Leemelve már mmost a

ládát a csomagról :«az^egész*papirosmennylség -szép simán 
fekszik a födélen. Sajna, ez az ügyes kicsomagoló-el|árás 
csak kisebb formátumú papirosoknál alkalmazható sikerrel. 
Ragyobb ládákat vízszintes Irányban kell a kocsiról leemel
tetnünk, s úgy kicsomagolnunk, más módunk alig lehet rá.

Hézagok, repedések ha vannak a láda deszkáján: köny- 
nyen baj származhatik a dologból, nyirkos, esős időben 
e repedéseken által nedvességet szi magába a papiros, és 
azlán hullámossá válik. Sok reklamációnak volt ez már oka.

ta lán mondanunk sem kell, hogy a kromópapirost min
dig száraz helyre kell beraktároznunk. 5 mielőtt nyomtatás 
alá kerülne: úgy egy nappal, kettővel előbb vitessük be 
a gépterembe, hadd alkalmazkodjék ennek a hőmérsékleté
hez és nedvességtartalmához. lókora regiszter-különbségek
nek vehetjük így elejét, mert a kromó-, műnyomó- és álta
lában krétázott papiros — mint említettük — igen higro- 
szhápikus és nyirkos levegőn egy-kettőre nyirkossá válik.

Arról is volt már szó, hogy a krétázott papirosok minő
ségének fölismerése meglehetősen bajos dolog, nyomdász
ember a maga nagy elfoglaltsága közepeHe nem állhat neki, 
hogy beható kémiai meg egyéb próbákat végezzen. Be kell 
érnie azzal, hogy hosszas tapasztalás alapján elsajátított 
kereskedelmi fogásaival csak annyira-mennyire megköze
lítően állapítsa meg a papiros minőségét. fflind e fogásai 
közül a krétázott papirosoknál csak a szakitásl próbának 
veheti bizonyos mértékben hasznát: mentői nehezebben sza
kítható széjjel a papiros, annál sziuósabb a belső anyaga.

Kromópaplrosaink között egyszeresen meg kétszeresen 
krétázottat is meg szokás különböztetni. Rz utóbbi termé
szetesen a Jobbik, mert hiszen a legnagyobb gondosság 
mellett Is megeshetik, hogy a krétázó gép kefél nem egyen
letesen osztják el a kréta-masszát a papiros fölületén. 
már most az ilyen krétázásbeli egyenetlenség sávok alak- 
Jóban látszik meg a papiroson. Ha a sávok nem nagyon 
szembetünőek: némely munkához még egészen |ól használ
ható az ilyen papiros, mert a festékréteg elfödi a sávokat. 
Kényesebb munkához szánt papirosnál azonban alig kerül
hető el az újból való simítás, ami pedig a kromópaplrosra 
mindenkoron hátrányos ide-oda hurcolás veszedelmével Jár.

Gépmestereink sokszor panaszkodnak arról, hogy a kré- 
tázott papiros nem fogja kellő mértékben a festéket. Nyes 
esetben rendszerint a krétaréteget szokták a baj okozójául 
megnevezni, de többnyire alaptalanul, mert a hiba |obbára 
a papiros erős enyvezeHségében rejlik. Erősen enyvezett 
papiros nehéz festékekkel való nyomtatáshoz nem alkalmas. 
Különösen nagyobb fölületeket majdhogy nem lehetrtlrn ily 
papirosra tel|esen kifogástalanul nyomtatni. Bárminő frsték 
Is sokáig nedvesen marod ra|ta, s a közismert festék - 
tlnkturák meg szlkkattvok ha gyorsítják Is esetleg a szá
radását : annyit mégsem képesek előidézni, hogy a festék 
a papirossal bensőleg egyesüljön. Ezért Is a használható
ságuk akárhány esetbrn meglehetősen kérdéses, sőt kóros.

ló i teszi különben a nyomdász, ha krétázott papirosáét! 
szükségletét rendszeresen egy és ugyanazon gyárbál szerzi 
be. fgy megismeri apródonklnt a gyár készítményeinek a 
nyomtathatóságra vonatkozó sajátságait, önmagától rá|ön 
némely a nyomtatást könnyítő mesterfogásra, s végezetül 
viszonylag könnyen nyomtál olyan krétázott papirosfaltára 
Is. amellyel tapasztalatlanabb szaktársa nehezen boldogulna. 
IDerl hiszen a gépmesteri tudnivalók főképpen a tapaszta
lásból tanulhatók meg; a puszta elmélet értéke Itt kevés-
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fi Könyunyamddszok Szakköre szaktanfolyamai.
Szaktanfolyamainknak harmadik ciklusát is szerencsésen 

befeleztük e hó 17-én. Hz elért instruktiu eredményt magunk 
meglehetősnek tartjuk, bár a hallgatóság számának viszony
lagos kicsinysége és a mulasztások gyakorisága hébekorban 
némi elégedetlenséget csöppent az egyes hallgatók gyors élő- 
haladása fölött érzett örömünkbe. R tanfolyamok e tekin
tetben ualó állapotáról áttekintést adnak ezek az adatok:

H két uázlatkészitési tanfolyamra 23, a gépmester! tan
folyamra pedig S, összesen tehát 28 hallgató iratkozott be 
(11-gyei kevesebb, mint a II. ciklusban). Időközben kima
radt 4 hallgató, úgy hogy a ciklust 24 hallgatóval felez
tük be. Rmi a mulasztások számát i l le t i: igazolt mulasztás 
volt 12, igazolatlan 23 =  összesen 3S ; részletezve esik az
I. számú vázlatkészftési tanfolyamra (munkavezetők : Kun 
(Tliháty és Stefáni ló z s e f; hallgatók száma : 14) 8 igazolt 
és 12 igazolatlan, a II. számúra (munkavezetők: Douák 
Alajos és Spitz fldo lf ; hallgatók száma: 9) 3 igazolt és 
11 igazolatlan, a gépmester! tanfolyamra (munkavezető: 
Balázs Károly) 1 Igazolt mulasztás. R biztosítékokból bün
tetéspénzképpen 8 koronát és 40 fillért vontunk le és csa
toltunk az a nélkül is Igen megviselt tanfolyami alaphoz.

Szakkörünk elnöksége még tavaly folyamodott a keres
kedelmi kormányhoz, kérve szaktanfolyamaink állami segé
lyezését. Ez a kérésünk a közel jövőben valószínűleg elinté
zésre fog kerülni. Uig Rlbert országos iparoktatásügyi 
főigazgató úr melegen érdeklődik tanfolyamaink menete 
iránt, s e hó 3-án személyesen szerzett beható meggyőző
dést a tanfolyamainkon végzett munkáról. Reméljük, hogy 
e látogatása következtében a kereskedelmi kormány immár 
hathatósabban fogla méltányolni a 5zakkör nemes céljait. 
Hogy segítségre égető szükségünk v a n : világosan kitűnik 
pénztárosunknak ebben a füzetben foglalt évi jelentéséből Is.

R szaktanfolyamok kísérleti nyomdájának fölszerelése a 
budapesti Lorilleux festékgyáros cég adományaképpen kilenc 
tubus kitűnő háromsztnnyomásos festékkel gyarapodott.

f l szaktanfolyamok negyedik ciklusát február hó 24-ikén 
kezdjük meg nyolc egymástól független kurzussal. R tan
folyamok számának e fölemelésére egyrészt a gyakorlati 
szedésmunkára vágyó szaktársaink kívánsága vezette a 
választmányt, másrészt pedig az a kilátás Is, hogy a tú l
órázást Igénylő saison-munkák végük felé já rván: a hall
gatóság pontos megjelenésére is lehet majdan számítanunk. 
R nyolc ciklus közül négynek tipográfiai vázlatkészítés, 
illetőleg mesterszedési gyakorlat lesz az anyaga, egy kizáróan 
a táblázatszedés technikájának megismertetésére szorítkozik, 
egy hosszabb kurzus a gépmesteri tudnivalóknak, egy rövi- 
debb a stereotiplai mesterfogásoknak köréből meríti a tár
gyát ; a nyolcadikat a tanfolyamuezető tartja a könyv
szedésről, s ezzel kapcsolatban helyesírási kérdésekről is.

Rz előadások — úgy mint eddig — az állami órás- és 
mehanlka! iskolában (Tavaszmező-utca 15) tartatnak meg. 
Idejük (a munkavezetők nevének megjelölésével) a következő :

I. sz. tipográfia! vázlatkészltésl tanfolyam, minden vasár
nap délelőtt 8 órától 10-lg a II. számú rajzteremben (az 
iskolai épület I. emeletén), munkavezető : Rugenfeld miksa.

II. sz. tipográfiai vázlatkészltésl tanfolyam, minden vasár
nap d. e. fél 11-től fél 1-lg ugyanott. Uezetl: Kun mihály.

Könyvszedés. minden hétfőn este 7 órától fél 10-lg a 
kísérleti nyomda helyiségében, munkavezető : Rovák László.

Táblázatszedés, minden kedden este fél 8 órától fél 10-ig 
a kísérleti nyomda helyiségében, munkavezető: Stalla (TI.

I. sz. mesterszedési tanfolyam, minden szerdán fél 8 órától 
fél 10-lg a kísérleti nyomdában, Uezetl: ifj. Rlgner Antal.

II. sz. mesterszedési tanfolyam. Csütörtök esténkint fél 8-tól 
fél 10-lg ugyanott. Uezetők: Douák Alajos és Spitz Adolf.

Stereotípia a mesterszedés szolgálatában, március 8-tól 
kezdve minden pénteken este fél 8 órától fél 10-ig a szak- 
tanfolyamok kísérleti nyomdájában, Uezető : Hoffmann f l .

Festékkeuerés és színes nyomtatás, minden vasárnapon 
délelőtti 8 órától 12-ig. munkavezető: Balázs Károly.

R szaktanfolyamok közül a uázlatkészitésiek folytatólago
sak. Programmjukat eddigi szokásunkhoz híven fölsoroljuk :

Első nap (febr. 24): Üdvözlő-kártyák. Tagsági jegyek.
R uonal mint disz. Uonalas disz a könyvnyomtatásban. 
Párhuzamos vonalak vastagsága. Qísz aránya a szöveghez.
R papiros rostozatának egyforma sűrűsége. Betűvonalak 
vastagsági aránya. Telített színek. Szabályos nyolcszög.

második nap (márc. 3 ) :  Temetésre hívó lapok (parte
cédulák). nagybetűs címsorok. Kisbetűs címsorok. Papiros 
hullámossá válása raktározás idején. Betűt jellemző vonalak 
és Ivek. Színek nyomtatásának sorrendje. R kör közép
pontjának megkeresése. Színek leadódása alapnyomatl leme
zekről. R magyar helyesírás történetének rövid ismertetése.

Harmadik nap (márc. 10): f l levélte] céllá. Levélfej mar
gója. Dyolcadrétű levélfej. Degyedrétü levélfel. Sarki levél
fej. Átfutó levélfel. négyoldalas levélfej. Levélfej szövege. 
Levélfej betűinek megválasztása. Levélte] díszének meg
választása. Levélfej sorainak nagysága. Szimmetrikus levél
fej. nem szimmetrikus levélte] tengelye és egyensúlya. Kel
tezés sora levélfejeken. Levélfej díszítése. Levélfej színezése. 
Oldalléc a levélpapiroson. Oldalléc díszítése. Iró-papiros. 
Papiros enyvezettsége. Kockázott papiros. Uízjegy. l e 
nyomással vonalzott papiros. Kis betűk nyúlványai. Betűk 
kinyúlásának mérséklése. Szin-árnyalatok sokasága. Három
szög belsejébe kör rajzolása. Úlomiemez öntése. Börög szedés.

negyedik nap (márc. 17): Számlák, szállítólevelek, jegy
zékek. Számla. 5zámlafe|. Szállítá-lap (faktúra), legyzék 
(memorandum). Levélfej számlákon, körleveleken stb. Papiros 
pontos szögben való vágása. Lefelé nyúló kis betűk. Kis 
betűk alsó és fölső fele. Festék árnyalatának megítélése. 
Uisszatérő mintázatok másolása. Kalz átmásolása ólom
lemezre. Táblázatok ólszesltése. Kísérő uonaldísz a táblá
zaton. Táblázatok fejvonalal. Akadémiai és iskolai helyesírás.

Ötödik nap (márc. 24 ): Körlevél. Körlevél szélessége. 
Körleuél betűi. Levélfej a körlevélen. R sorok és díszek 
tömörségének viszonya. Papiros egyenlőtlen simítása. Árnya
lati különbségek a papiroson. Festék pasztózus fölrakása 
Tojásdad szerkesztése. Szedés átmásolása ólomlemezre Táb
lázat elmének ornamentális összekötése a táblázat lábával.

Hatodik nap (ápr. 2 ) :  Díszoklevél s hasonló nyomtat
ványok. Anyagismeret tervezéskor. Rz anyag szabta korlátok 
a könyvnyomtatásban. Rz anyaghoz való alkalmazkodás. 
Olszlsmeret elsajátítása. Papiros megnyúlása. Litográfiák 
nyom atására alkalmas papiros. Kóta-papiros. nemzetle, 
betujellegek. Festékek elnevezése. Csigavonal szerkesztése. 
Olomlemez véséséhez való szerszámok. Lombfürész hasz- 
nálata ólomvéséskor. Hivatalosan megállapított rövidítések, 

u e, ,, na,^. : ölszoklevél s hasonló nyomtatvá-
L i fá,la l 9,llus- TIP°9ráfial stílus. Plasztikus hatás 

kerülése, magyar, német, francia és angol nyomdai művé
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szét. Kínai papiros. Csomagolá-papiros. Rézmetszeteit nyom
tatására alkalmas papiros. Fratitur, schurabachi, hanzlel, 
gát és midoline. Gát betűk. Egyiptomialt betűi. Színhatásolt 
iránti érzék. Aranymetszés a betűtervezésben. Úlomvésés.

A hétköznapokon tartott mesterszeáési tanfolyamok taní
tási anyaga nagy|ából megegyezik a vdzlathészítésiekfvel. 
A különbség közöttük lég Fűkép az, hogy a uázlatkészftésl 
kurzusokon a szedés alapjául szolgáló uázlatokat egészen 
kidolgozza a hallgatóság, a mesterszedésleken pedig több
nyire a csak hevenyészve odavetek nyers vázlat az alap.

Szakelőadds és kiállítás fTliskolron.
A munkásosztálynak társadalmi rendszerünkben elfoglalt 

helyzete, helyzetében ualá magaviseleté, mozgása, nyilt 
amblrlós küzdelme, magasabb télt elérd határozott törekvése 
nem egy figyelemre méltó momentumot úsztat a felszínen.

A harcot szemléld, aki gazdasági Jólétének puha ottomán- 
Jón ülve Igyekszik részletezni, skálába rakni a munkásoknak 
Jobblétükért folyó akcióját, aligha bir|a megtalálni az ered
ményeknek valódi rugóját, az elért sikereknek segédeszkö
zeit. A szemléld csak egy képet bír alkotni, csak egy erdt 
bir konstatáln i: az összetartozóság erejének tényét.

A küzddk ellenben, akik a gazdasági függésből a teljes 
függetlenités felé törekszenek, az összetartás eszméjének 
varázsa alatt á llva : érthető formába bírják rakni a segéd
eszközöket és biztos kommentálását tudják adni a taktikai 
fegyvereknek, melyeket felhasználnak a rél gyors elérésére. 
S bár Jól rirkalmazott a tervezet, melyet a győzelemhez 
készítenek, de mert a siker erősebb, mint a várakozás: ez 
a körülmény acélos erőt kölcsönöz a további munkára.

A munkásmozgalom erősségét ha bizonyítjuk : az erős
ségből |ó arányban részesül az a sikeres harc, mely a mun
kásoknak szakmabeli képzésére irányul. ÍDa már aligha 
kell ténysorozatot reprodukálni, ha ezt igazolni akarjuk. 
Az élet. Illetve a benne elfoglalt pozíció megismerése öntu
datot teremt, az öntudat pedig ösztökél nemesebb célok 
elérésére. . .

A Szakkör, mikor teljes erejét igyekszik latba vetni, 
hogy előirt céljának a legpontosabban megfeleljen, ettől 
nemcsak önmagának, a szakköri Intézménynek megerősíté
sét várhatja, hanem munkájával Jelentékenyen hozzájárul 
egy általános küzdelemhez Is. midőn vidéki felolvasá-

körutat rendez, a szaktudás elméleti ismertetésével közelebb 
hozza hallgatóságát a gyakorlati műveléshez. S ha meg
honosítja és állandóvá teszi a vidéki tagoknak Is nyújtandó 
kedvezményeket, bizonyos, hogy cselekvése nyomán nem
csak az eddig felhangzott panaszok térnek vissza medrükbe, 
de az érdeklődés újabb erűtömörítésről fog gondoskodni.

If|. Algner Antal szaktárs február há 3-án megtartott 
felolvasásának ulóhangjai fenti véleményemet leszögezik. 
És ha mindenfelé olyan arányban sikerül megnyerni az 
érdeklődést, mint Itt miskalcon, akkor hiszem, hogy 
magyarország vidéki városaiban a nyomdaipar szaktech
nikai felvirágzásáról, a szépérzék fejlődéséről csakhamar 
tények felhozásával beszélhetünk.

Aigner szaktárs felolvasásáról röviden a következőket 
adom:

Ötletes gondolat volt, hogy a gondosan összeállított 
nyomtatvány-kollekciót Jóval a felolvasás terminusa előtt 
szemlélés céljából rendelkezésünkre bocsájtotta. Ezzel Időt 
és alkalmat Juttatott arra, hogy behatóan megfigyeljük az 
általa alkotott nyomdatermékeket. A betűöntődéi anyagokkal 
bár szokatlan sikerrel dolgozik, az ornamentum és szöveg 
csinos, értelmes elhelyezésével nem egy munkánál szép 
kiállítást nyert, de több nyomtatványnál a sietés, a "m unka- 
úszás”  Jeleit lehet konstatálni, mely Jelenségek az egyéb
ként Jó kiindulási pontra nyomasztólag hatnak. Figyelmes 
és érdekes ra|zkompozlrlólval bizonyára mindenhol kiváltja 
az Igaz elismerést és tetszésnyilvánítást, nemcsak az ere
deti gondolatot lehet rajzainál megszívlelni, nemcsak az 
emeli a rajz értékét, hogy úgynevezett művész-emberek 
egy-némely alapgondolatait felülmúlják, hanem a kivitel 
kellemes pontossága is rokonszenvre talál. Itt mindjárt 
dicséret adható a bemutatott (Ttűser-temezek gyakorlott 
kézre valló ügyes megmunkálásáért.

Algner szaktárs egyórás előadásával sokat tanított. Köny- 
nyen érthető modorban Ismertette a szaktársak és az 
érdeklődők sokasága előtt a nyomdaiparban megindult 
művészeti áramlatot. Előadása folyamán nem feledkezett 
meg arról sem, hogy párhuzamba helyezze a szociális fö l
fogással mindazt, amit a munkás erejével alkotni tud. "A
művészeti szép iránt való érzék — mondó   ottan
szunnyad minden emberben, csak föl kell benne azt 
ébreszteni.”  5tem Qezső.

Szakkiállítások

nemzetközi nyomóászkiállftás Párisban,
A francia közoktatásügyi miniszter a keresket 

miniszterrel egyetértőleg elhatározta, hogy ez évi | 
ál október hó 20-lg a 6rand Palalsban nemze 

könyvkláltitás! rendez, mely alkalommal a könyvlp 
kapcsolatos Iparágak, valamint az Összes repródul 
ipnrl és Művészi üzemben fognak szerepelni. Az Illet

fölruházva

.á.ybahlbsofr#olzók kÖrlrV<' °  Mdl" ’d** " * »  «

a y r ,nak -
pillantással a könyv múltjára ; könyvkötés i! k ö ) ! ^

dászat és litográfia, valamint az ezekhez szükséges segítő
eszközök gyártása (gyorssa|tók és bctűOntés); a véső- 
művészet (réz- és fametszés, acélmetszés s lb .) ;  az Ipari 
autollpia és ezzel kapcsolatos ágak; a fényképészet és 
alkalmazásai: a képes levelező lap és az érlékbélyegek. 
— 2. Papiros-Ipar: Iáé sorozzák a gyártott papirost, kar
tont, a paplrosgyártás nyers anyagait (fa- és rongypépei), 
a gyártáshoz szükséges vegyészeit produkciókat, festéket, 
paplrosgyártó gépeket, paplroskereskedést, optikát, Irodai 
bútort, fűtést és világítást. — 3. Hírlapok : Ualószlnűleg 
a hlrlapklállilás lesz o legvonzóbb érdekű, mert e nemben 
minden eddigit fölül fog ma|d múlni s az áramló korszel
lem mintegy éld tanújaként fog szerepelni: bemutatják a 
hírlapirodalom forrásait és cselekvést rugóit politikában és 
Irodalomban, művészetben és technikában. Illusztrálva és 
a nélkül. — 4. Plakátok : Hagy gondol fordítanak ezekre 
Is, amennyiben a Stand Pólóiénak azl a részéi tartják
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fönn számukra, ahol évenkint a nagy festőművészen kiá llí
tásokat rendezik.

mondanom sem kell, hogy a sokszorosító művészetek 
iránt lelkesülő egyéneket az elősorolt terv valósággal lázba 
ellette s mint értesültem: az óriási 6rand Palais alig bírja 
majd felölelni a nagy számban Jelentkező kiállítókat. E 
nemes versenyben a magyar nyomdászipar — karöltve az 
elősorolt rokon ágakkal — méltó helyei fog elfoglalhatni, ha 
az erre hivatottak kellő időben Jelentkeznek.

Felvilágosítással szolgál (s ahonnan egyszersmind a 
bejelentő ívek is kérhetők): Commissariat Bénéral, 27, rue

5alnl-Lazare, P aris ; továbbá e lap szerkesztőségénél is 
megtekinthetők : a kiállítási körlevél, a szabályzat és a 
bejelentő iv. Káldor Lajos.

Grafikai kidllítds Lipcsében.
H német művészek szövetsége grafikai kiállítást tervez ; 

a kiállítandó művek elfogadhatóságáról azonban előbb egy 
Jury ítélt. E szerint 170 művész kb. 808 művel lesz kép
viselve, köztük nemcsak elismert erők, hanem egészen új, 
modern irányú művek és művészek is fognak valószínűleg 
föltünést kelteni. És Így is van igazában rendjén a dolog.

(flűuészeti pályázat.

R művészet szerkesztősége Kner Izidor gyomai könyv- 
nyomdász megbízásából pályázatot hirdet diszes báli meg- 
hivó-rajzra a következő feltételekkel: 1. a rajz minden 
részében eredeti és művészi legyen ; 2. a nagyságot és for
mátumot a művész állapítja meg; 3. csak közvetlenül 
reprodukálható, kész munka Jöhet tekintetbe; 4. a rajzok 
lehetnek egy-, két- vagy több színűek; 5. I. díj 600 kor., 
II. díj 250 kor., III. díj 150 korona; 6. a pályázatot h ir
dető cég minden használható pályaművet megvesz a szer
zővel megállapított áron ; 7. a pályadíjak okvetlenül kiadat
nak ; 8. pályabiróság a művészet szerkesztősége; 9. a 
pályázat titkos, Jeligés; a pályaművek 1907. évi április hó 
15-ig a művészet szerkesztőségébe (Budapest, flndrássy-ut 
10) küldendők.

Lényegesebb tudnivalók: Kner Izidor könyvnyomdája
Gyomán immár körülbelül 20 éve foglalkozik meghivó-ürlapok 
előállításával és a 8-ik éve már annak is, hogy a "Röpke 
Lapok” , a cég nagy mintakönyve, első száma megjelent. 
E hosszú gyakorlat révén nemcsak a biankók előállítása 
tökéletesbedett, hanem munka közben olyan tapasztalatok 
is szűrődtek le éppen az előállításra nézve, melyeket a ter
vező művész már a rajzolásnál is kell, hogy figyelembe 
vegyen és mértékadónak elismerjen. Hogy e körülményeket 
itt bővebben kifejthessük, szükséges, hogy röviden ismer
tessük a meghívók előállítását.

R meghívó-blankettákat nyáron, a holt saisonban előre 
nyomjuk, úgy hogy állandóan több, mint százféle meg
hívó van raktáron.

Farsang körül, a báli saisonban naponta 20—25 meg- 
hivó-megrendelés folyik be, ezeket posta fordultával kell 
elintézni. FI reggel beérkezett megrendeléseket kiosztják 
egyes szedőknek, kiknek a munkát lehető gyorsan, de 
mégis a tipográfiai szabályok értelmében, szépen kell elké
szíteniük. E szabályok főkép az egyes sorok nagyságának 
megválaszlására és elhelyezésére vonatkoznak. Hogy a 
szabálynak is elég legyen téve, de a gyors előállítást Is 
megkönnyítsük, a szövegnek szánt helynek lehetőleg szabá
lyos alakúnak, lehetőleg zárt- és markánsan körülhatárolt- 
nak kell lennie. Különösen óvakodjunk attól, hogy egyes 
sorok vagy a cím helyét meghatározzuk, mert minden 
meghívó szövege más és lehetetlen a szöveget Ilyen ese
tekben a rajzhoz alkalmazni. Igen kényelmetlen különösen 
az, ha a tervező művész a elmet, vagy a ” (T)pghivó" szót 
egy külön rekeszben, vagy szalagon akarja elhelyezni, mert 
ilyenkor Igen nagy Időveszteséget okozhat egy oda illő sor 
megválasztása és pontos beigazítása. R ra|zban semmiféle 
szöveget sem szabad alkalmazni, mert u|abban a cég mun
kaköre mindinkább tágul és Igen gyakran előfordul, hogy

idegen nyelvű (német, tót, román vagy szerb) szövegel 
kell alkalmazni s ilyenkor a magyar szöveg nagyon természe
tesen nem használható.

R rajzra vonatkozólag azt kell megjegyeznünk, hogy az 
lehetőleg kifejező, a színezés pedig frappáns, .élénk legyen, 
mert a rajz mellé nyomott szövegnek neutrálizáló a hatása. 
Felhasználható bármely illusztrációk előállítására alkalmas 
eljárás, azonkívül tervezhetők dombornyomatú kivitelre 
alkalmas rajzok is.

minthogy nálunk az egyesülési kedv és szellem nincs 
úgy kifejlődve mint külföldön, azért elvont, csak bizonyos 
célokra u'kalmas rajzok elkerülendők, kivéve az álarcos- 
és tűzoltó-báli meghívókat, műkedvelői előadásra és hang
versenyre alkalmas rajzokat, miután ezekre gyakran van 
szükség. Felhasználhatók azonban meghívók kicserélhető 
emblémákkal vagy Jelvényekkel, melyek a szöveggel együtt 
kerülnek a keret megfelelő helyére. R cég birtokában van 
már 7 ilyen köralakú emblémának, kétféle nagyságban, 
még pedig 44 mm. és 24 mm. átmérővel. Ezeknek levona
tát érdeklődőknek kívánatra megküldjük.

fl leghasználatosabb formátumok 15X19. 16X24, ,ZX  
22, 14X27, 18X27. Rzonban tervezhetők a meghívók 
más, tetszés szerinti alakokra is, úgyszintén fölhasználható 
ezen formátumok bármelyike álló és fekvő alakban is. R 
nagyobb meghívókon keretszerűleg alkalmazható a rajz 
inkább, mig a kisebbeken Jobb, ha csak egy fejlécre vagy 
sarokdiszre szorítkozik az.

Lehetőleg arra törekedjünk, hogy a szövegből minél keve
sebb rész szoruljon a belső oldalakra. Rzonban igen ked
veli a közönség az olyan meghívókat, melyeken a szöveg
rész két részben van egymás mellett elhelyezve a meghivá 
és műsor vagy rendezőség névsora számára.

R színekre nézve csak azt kívánjuk még meglegyezni, 
hogy a meghivó nálunk mindig sürgős munka és ennek 
szövegnyomásáual a saisonban állandóan három gép van 
elfoglalva. Ezért a sokszínű, három- és négyszínű nyo- 
mást kívánó ra|zok színezése lehelöleg úgy választandó, 
hogy ahhoz sötétkék, sötétbarna, sötétzöld vagy fekete nyo
más egyformán alkalmazható legyen, mert a publikum igen 
sokszor megköveteli a színes szövegnyomást.

Felkérem még a művészeket, hogy a pályázaton minél 
több munkával uegyenek részt, mert általánosan elismert 
dolog, hogy meghívóink nagy neveld hatással vannak a 
közönség ízlésére és emelik a vidéki nyomdászat nlveau|át 
Is, amikor hozzászoktatják a közönséget a művésziesebb 
munkákhoz és ennek kereséséhez, magyaros díszítésű ra|. 
zok forgalomba hozatala pedig szintén Igen fontos kulturális

Kner Izidor.
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Éukönyuünk.
n (Tlagyar Iparművészet a követhez óképpen méltatja 

Évkönyvünket: Fiiig van Iparág (Tlagyarországon, mely 
önerejéből olyan hatalmas lendületet tudott volna venni 
minden irányban, mint a nyomdászat, f i nyomdászok gár
dájában megvan az önmfvelés nemes törekvése, mely 
magasabb célokhoz Is vezeti őket. Tanulnak a külföld 
eseményeiből s a mellett keresik a nemzeti múlttal való 
kapcsolat történeti szálait. Okik a múltat így megbecsülik 
s a jelent annyira megértik, azoknak jövője a legszebb 
reményekre jogosít, minden évben évkönyvvel számolnak 
be a magyar nyomdászok. Hz idei már a huszonkettedik. 
F) cikkeket a derék szerkesztő nagy ügyességgel és szere
tettel kötötte bokrétába, f l  szigorúan technikai dolgozato
kon kívül ismét egy egész csomó kapcsolódik az Iparmű- 
szethez. Tanay József a nyomdajegyről és nyomdászclmer- 
ről írt igen alaposan. Igen hasznosak Fuchs, fDüller, Kner, 
Faltusz, 6rócz, Lengyel stb. cikkei. 6yöngébb, mert nélkü
lözi a szélesebb alapot, Kahlfürst ” Renaissance"-a. FI 
magyar Iparművészet olvasóit leginkább érdekelnék a rím- 
betűkről (6rócz), a nyomdai szépséghibákról (flugenfeló), 
a modern betűkről (llovák József), a modern cégkártyákról 
(5pitz), a hirdetés-szedésről (Kán), de főképpen a könyv
nyomtatásbeli rajzról (Fiigner, Stefánl, llovák) ir t cikkek, 
f l szövegben hirdetett elvek hű tükrözője maga a munka 
kiállítása és mellékletei, f l külső kiállítás mindinkább 
rgységes hatású lesz az Évkönyvnél. Fiz idén már boríték, 
béléspapiros, cfmlap, szövegdíszek és kezdőbetűk könnyed 
egyöntetűségre törekszenek, fgy formálódik ki a modern 
magyar könyvdísz stflusa lassanként. Fekete Béla, m il- 
terszky József, Ifj. fllgner Antal, Kun Kornél s a nyomdász
szakiskola tehetséges tanítványai mesterségüket bőven 
ellátják művészettel. Kiszorult már-már csaknem egészen a 
magyar nyomdákból az Eckmann, Behrens és sok más 
német szellemű disz. f l  mi nyomdász-művészeink Huszka- 
motivumokból, Horti és 6róh útmutatásaiból táplálkoznak. 
(Tlég mindég több pompát és gazdagságot fejtenek ki a 
részlet-elemekben, mint kellene, s elhanyagolják kissé az 
egész kompozíciónak átgondolását, de formakincsük hazai, 
s az irány helyes és rokonszenves. Legfeljebb a ÍDaser- 
lemez alkalmazásában találhatunk túlzásra s a színek
használatánál félénkségre.

f l népszaua ezt Írja Évkönyvünkről: "A k i a (T)agy 
nyomdászok Évkönyve históriájára k iváncsi: olvassa el 
nyomdász-szervezet fejlődésére vonatkozó dolgozatok vall 
melyikét. . .  flz  Évkönyv kapóssága mindig egyenes arám 
bán volt a magyar könyvnyomtatók értelmiségének fe|lőó 
sével, vagy ami ezzel egy|elentőségű : szervezettségükkel. 
Ezt a komoly és nagyjelentőségű tételt fejtegeti az Evköns 
előszavában novák László szerkesztő. Ha ez a tétel Iga 
már peó g nagyon Is Igaz. Igen |ól állhat a -  nyomőás; 
szervezet, f l  szervezettség és a szaktudás, a szaktudás < 
az Évkönyv slkerűltsége között levő egyenes arány még 
számszerű kimutatásnál I .  jobban jellemezhetné a szerv, 
zelt nyomóászság helyi fejlődését s vei, a magyarorszá 
nyomdászipar művészi tartalmának megerősödését. (Tje 
ez a munka méltó volna akármelyik európai ország hason 
produktumaihoz sőt kevés -  a télkezünkön könnyi 
összeszámlálható — ország akad. amelyikét össze leheti

vele vetni, f l szervezett nyomdászok, a "kulturaromboló”  
szociálisták meg lehetnek ezzel az eredményükkel elégedve, 
annyival is inkább, mível máris akad külföldi szaklap, 
amelynek elismerő szakkrltlká|a a ml laikus véleményünk
nél több jogalapot ad ehhez a megelégedéshez, flz  Évkönyv 
olyan dústartalmú, hogy egyes cikkeinek, rajzainak, díszei
nek ismertetésére csak szaklapban lehet elég hely. f l közre
működők (írók, rajzolók, szedők stb.) névsora oly hosszú, 
hogy arra lehet következtetni, hogy az Évkönyv megalkotása 
nem egyesek tanultságának és tehetségének, hanem az 
átlag-nyomdászmunkásság magas nívójú szaktudásának is 
köszönhető, nehány cikket említhetünk tehát csak meg: 
Tanay József igen sok illusztrációval díszített Írását a 
középkori nyomdajegyekről, Fuchs Zsigmondét a mehanlkai 
egyengető-eljárásokról, Kahlfürstét a renaissanceról, Knerét a 
színes nyomtatásról, f l modern cégkártyák szedéséről Spltz 
f l. ,  a hirdetés-szedésről Kún Kornél Ir. — fl színes mel
lékletek közül nem egy remeke akad a magyar könyvnyom
tatásnak. f l Uilágosság-nyomda, amely a pompás könyvet 
előállította, elsőrendű, művészi dolgokat produkált az u| 
nyomdász-ház s még néhány Uágó József-féle terv vlztestésü 
képének reprodukciójával, egy fénykép duplex-autotfplájával, 
színes és egyszínű plakát- és hirdetésmintáival. Igen szép 
színes mellékleteket kapott még az Évkönyv a Jókai-nyom- 
dótól és a Pesti Lloyd-nyomdától. Egy pár művészi fe|léret, 
figurális c(mra|zot láthatunk Fekete Éézától, Busay Balázs
tól. 6áy Géza és Faltusz Ede a színes nyomtatásban való 
nagy jártasságukról adnak bizonyságot. — fl minden kép
zett nyomdászra igen értékes munka ára nincs a címlapon.

Francia szaktársaink büszkeségének, a párisi híres szak- 
iskolának (École (Tlunicipale Estienne) igazgatójától két 
levelet is kaptunk, s mind a kettőben óraóozó szavakkal 
dicséri a magyar nyomdász-müvészetet, amely ilyen csinos 
szakmunka előállítására képes. Leveleinek rgyes passzusai 
így szólnak: "B iztos vagyok benne, hogy Intézetünk tanárai 
kitünően használhatják majdan e könyvet szemléltető okta
tási anyagul mind technikai tekintetben, mind pedig művé
szeti szépség s sajátosság tekintetében. Különösen az utóbbi 
pont az, amelyet mi franciák nagyon tudunk méltányolni 
a magyar nemzet nyomdászainál.’*— "Évkönyvük a lehető 
legérdekesebb mű a maga nemében mind a mellékleteinél, 
mind pedig a tartalmánál fogva; pompásan van kiállítva, 
díszítményei kétségtelenül nemzeti jellegűek, s nagy vonzó
erejét teszik ki a könyvnek."— "  Legtel|rsebb mértékben 
megérdemli ez a mű azokat a dicséreteket, amelyekkel a 
(randa szaksajtó máris elhalmozta."

Uleissenbach tanár, a lipcsei hírneves esztétikai Író, 
levelezőlapján meleg elismerései nyilatkozik meg a magyar 
nyomdászok Évkönyvéről.

Faber Henrik lap|a, a 6raphlscher flnzelger für Dsterreich- 
üngarn egyebek közt ezt mond|o: "flegyedrétű, elegánsan 
kötött, pompás kötet a magyar nyomdászok Évkönyve. 
Kizárólag nyomdászok rslnáltdk, még a gazdag kőnyvólsz 
Is nyomdász-embernek : Fekete Bélának a munkája. Kiadó 
Is, meg a munkatársak Is kitettek e könyvnél magukért és 
szemléltetően mutatták b e : minő magos színvonalon áll 
magyarorszógon a könyvnyomtatósi Iparművészet, s meny
nyire hatalmasan fejlődött az utóbbi években, flz  Évkönyv 
sikerében fő-fő része van a magyarországi szociáldemo
krata párt nyomdájának, a Világosságnak Is, amely pom
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pás bizonyítékát adta e könyvnél a maga képességeinek. 
Gratulálunk magyar szaktársainknak iparművészeti érettsé
gük ez erőpróbáidhoz, s kívánjuk, hogy művészi sikereik 
mellől a pénzügyiek se maradjanak el.”

5tadthagen újsága, a berlini Braphische Ulelt huszonkét 
soros notice-ában igen melegen ír az Évkönyvről, s azt 
mondja, hogy a megelőző kötetekhez képest ismét nagyon 
Jelentékeny haladás konstatálható rajta. Hasonló értelemben 
szól a bécsi Centralblatt für Papierverarbeitungs-lndustrie 
und Papierhandel is.

H világ legszebb és legnagyobb szaklapja, a chicagói 
Inland Printer valósággal meglepetést készített számunkra. 
Körülbelül két oldalnyi terjedelmet áldozott Évkönyvünk 
ismertetésére. Bz igen meleg hangú, dicsérő elismeréssel 
Írott szövegrészen kívül nem kevesebb, mint tizenkét Jó 
reprodukcióval igyekszik a magyar könyvnyomtatás szín
vonalát az amerikai nyomdászok előtt bemutatni. Ott látjuk 
a reprodukciók között a Butenberg-Otthannak autotipiai 
kepét; e hatalmas palotánkat olyan rendeltetésűnek képze
lik  az amerikaiak, aminő például a lipcsei Buchgewerbe- 
Haus, s ezenkívül rokkantaink elhelyezésére is alkalmasnak 
vélik. Hutotípiai, kicsinyített reprodukcióban közli még az 
Inland Printer az Évkönyv borító lapját, Busay Balázs 
szaktársunknak három, Tóth Ferencnek egy mellékletét, a 
Köhier-féle dombornyomásos mellékletet, valamint a debre
ceni városi nyomda ” ürsus”  fölírásos mellékletét. B h ir
detések közül négyet mutat be fotocinkográfiai kicsinyítés

ben. Ezek: a UL/ottitz IMImosé, a Fischer Lipóté, a Buda
pesti Butenberg-Házé meg Kurzuséit lános és Társáé. Iga
zán büszkeség tölthet el minden magyar nyomdászt, látva
e világlap elismerését. (folyt, köv.)

* » »

Ezidei Évkönyvünkből van még eladásra szánt példány, 
nagyobb megrendelések esetében — mig a készlet tart — 
részletfizetésre is kaphatók Bozsik István pénztárosunknál 
(IMII, lózsef-utca Z3) helyben 3, vidékre 3-30 koronáért.

fl m agyar Iparművészet.
E pompás folyóirat most megjelent első füzetében Hagy 

Sándor "Becsületesség az iparművészetben”  című cikkében 
az iparművészeti szurrogátumokat, a hivalkodó talmi művé
szetet ostorozza ; Csányi Károly az újabb exlibriseket ismer
teti ; Bünker Rajnárd a soproni evangélikus egyház ötvös
műveinek sorozatát mutatja be; Bróh István a sajómenti 
népies építészeti díszítményekről ir, a szokott gonddal 
szerkesztett rovatok pedig a hazai és külföldi iparművé
szeti mozgalmakról számolnak be. B füzetet számos 
kiválóan sikerült, részben szines művészi Illusztráció 
díszíti. B magyar Iparművészet e füzettel tizedik évfolya
mát kezdi meg s örömmel látjuk, hogy e magas színvonalú 
folyóirat immár minden tekintetben méltóan sorakozhatik a 
legelőkelőbb külföldi művészi folyóiratok mellé. B magyar 
Iparművészeti Társulal tagjainak évi 10 korona tagsági 
díj ellenében illetménykép Jár. Előfizetési diia ugyanennyi.

Kritikai széljegyzetek.
Amint az orvostudományban a sejtszöveiek ismerete, 

s fekvésüknek, funkciójuknak és hivatásuknak fölismerése 
teszi ki a boncolás alapját: úgy a kritikában is a helyes 
és igazságos vélemény leadásához elkerülhetetlenül szüksé
ges, hogy a tárgyat a maga egészében alaposan ismerjük.

Könnyű, de fölületes munkát végez az, akinek kiinduló
pontját a barátság vonzalma vagy az ellenszenv képezi, 
meri Ily esetben a vélemény az agyában már Jóelőre kész, 
s éppenséggel nem is szükséges látnia a megbirálásra váró 
dolgot; csak azt kell tudnia : kinek a művéről van szó.

m i sem könnyebb annál, mint valami dolgot agyba-főbe 
dicsérni, vagy a sárga földig lerántani, s a befolyásolt 
egyéni impressziót az elfogulatlan kritika bélyegével ellátni.

magunk között vagyunk ; nem állunk túlságosan nagy 
vagy igényes közönséggel szemben, sőt azt mondhatjuk : 
oly patriarkális viszonyban állunk egymással, hogy egyik
másik alkotásunk már a tervbe-vétele Idején köztudomásúvá 
válik, a végleges nyélbeütése tehát nem okozhat valami 
igen nagy emóciót a magunk körében.

Ha most még mi Jó barátok magunkat a ma nekem, 
holnap neked elvének alkalmazásával — de nem éppen 
a nyilvánosság kizárásával — az émelygősségig földicsér- 
Jük és fúlmagasztaljuk: akkor bizony a nagy és kevésbé 
tájékozott közönség, amely az ilyen érzelmi nyilatkozatokat 
hű és tárgyilagos kritikának veszi, könnyen tévedésbe esik, 
amennyiben saját, talán találóbb véleményét szerénységből 
véka alá rejti, nehogy az eme legjobb intenciókból eredő 
baráti érzelgéseknek ártalmára legyen.

Ezek a ma már nagyon Is lábra kapott dolgok egyéni- 
l»g Is, meg tárgyilag Is könnyen ártalmára lehetnek mind

annak, ami hivatva volna szakunk fejlődését előbbre 
vinni. Káros hatásuk volna még akkor Í9, ha teljesen 
egyenlő mértékkel Jutna ki a dicséretből mindenkinek. Ily  
eszközökkel nem önérzetet, hanem elbizakodottságot fejlesz
tünk az egyes emberben, s az egyéni hiúság kielégítésével 
a fejlődés rovására retrográd eredményre |utunk. 5 végül 
valósággal szisztemizáljuk ezen a módon a fe|Iődés fönn- 
akadását, mert esetleg mellőzöttek — inkább hivatottak, 
mint fölkapottak — is akadnának, akinek a száma ha 
napról-napra növekednék: a munkakedv és ambíció is 
szélesebb körben alászállhatna; a hasznos és szükséges 
erő esetleg tétlenségre volna kárhoztatva, vagy ami még 
kényesebb helyzeteket teremthetne : külön csoport alakítására 
lenne kényszerítve, s így a központot gyöngítve, a hasznos 
és a gyakorlatban megizmosodott és bevált erőt a szürke 
teóriának föláldoznák. Ideig-áráig fenmaradhat az ilyen, 
minden alap és tartalom nélküli állapot, de tarhatatlansá
gára hamar rámutatnak a Jelenségek és hol nyíltan, hol 
burkoltan világosítják meg azt az abnormitást, mély a 
Jónak szolgálatában csak a hétköznapiasat — hoqy ne 
mondjuk rosszat — szüli. *

Éltető erő nélkül nincs fejlődés a természetben s téves 
hitben vagyunk, ha azt hisszük, hogy az anyag szaporítása 
egyúttal az erőforrások állandósítását is Jelenti, f l nyakra- 
főre, válogatás nélkül való anyagszaporitás és vegyűlés a 
Jó és bevált anyag minőségét, termőképességét csökkenti, 
eredményképpen pedig a termés szenved alatta 

Hosszúra nő ugyan a szalma, széliében terjed a folyon- 
dór de üres és érték nélküli lesz a ka lász; ha itt-o tt 
mégis egy-egy kifejlődött szem mutatkozik : az észrevétle- 
nül elvész a sok csenevész közt. Bz aratás mutatta, hogy 
néha kevesebb is több, ha tartalmas és értékes, s hogy egy
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maroknyi liszt a magam szempontjából hasznosabb egy 
fél zsák korpánál.

Ez elemi dolgok fölött nem szabad könnyelműen á ts ik lan i; 
alaposabb megfontolás, éretlebb gondolkodás, s nem fölü- 
Irtesség uagy pillanatnyi impresszió képezze alkotásaink 
alapját. Fuchs Zsigmond.

fl óiuatos betűkről.
Ha mint könyvnyomtatónak szavam lenne az állampoli

tikában, azt indítványoznám, hogy állítsunk határzárat a 
beözönlő sok új betű ellen, fiié rt Jönnek, egyre-másra Jön
nek, csak úgy dűlnek be : lubileums-Schrift, 5chilIer-6otisch, 
Bürk-Schrift, Beek-6ran, rieugothisrh, (T)orris-6otisch stb. 
stb. elnevezés alatt. Igaz: mindegyik egy-egy remeke a 
német betűöntésnek.

És minő raffiná lt, minő szuggesztlv módon kináltatják 
magukat. Remek köntösben Jönnek, gyönyörű kiállítású 
füzetekben kinálgatják, úgy hogy szinte lekapják lábáról

a Józanul gondolkozót is, hiszen remekül fest. Hogy az
után magyar publikumnak, magyar szövegű munkához nem 
Jók és csak nagy ritkán alkalmasak, arra későn Jön rá.

Hisz a németség szempontjából óriási haladást Jelentenek 
e betűk úgy az esztétika, mint az egészségtan felfogásából, 
művészi remekelés valamennyi, de még eddig egyik sem
érte el a latin betűk karakterisztikus tisztaságát és olvas 
hatóságát.

Rzért hát maradjunk meg az antiqua-Jellegű betűknél, 
mert ez sokkal jobb, szebb és célszerűbb.

Úgy vagyunk ezzel, mint minap a falusiakkal voltam : 
Elfog az utcán a most érkezett falusi asszony és kér, 
hogy mondanám meg, merre van az UJvilág-utca. Útbaiga
zítás előtt figyelmeztettem, hogy ez már nem Ujuilág-, 
hanem Semmelweisz-utca, mire ő így fe le l:

— fT)ár kérem, kár volt azt az utca-neuet németre for
dítani, mert mi jobban megértjük magyarúl. . .

Ugyanígy uagyunk a modern betűkkel! Hugi.

Uegyes közlemények.

Ujabbkori litogrdfioi sajtók.’
R litográfiái nyomtatás^gyorsltásának kérdése már tekin

télyes" múltú, de — az algráflót leszámítva — csak újab
ban érnek el pozitivabb eredményt e tekintetbeo. Rz ango
lok és amerikaiak például már cinklemezről nyomtató rotációs 
sajtókat is készítenek ; egyik közülök, a "P la ln fie ld" konti
nensünkön is kezd már terjedni. Főképpen hangjegyes nyom
tatványok készítésére alkalmas. Rz amerikaiaknak van már 
egy olyan tipo-litográfiai rotációs gépük is, amely hat szín
ben végez litográfiái és egy szinben könyvnyomdái nyomást: 
mindezt egyszerre. Ez a csodagép a newyorki American 
üthographic Company tulajdona, s munkaképessége van 
akkora, mint harminc darab közönségesebb litográfiái sajtóé. 
Persze cinklemezekről nyomtat ez is.

R németek nem akarnak tengerentúli versenytársaik mögött 
maradni, s megcsinálták a "Rotograph”  gépet. Gyártójá
nak, a fharlottenburgrr Farbu/erke-nek prospektusa szerint 
ez a gép litográfiái kőmasszából való SO— 110 cm. hosszú 
hengerekről nyomtat, s különösen tömegnyomtatványok elő
állítására kiválóan alkalmas. R rajznak a hengerre való 
átvitele valami különleges átnyomó-géppel történik. R pro
spektusban közölt rentabilitási számítások pedig éppenséggel 
meglepőek. Ualami 6 X 8  cm. nagyságú címkének egy millió 
példányban való előállítása — 70 cm. széles papirostekercset 
föltételezve — a Rotographnak mindössze csak nyolc árai 
munkájába kerülne.

fl magyar címer haszndlhatdsdnak joga.
R kereskedelmi miniszterhez az a panasz érkezett, hogy 

az iparhatóságok kihágást rl|árást Indítottak udvari szállí
tók ellen azért, mert gyártmányaikon a magyar országos 
cimert használták. Rz árúkat a hatóság le Is foglalta, f l 
miniszter most 93,927. sz. rendeletében arról értesíti az 
xí?m 9 * Iparhatóságokat, hogy az 1883. évi

* u ,lb,n “  or,zá9 egyesített címerét azok Is 
o m in* k 0 mö9var l,lrólVl “ 8 w f  w á llltó l elmet
ualu r V  V5Mf? fl,drds nw ll,» eddig megnyerték.

T  m ,9nv,rn‘ ,09|dN- m ,u ,í"  Peölg mind az Idé- 
zett törvény megalkotása ide|én. mind azóta Is. a szabály-

í K /  i í í á k *  ü°"' h°9V ° m°9V°r l,lrdlvl UÖU0fl b illió idm az osztrák udvart szállítót címmel együttesen aőomá-

nyoztatotf: az ilyen udvari szállítók,'"akik a császári és 
királyi udvari szállítái cimet viselik, egyúttal magyar uduari 
szállítók is, s az idézett törvényszakasz értelmében a ma
gyar országos cimert teljes Joggal használhatják. Éppen 
azért az ilyen cégeknek a magyar címerrel ellátott árúi még 
akkor sem lehelnek iparhatósági beavatkozás tárgyai, ha 
az illető árúk nem magyar származásúak. Arról pedig, hogy 
valamely cég udvari szállító-e, kétség esetében a kereske
delmi és iparkamarák adhatnak fölvllágositást.

Uakok irodalma.
f l "D aily O lail" angol világlap elhatározta, hogy az angol 

birodalom 50.000 vakja számára Braille-féle ponlokból álló 
írással hetenkint egyszer lapot fog nyomtatni és rövid fór- 
mában tudtára fogja adni a szegény világtalanoknak, mi 
minden történik a nagy világon. Ualóban szép eszme, még 
akkor is, ha az eszme kivitele anyagi haszonhoz fogja Jut
tatni az angol világlapot, mert valószínűleg a szegény uakok 
mindegyike meg fog|a tanulni a Braille-féle irást-olvasást 
és meg fogja szerezni minden áron a "D a ily  m a il"  egy 
példányát. — Francia nyelven már megjelenik két újság Is: 
"Le LouÍ5 Braille" és "Revue B raille", az utóbbi rövidített 
Braille-féle Írásmóddal, melyet azonban a vakoknak csak 
kis része tud olvasni. Rz "Assodatlon Ualentln Harry" 
nemcsak ilyen, Braille szerint nyomtatott könyveket árúsit, 
hanem a vidéken fiókkönyvtárakat tart fönn, melyek az ily 
falta könyveket a vakoknak kikölcsönzik. Sa|nos azonban, 
hogy a legtöbb könyv rövidített Irásmodorban van nyomva, 
s a külföldi országokban a nyelvek szerint a rövidítéseket 
kűlönfélekép alkalmazzák, tehát a könyvek hasznát csak 
azok vehetik, kik a rövidítés kulcsát tel|rsen Ismerik. Ezért 
ajánlja a híres párisi szemorvos, tavai, az rsperanto v ilág
nyelvet a vakoknak egymás között való használatra, tavai 
hatvankét éves korában megvakult és azóta minden lde|ét 
a vakok ügyének szenteli. Rz "E n trr  avcuglcs" című rend
kívül érdekes könyvét Slklóssy Byula egyetemi magántanár 
magyar nyelvre lefordította: " f l  világtalanok világában" 
elmen a minap hagyta el a sa|lát. — ODagyarországon az 
1900-lkl népszámlálás szerint 16.482 gyógyíthatatlan vak 
él. Hány tud ezek közül olvasni és írni bármily mádon : 
erre a statisztika nem felet. R Braille-féle írást vezetés
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mellett hat-nyolc hét alatt el lehet sajátítani. Ha könyvtár 
lenne, újság lenne: uánűortanltóh összegyűjtenék pár hétre 
egyes középpontokban a vakokat és könnyű szerrel meg
tanítanák erre az irásmóflra őket. Talán ualamely nagyabb 
napilap is kiadhatna, legalább hónaponként egyszer, Braille- 
féle Írással egy mellékletet. E célra állami támogatást és 
egyesületi segítséget kellene igénybe uenni, mert bizonyos, 
hogy első időben költséges volna a dolog. (Tlagyarország 
17.000 uakja áldaná érette a kiadót.

A húsúét ideiének állandósítása.
f l berlini kereskedelmi kamarában mozgalom indult meg, 

hogy a husuéti ünnepek naptári ideje mindig egy bizonyos 
napra essék és annak jelenlegi ingadozása uéget érjen. 
Förster berlini csillagász mór több mint tíz éu óta fárado
zik azon, hogy ebben a kérdésben nemzetközi megállapodást 
hozzon létre és az idén is megújította erre uonatkozó javas- 
latait. Húsúét első napját a niceai zsinat 3Z5-ben tudua- 
leuőleg úgy állapította meg, hogy a tavaszi napéjegyenlőséget 
köuető első holdtölte utáni uasárnap legyen. E meghatáro
zás szerint, minthogy a holdtölte nagyon uáltozik, húsúét 
napja március ZZ-ike és április Z5-ike közt ingadozik és 
ez a teljes ötheti ingadozás igen zauarólag hat mind 
az egyházi, minő pedig a polgári életben, megnehezíti az 
iskolai éu helyes beosztását és gyakran ad okot perleke
désekre a miatt, hogy húsúét napja számos szolgálati és 
más szerződésben szerepel határidő gyanánt. Legcélszerűbb 
lenne mindenesetre egy változatlan naptári napot megálla
pítani a húsúét számára, amint a karácsony Is minőig 
ugyanarra a napra esik. Csakhogy húsúét első napjának a 
nagyhétre (nagypéntek, nagyszombat) ualó tekintettel min
den éuben vasárnapra kell esnie, bizonyos ingadozás tehát 
a husuéti dátum tekintetében elkerülhetetlen. Förster ennél
fogva azt jauasolja, hogy húsúét napja a tauaszi napéj
egyenlőséget köuető harmadik uasárnap legyen. Ez a nap 
csak április 4-ike és április 11-ike közt ingadoznék, már 
1895-ben is előterjesztette jauaslatát, amely iránt az egész 
művelt világban, a görög-orosz naptárt használó államok
ban is érdeklődést tudott kelteni. Oroszországban azonban 
később olyan ellenzésre talált a jauaslat, hogy főként e miatt 
nem lett belőle semmi. Kérdés, hogy a mai Oroszország 
milyen álláspontot foglal el ebben a kérdésben, mert a 
tervezett naptári reform csak úgy éri el a célját, ha nem
zetközi megállapodás alapján lép életbe.

fTlunka közben tilos a fütyülés meg a nóta!
H berlini ipari törvényszéknek ualami rosszmájú, hipo- 

kondrikus birája mondta ki ezt a szentenciát. Hz eset előz
ménye az, hogy egy berlini hetilap tördelője mindig fütyül
é s t  végezte a dolgát. Principálisa ezt eltiltotta, de 6 — 
fütyült a tilalomra. Rögtön elbocsátották, mire ő a bíróság
hoz fordult a kétheti fizetése iránt ualó követelésével, a 
birósóg azonban elutasította a keresetével.

A reklám Amerikában.
Hz Egyesült Államokban évente 500 millió dollárt, tehát 

két és fél milliárd koronát költenek reklámra, körülbelül 
annyit, amennyit az európai nagyhatalmak: Oroszország, 
Oémetország, Franciaország, ml és az osztrákok és Spanyol- 
ország hadseregeikre együttuéue elköltenek. 1905-ben az 
éui reklám summája megközelítette az ezer millió dollárt, 
tehát az öt milliárd koronát. H reklám fejlődése lépést tart 
a kereskedelemnek fejlődésével. H polgárháború előtt egy 
háromezer dolláros reklám, mint például a Fairbanks mér- 
leggyáré, még ritkaság számba ment, ma már egészen 
hétköznapias az ilyesmi, f l Fairbanks-cég ma már évente 
hélszáz ötvenezer dollárt (három és fél millió koronát) költ 
el hirdetéseire, f i "Sapollo”  szappangyár harminc éu óta

hirdet; eleinte éui harmincezer dollárt költött, ma napon
kint ezer dollár a hirdetési költsége, f i  nagy árúházak 
csak a new-yorki lapokban elköltenek éuente négy-öt millió 
dollárt. H chiragói Sears Roebeckur Cie cég ezerkétszáz- 
oldatas, két kilogrammos katalógusokat küldöz uilággá, s a 
postaköltsége hatszáz negyvenezer dollár minden kiadás 
alkalmával. Hz amerikai különben azt tartja, hogy a sze
gényes reklám rossz spekuláció. Általános becslés szerint 
az amerikai iparos és kereskedő nyereségének öt percentjét 
költi reklámra, de elkölt bizony eleinte ennél jóual többet is.

finkográfiai kisebbítés meg nagyobbítds.
Ilyen esetben a megrendelő sokszor nem tudja pontosan 

kiszámítani a jövendőbeli klisé térbeli kiterjedését, s csak 
ennek teljes elkészülte után ueszl észre, hogy tévedett. Hogy 
olvasóink jobban megértsenek bennünket: mindjárt példá
ból indulunk ki. Ualamely 17 cicerónyi szélességű rajzot 
11 ciceró szélességűre kisebbítve kellene cinkagrafáltatni. 
f l 17 drerós rajz magassága 11 ciceró; kérdés; mekkora 
lesz a kisebbített rajz magassága cicerókban ? (H kemigra- 
fus centiméterekben számít, s mi it t  csak a könnyebb pró

bálkozás okáért számítunk cicerókban.) H kérdést úgy old
hatjuk meg, hogy az eredeti nagyságával pontosan megegyező 
négyszöget szerkesztünk (H— B—C— D), aztán átlót húzunk 
kél sarka (B és C) között. H kisebbítésre megadott 11 dce- 
rónyi táuolságot most körzőbe véve, az f l— B vonaltól az 
átló felé méricsgélünk. Ahol az álló ezt a távolságot éri (E ): 
vízszintes meg függőleges vonalakat húzunk (6 — E és E— F), 
s megkapjuk a kisebbített klisé pontos nagyságát.

Ausztriából.
flusztriában már életbe lépett az új postatörvény, mely 

tetemesen fölemelte a posta- és táviródijakat, sőt még a 
telefondijat is. f l levélposta dija a helyi forgalomban hat 
fillér helyett tfz fillér le t t ; a postautalvány ára két fillér 
helyett három fillér, a levelezőlap pedig a helyi forgalomban 
hat, illetve tiz fillér helyett tizenegy fillér. Semmi sem 
indokolhatja a uilágon e ma már nélkülözhetetlen intéz
ményének megdrágítását, sőt ellenkezőleg, minden tekintetben 
minél olcsóbbá kellene azt tenni. Félő, hogy ami a 
szomszédban már megvan, nálunk is be fog következni. — 
Hz új osztrák hirlapszedö-árszabályt nyolc évi Időtartamra 
kötötték meg; főbb pontja! a következők: általános bér
emelés heti két korona, számolásnál 3 f i l lé r ; négy év múlva 
Ismét két korona heti és két fillér számolási béremelés lesz 
Itt említjük meg ezt Is. hogy a felső-ausztriai nyomda- 
tulajdonosok a nyomdászoknak két korona, a könyvkötő- 
segédeknek pedig egy korona bérjavttóst és 8 '/, órai 
munkaidőt (ozsonnaldőn kívül) megadtak. -  R öraphlsthe 
Revue nyomdájával való merész vállalkozás, mint értesü
lünk, nem hozta meg a kívánt sikert. Tán a jövő évre ?



40. oldal. Grafikai Szemle. Z. szám: 1007 februdrlus haua. XU1I. éuf.

ÍTleghfuó a 5zakkör rendes éui közgyűlésére.
A Könyvnyomdászok Szakköre 1907. évi március 17-én, 

uasárnap délelőtt pontban 10 órakor, saját helyiségében 
(Budapest U lll, Aggteleki-utca Za. sz. alatt, a földszinten) 
tartja meg rendes éui közgyűlését, melyre a Kör taglalt 
tisztelettel meghiuja a uálasztmány. A napi rend a köuet- 
kező: 1. titkári jelentés a Kör működéséről; Z. pénztáros 
jelentése a Kör pénzbeli ügyeiről; 3. leltárosi jelentés:
4. három számvizsgáló választása; 5. két jegyzőkönyv- 
hitelesítő választása; 6. szavazatszedő bizottság válasz
tása ; 7. tisztviselők és a választmány ujjáválasztása; 
8. Indítványok. — Alapszabályaink értelmében a közgyűlés 
határozatképességéhez a tagok egyharmadának jelenléte 
szükséges. Kérjük tehát a Kör t. taglalt, hogy a közgyűlé
sen minél nagyobb számban jelenjenek meg. Az alapszabá
lyok 13. §-a értelmében indítványok a közgyűlés előtt nyolc 
nappal nyújtandók be a választmányhoz; e szabály alól 
csak oly sürgős természetű indítványok képezhetnek k i
vételt, melyeknek sürgősségét a közgyűlés elismeri.

Titkári jelentés az 1906-iki éurűl.
A lefolyt egyleti év a szakadatlan céltudatos munka és 

haladás korszaka volt. miután Körünk jelenleg csak ideig
lenes helyiséggel bir, mely a társas élet fejlesztésére nem 
alkalmas, tevékenységünk súlypontja a szaktanfolyamra 
esett, melynek keretében tartottuk meg azokat a felolvasó
kat és szakkiállításokat Is, melyek azelőtt a körhelyiségben 
a havi felolvasó-ülések napi rendién szerepeltek. Szaktan- 
folyamaink múlt tanévét 1906. évi április hó 22-én rekesz
tettük be a hallgatók munkálnak kiállításával kapcsolat
ban ; az új, négyciklusos tanfolyamok pedig szeptember 
30-án nyíltak meg s azóta az előadások a rendes, előre 
megállapított tanterv szerint folynak. A szaktanfolyamok 
adminisztrációjának ellátására Utanka Uitmas szaktársat 
választottuk meg, hogy Így a szaktanfolyamok vezetője és 
annak helyettese ne legyen munkával túlterhelve. A most folyá 
tanévben a szaktanfolyamokon Augenfeld m. (Tliksa, Balázs 
Károly, Bauer Henrik, Furhs Zsigmond, Haraszti Adolf, 
Hoffmann Antol, Komáromy mihály. Kun mihály, Löui 
Dezső, Löujy Salamon, ílovák Alajos, Prüner Arnold, 
Stefáni lázsef, Aigner lános, Schimek Ferenc és Szabó 
Róbert tartottak előadást, illetőleg rendeztek szakkiállítást.

A Kör a lefolyt évben is folytatta vidéki akrió|át, s az 
ország több városába, hol taglóink vannak s ahol a szak 
fejlesztése Iránti érdeklődés fokozottabb mértékben nyilvánult.
szakférfiút küldöttünk ki Kiolvasás tartása és szakkldlllté 
rendezése rél|ából. E körülmények Körünk országositási 
teszik szükségessé, melynek előmunkálatait egy kiküldő 
bizottság uégzl.

A szaktanfolyammal egybekötött kísérleti nyomdána 
leltári értéke 11.600 K 12 fillé r; az elmúlt esztendőbi 
annak felszerelése u|abb apró adományokkal szaporodói 

jelentésünk elején utaltunk jrlcnlrgl körhrlylségünk Ideit 
lenes és alkalmatlan vollára. Örömmel jelenthetjük, hoc 
az iöflglenes állapot nemsokára véget ér s Körünk az épü 

elkészültével állandó otthonába költözik í
? J ! l * Zí  Ö/ V ? Vb,,f0 rr KBr0n,, " " "O lg á n a k  negyedszi 
zajos Mordul6|dual, melyet méltóan fogunk megünnepelni.

Mo'Voma Is novák László szakav 
lőtt szerkesztésében jelent meg. Örömmel említjük meg

helyen, hogy Évkönyvünk gazdag tartalma és pompás tech
nikai kiállítása úgy a bel-, mint a külföldi szakkörök 
elismerését kiérdemelte. A választmány több fontos határo
zatot hozott a 6rafikai Szemle fejlesztésére vonatkozólag, 
melyeknek látható jelei hivatalos lapunkon már mutatkoz
nak is. A szerkesztőség mindent megtesz, hogy a lap 
zászló|a köré szakíróink szlne-javát tömörítse s kiválóan 
tartalmas, minden tekintetben megfelelő szaklapot ad|on a 
szaktársak kezébe.

Körünk tagjainak száma jelenleg 1140. A tervbe vett 
országositás által persze ez a szám tetemesen meg fog 
növekedni.

Szakoktatási intézményünk rendes támogatása érdekében 
kérvénnyel fordultunk a m. k ir. kereskedelmi kormányhoz. 
Kérvényünk kedvező elintézésére alapos kilátásaink vannak.
E helyen mondunk hálás köszönetét a magas kormánynak 
a részünkre átengedett tanfolyami helyiségekért, s Uig Albert 
Iparoktatási főigazgató úrnak, valamint Szegedi ftrpád ú r
nak, az órás- és mehanikai szakiskola igazgatójának az 
irányunkban mindenkor tanúsított szives előzékenységükért.

A folyó ügyeket 12 rendes és 1 rendkívüli választmányi 
ülésen Intéztük el. Azonkívül tartottunk egy rendkívüli 
közgyűlést és öt havi ülést. A havi üléseken felolvasók 
nevei a szaktanfolyam előadói között olvashatók.

Tagjaink szórakoztatása céljából öt kedélyes estét és 
egy nagy farsang! mulatságot rendeztünk. E helyen mon
dunk köszönetét a Pesti könyvnyomda részvénytársaságnak 
a farsangi mulatság összes nyomtatványainak díjtalan 
szállításáért, továbbá Fekete (11. táncrendező úrnak és 
mindazoknak, kik mulatságainkon közreműködtek.

A tagsági forgalomról és a Kör vagyonáról a pénztárosi 
|elentés nyújt bővebb tájékozást.

Kérjük a tisztelt közgyűlést, szíveskedjék a 6rafikai 
Szemle szerkesztősége, a pénztáros, titkár és leltáros részére 
a szokásos tlszteletdijakat megszavazni, jelentésünket 
tudomásul uenni és részünkre a felmentvényt megadni.

A választmány nevében; (Tlorócz lenő, titkár.

Pénztári jelentés az 1906-iki éurfil.
Körünk az elmúlt esztendőben ismét nagyol ha ladt: a 

tavalyi jelentésben foglalt 834 taggal szemben ma közel 
1200 tagunk van, tehát a tagszaporulat 50»/«, a pénztári 
forgalom pedig 1906-ban 16651-22 K-t ért r l  az 1905-ben 
volt 12593-69 K-val szemben. Pénzügyi eredményt, a pénz- 
állomány szaporodását azonban nem Igen |elrzhrtem, ami 
talán nem Is olyan nagy ba|, ha meggondoljuk: ml min
dent nyu|t Körünk taglalnak. Hiszen csak az Évkönyv 
egyedül — dacára a több oldalról élvezett pártfogásnak — 
2508-71 K-t Igényelt, ami az 5620-60 K -t tevő összesített 
tagdl|brvétrlnek ma|dnem a fele. Oe ez olyan kiadás, amit 
redukálni nem, csak emelni lehet, ameddig blrjuN. Szak- 
tanfolyamaink, beszámítva az összes ott készült mellék
letek költséged és a vidéki kiállítások és felolvasásokét Is, 
1761-33 K-ba kerüllek, ami szintén rlég tekintélyes ősz- 
szeg. mulatságaink, társas összejöveteleink ellenben az 
Idén alig kerültek pénzbe, amennyiben 1074-84 K kiadás
sal szemben 1016-20 K a bevétel. ■ így a rendezett hét 
mulatság — dacára, hogy tagjaink családjaikkal együtt 
díjmentesen vehettek ott részt — mindössze 58-64 K-val 
terhelte meg a pénztárt. Beruházások rímén 511-20 K -t
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számolunk el a kiadási rovatban, melyért 53 széket, szék- 
Tényeket, asztalokat, billarő-asztalt teljes felszereléssel és 
egyéb az új helyiségben szühséglendő ingóságokat vásárol
tunk kedvezményes, alkalmi áron. f l többi kiadási tétel 
önmagát magyarázza.

f l bevételi rovatban a tagdijaknál a legtekintélyesebb 
összeggel a vidék szerepel (1275 K), utána a Franklin- 

ársulat (520-80 K), a Pesti részvénynyomda (495 K), az 
flthenaeum (294 K), a Pallos-nyomda (207 K) következ
nek, míg egyesektől — többnyire a személyes érintkezés 
revén — 512-20 K-t mutathatunk ki. összes tagdíjbevételünk 
a tavalyinál 1977-40 K-val több, tehát 60%-kal. Pénztári 
vagyonunk illetve pénzkészletünk -  beszámítva az alapok 

ama ai s 559*67 K-ual gyarapodott. Takarékpénztári 
ama cmén 142-14 K-t számolunk el, a szaktanfolyam-

"i J e“i i  beuéiel peai9 értesítők és rajzszerek
eladásából s egy-két kisebb adományból került ki.

^ a« haÍr ^ Zem'e ,905' éui ,0|V<>™ -  a terjedelem 
nagyobb'tása folytán -  334-42 K deficittel zárult, bár ez 
csak iátszólagos, mert 1000 tagunk a lapot ingyen kapta.

a ™rleget, így mutatkozik: előfizetésekből 
199-04 K, egyes pélő. 5-20 K, hirdetésekből 137-88 K, 

’ S76-12 «  Iö« be. míg a kiadások: nyomdaszámla 
1446-35 K, szerkesztői tiszteletőijak 346-60 K, vegyes 
kiadások 117-59 K, összesen 1910-54 K.

Évkönyvünk 1906-ban 1025-77 K deficittel járt, 497-40 
K többel mint 1905-ben; ez jövőre még nagyobb lesz s a 
több tagpéldány kiosztásának tudható be. Kiadások : nyom
da-számla 1192-16 K, könyvkötő 816 K, szerkesztői tisz- 
teletdij 150 K, hirdetési jutalék 122-45 K, uegyes kiadás 
(expedíció, mellékletek, klisék, előfizetési felhívás) 228-10 
K. Bevétel eladott példányokért 992-60 K, hirdetésekből
489-80 K.

mindezek felsorolása után kérem a mélyen tisztelt 
közgyűlést, hogy részemre a felmentvényt megadni szíves- 
keőjék, annyival is inkább, mivel egész évi számadásaimat 
immár a számvizsgáló bizottság is átreviőeálta s rendben 
levőknek találta.

Rz igazán önzetlen buzgóságot kifejtő helybeli és vidéki 
segítő-társaimnak: a házi illetve helyi pénztáros szaktár
saimnak pedig a magam részéről jegyzőkönyvi köszönetét 
indítványozok. Bozsik István, pénztáros.

Leltári jelentés.
Az elmúlt évben tagtársaink leltárunk anyagát, min 

örvendetesen jelenthetjük, igen sokszor vették igénybe 
amennyiben nem kevesebben, mint 200-an kölcsönöztek k 
szakkönyveket és nyomtatvány-mintákat, jóllehet a jelenleg 
ideiglenes körhelyiségünk meglehetősen alkalmatlan. Leltá 
runkat az elmúlt évben, sajnos, nagyon kevesen gyarapí 
tották ajándékokkal. Egy-két oly lelkes adakozó találkozol 
mindössze, aki szép művekkel gyarapította Körünk leltárá 
és pedig: Kallós Ödön, flugenfelő miksa, Breitnecke 
Ferenc és Farkas Antal.

flz  immár tekintélyes könyvtáron kívül helyiségünkben 
a következő szaklapokat és folyóiratokat találhatják meg 
tagjaink: Braphische Revue, 6raphica, Centralbiatt für die 
österr.-ung. Papierinőustrie, Braphischer Beobachter, British 
Printer, Inlanő Printer, flllgemeiner flnzeiger, österr.-ung. 
Buchőrucker-Zeltung, Deutscher Buch- und Steindrucker 
magyar nyomdászat, Oie Braphische Utelt, österr.-ung! 
Braphisches Centralblatt, Oest. Faktoren-Zeitung, Revue őes 
Industries őu Livre, Freie Künste, magyar Iparművészet, 
nyomdaipar fTlagyarországon, Schweizer Braphische m it- 
teilungen, Deutsches Buchgewerbe, magyar 6raflkus.

Itt megemlíthetjük, hogy tag|alnk szórakozására a Kör
ben sakk, dominó, kártya, bíllard minden vasárnap dél
előtt 9— 1 -lg rendelkezésre állnak.

Szaktanfolyamaink kísérleti nyomdájának leltári értéke 
a megfelelő leírások után ez : fabutorzat 820-82, nyomtató- 
sajtók 6171-54, stereotipia 529-53, hengeröntő kész. 196-— , 
vonalgyalu 52-25, hajók, sorjázók stb. 109-85, könyvek stb. 
269-50, betűanyag 2977-38, klisé-készlet 200-— , festék stb. 
40-— , papír 200-— , vill.berend. 33-25, összesen 11600-12 K.

Bírálat! jegyzőfcönyu.
Fölvétetett a Könyvnyomdászok Szakkört állal levélfejre hirdetett 

pályázatra beérkezett munkák elbírálása tárgyában 1907 |anuár Z7-án 
ás február 1 0 -án tartott szakbizottsági üléseken.

fiz első Olásén leien vannak: lt|. fligner Óntól, tlovák Alajos, Prüner 
Rrnold, Spltz R íolf, Stalla márton, Stcfánl lózsef ás Szabó Róbert 
szakbizottsági tagok; mint meghívott: Bauer Henrik.

Beérkezett 11 pályamunka a következő Jeligékkel ellátva: 1. ” Betü” , 
2 . leiige nélkül. 3. ” Briff” , 4. "munkában” , 5. "Betűöntődéi anyag” . 
6 . "Haza” , 7. "Phönlx” , 8 . "Buirlande” , 9. "Baker", 10. "fnrlnna” 
ás I I .  "B ladin". B bizoHság az I. alclnök leköszönése következtében 
megüresedett elnöki tisztségre Spltz Bdolfot választja meg. B pálya
munkák beható tanulmányozása után a bizottság arra a megállapodásra 
|ut, hogy tekintettel a pályázat másodszori kiírására, az összes dl|akat 
kiadja, kivitelre Illetve a Kör használatára történő kinyomatásra azon
ban egyik pályaművet sem ajánl|a. mérlegelve a pályamunkák értékét, a 
bizottság a díjak odaítélésére vonatkozólag a következőképpen döntött: 
az 1. díjra az S. számú "Betűöntődéi anyag”  leligéjű munkát (szedője: 
Poduska Lajos, nyomója Uleninger Istuán, Hornyánszky-nyomda); a 2. 
díjra a 9. számú "flnkrr"  jeligéjű tervezetet (beküldője : Hörbe Konrád, 
Pallos-nyomda), a 3. díjra a 4. számú "munkában”  jeligéjű tervezetet 
(beküldője: Bárány Dándor, flthenaeum) érdemesíti, fl nyertes munkák 
külön lapokra nyomtatva, a többi pedig egy lapon rsapartositva fog a 
Srafikal Szemle mellékleteként bemutattatni. R dijat nem nyert mun
kák jeligés levelei megsrmmislttettek. B pályamunkák ezután a részletes 
bírálat megszerkesztése céljából kiadattak a bizottság előadójának.

Folytatólagos ülés 1907 február 1 0 -én. leien vannak: ifj. fligner 
Antal, riauáh Alajos, Prüner Brnold, Spitz Adolf és Stalla ftlárton. — 
Ifj. fligner Antal előadó beterjeszti a pályaművek részletes bírálatáról 
szóló, Itt kővetkező jelentését, melyet csekély változtatással a bizott
ság egyhangúlag magáévá tesz.

Általános észrevételek: fl mostani pályázat az előbbinél aránylag 
jobb munkákat eredményezett. Hogy mégis nem minden tekintetben volt 
kielégítő, annak oka részben oz is, hogy a pályázók egy harmada 
figyelmen kivül hagyta a pályázati föltételek ama pontját, mely az 
alapnyomatok kivételével csak kész betűöntödei anyag felhasználását 
engedi meg. S így egyik legszámottevőbb pályamű a díjazandók közűi 
kimaradt. B bizottságnak ragaszkodnia kellett a pályázatnak e sarka
latos pontjához: egyrészt, hogy megőrizze ama célját, hogy csak 
betűöntödei anyag felhasználásával terveztessék meg a levélfej, mert 
a mesterszedőnek fő erőssége a kész betűöntődéi anyaggal való mun
kálkodás kell hogy legyen. — másrészt: a magateruezte díszítéssel 
nagyobb tere lévén a mesterszedőnek eredetibb s Így hatásosabb mun
kák alkotására, az esély a két különböző módon készült munka között 
egyenlőtlen lett volna. H pályaművek között sok a vázlatszerű tervezet, 
ami annak jelensége, hogy szaktársaink közül esetről-esetre mind 
többen rájönnek a vázlattal történő pályázás nagy célszerűségére. 
Ennek két jó oldala uan. Egyik, hogy a pályázónak nem köti meg kezét 
a nyomdában rendelkezésére álló és sok esetben a minimumra korláto
zott anyag, s ízlése szerint válogathat a mlntakönyvekben bemutatott
------------  ,  — 3  |W v  U i u i i y e u m n u i  ru  VI -

őebb idő alatt készül, módot nyújtva pályázónak ezáltal arra, hogy 
több munkával is pályázhasson.

Bírálat: 1. ” Betü” . Törekvésre valló munka, készítőié még kissé 
gyönge a tervezésben, fl sötét színben nyomtatott vonalas díszítésnek 
a tónusos alapba vésett ornamentikával történt összeillesztése elhibá
zott dolog, oml leginkább szembetűnő az 1 d, í r  és I f  jelzésű mintá
kon, amelyeken szinte eluész a rózsa-motívum s a vonalak megtörése 
bántólag hat. fl körhelyiségnek és az elnökségnek elhelyezése sem 
sikerült, amennyiben a sorok összezsugorfh/a, kis térre lettek szorítva, 
fl színek nincsenek kellőleg megválasztva, ami az összbenyomás rouá- 
Sára m,gy. -  2. (Ismeretlen |,ligé|ű.) fl papiros bal oldalán e lh ,ly « ,tt  
IfVélfzj mm nagy igényekkel lép föl, dt így Is korrekt mind.n 
tébtn tisztult ízlésű, kifogástalan munka. Beküldőiétől ki fiautlmm  
kívül hagyta az általános észrevételekben m ,g ,m lltr t p á M ,« «  ,'T».
3,  ;' 5Urm " 'n 10*'' nal VObb “ " * * ■ « *  igénylő munka I ,  tellett volna.

L m rl" é .ű \3 a ‘ T ^
szében elegén, hatású, flb ,zulut b .í.íd a c á ra  V ™  " í" . I  

alkalmazásával túllépte « f X  T

ízlésű jó szakmunkás krzenyomát — 5  "RrtnAntAA•> -  „  .
hatás és tökéletes harmónia lellemzlk e T ! '
jónál fogva I ,  kiválik o többi p á lyam űk. M .O I T l L . l T  u  í 
beküldőjének ama dicséretes t ö r e k i . .
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Beuítei. Pénztári kimutatás 1906 január—december hónapjairól. Kiadás.

flthozat a múlt évről .....................
10 db hitelszövetkezeti részjegy á 10 H 
6utenbera-szobor-alap „  .. ..
á rs -m ihá ly-a lap ..................................
mulatságokból ..................................
Különféle szaktanfolyami bevételek

Tagság! járulékokban befolyt:

államnyomda ..................................
Rthenaeum ....................* ............. .
Berkovits-nyomóa .. .. ................
Budapesti H ir la p .................... . .. ..
Buschmann Ferenc ............................
rzettel és Oeutsch (6rafikai intézet)
Egyetemi nyomda ............................
Fővárosi nyomda ............................
Franklin ...............................................
Franklin -fiók.........................................
Balitzr n s te in .........................................
öelléri és Székely ..................... .....
6lobus ................................................
Hamburger és B irkh o lz .....................
Hedvig Sándor .....................  „  ..
Hornyánszky Uiktor .. .....................
H u n g ária ...............................................
Kertész lózsef ................................. .
Korvin testvérek..................................
Községi nyom da..................................
Légródy testvérek ............................
markovits és 6 a r a i ............................
márkus Samu ..................................
fíláv. menetjegy-nyomda ...............
molnárok L a p |a ..................................
Ilagy Sándor
neutuald Illés .....................
Pallos .. ............................
P annónia ............. . ...............
Pap és Schuiartz
Pátria ..................................
Pester L lo y d ............................
Pesti könyvnyomda r.-t.
Poporul Román .....................
Posner K. L. és f i a ...............
Révai és Salamon ...............
Rigler 1. Ede .....................
Rothberger és UJcisz ..  ..
Rózsa K. és ncie ...............
Schmeltz és miesner .. ..
Stephaneum ......................
Székesfővárosi házi nyomda
Thalia-nyomda .....................
Uilágosság 
Utaisz L. F.
Utadianer FülÖp és fiai 
Kisebb nyomdákból .. 
Egyesektől ...............

tildékről:

Kolozsvár 274.20 K, Debrecen 246'—, 
Kassa 132*60, 6yór 109*20, miskolc 
103*80, Eperjes 102*60, Pécs 81 * - ,  
Szekszárő 66 -  , 6yoma 48* , Besz
tercebánya 43*80, mohács 14*40, nagy
várad 15*—, Székesfehérvár 9*—, egyes 
kisebb városok 29*40, összesen .. ..

Ebből 10 százalék a szakirodalmi alapra
Takarékpénztári kamatok a főpénztárnál 
Takarékpénzt. kamatok az ms-alapnál 

* ° m* a eut*«berg-szob.-alapnál 
H Hitelszövetkezet osztaléka 1905-re ..

Szakirodalmi alap
áthozat a múlt évről 
10  százalék a fő 
H 6cafikai Szeml bevételeHz Évkönyv (1906) bevétele ■ ■ ■
? ! öpf" 2!*'101 o deficit födözésére "  
Takarékpénztári kamatok 
Színházjegy-utalványokból .. ”  "  "

294
36
33 
55 
29 
54 
66

451
69
62
24
57 
12
24 
92 
22 
26 
48
25 
85
34 

150
28
9

68
14

207
28
14 

103
58 

495
13
55
83

102
15 
58 
Z4

128
127
17

190
17
82
43

512

1275

4358
100
378
515

1016
105

5620 60
562 06
100 

16 
12 

__ 5

1576 12

Helyiségbérlet .. .................... ••
mulatságokra ..................... .. ..
Adományok (lüolf, Typogr., Ébredés) 
Tiszteletőljak (titkár, pénzt., leltárosok)
Beruházások ..................................
Szaklapok és folyóiratok előfizetése 
Uegyes (h. ülések, kiáll., pályadi|ak stb.) 
fldmin. kiadások (helyben s vidéken)
nyomtatványokra .. ...........................
fl 6rafikai Szemle és Évkönyv deficitére
Készpénz az esztendő végével, 6562-H3 
10 db hitelszövetkezeti részjegy ó 10 K 
Ruténberg-szobor-alap, 81767-02 ..
ács-mihály-alap, 817 6 6 -02 ...............

Szakirodalmi a lap :

H 6rafikai Szemle 1905. évi kiadása 
Hz Évkönyv (1906) kiadása ..
Készpénz az év végén .....................

5058 54

134

562

3QSI
1034

7
II

16651

Szaktanfolyamok:

Kiállítások és előadások a vidéken 
Beruházás (asztalos, motor-jav., kellék) 
nyomdai költségek (próbanyomat, kisért.)
Szolgának takarításért ...........................
Személyi kiadások (előadók, vezetők) .. 
Papirosért (kísérleti célokra és mell.-hcz) 
Tűz és betörés elten való biztosítás ..
Villamos áramért ..................................
fl tanf.-vezető portó-, vám- stb. kiadásai

350
1074
100
285
511
106
180
87

262
1034

1910 54
2508 71

261
171
601

80
348
178
25
10
84

3993
4889
100
391
532

4419
564

1761

15

33

Sarlós La|os, tllnrfr.
lelfn mérleget átvizsgáltuk, a kBnuut kktl BBMlfc líKMn,

rnklnt Összehasonlítottuk te rendben találtuk. — Budapest. 1907 február 2-án 
Betkrr Istuán, ElnUóer Antal í ,  Buttmann Ignác, számvizsgálók.
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Beuítíi. Pénztári kimutatás az 1907. éu januárius hauáról. maöás.
i

4889 98
10 db hitelsztJuetkezeti részjegy á 10 K 
Gutenberg-szobor-alap ...............  «  ..

100
391
532

05
25

n ián. 20-Vltl házi estély beuíteie .. .. 160 60

Tagság i Járulékokban b e fo ly t:

3 60
22 20

3
2 40
3

Budapesti H írlap ......................................... 3 60
3
7 20
5 40

Franklin ...................................................... 42
Frank lin -fiók ................................................ 8 40
Fried és Krakauer ...............  ...............

s 40
Beltéri ás Székely .. .. . . . . . . . .
Glóbus .. . .  ..

1
6

80
60

1 80
3
4 20

Hornydnszky . !! "  "  "  "  "  ” b
2 40

20
Károlyi 6yörgy ......................................... 2 40
Kellner Ernő ............................................... 1 80

2 40
1 20
3 60
4 80

ugrááy . .. :: :: ;; ;; ;; 8 40
3 60

ínárhus Samu ......................................... 12 60
3 60
1 20
i 80
4 20

o n0p .. .; ; ; ............................ 1 80
P a llo s ...................................
P annó n ia ...........................

20
2
1

40
40
20

P á tr ia ............................
Pester L lo y ö ....................
Pesti könyvnyomda r.-t...............................

7
57

80

Poporul Román .........................................
Posncr K. L. is  f i a ..................................
Radó Iz o r ......................................... 80

40

Rózsa K. és neje ...................................
40

Stephaneum ................................................ 10
10Széhesfőuárosl házi nyomda 80

Turul-nyomda ..................................
Urania ................................................
Ui lógass ág-nyom da................................. 17
Uieisz L. P. .........................................
UJellesz Béla ........................................
UJoóianer Fülöp és f i a i ............................

D id ikrő l:
Rrad 2Z.Z0, 6yoma 4’20, Kézdludsdr- 
hely 5 40, Kassa 6'BO. miskolc 21'60, 
mohács 3*60, Szeged Z7‘—, Szehszárd 
15'— , nagyuárad 7‘80, nagybecskerek 
Q-—, Péts ZQ‘40, Székesfehérvár , 
Temesvár 8 40, összesen a vidékről

Egyesektől (részletezése a kővetkező 
oldalon).......................................................

160

44

20

4(1

Ebből 10 százalék a szakirodalmi alapra
570
57

60
06 5)3 54

S za k iro d a lm i a la p :

flthozat a múlt hóról .....................
10 százalék a főpénztárból .....................

564
57

21
Oh

7208 M

Sarlós Lajos, tiitnór.
Bozslk Istuán, pénztáros.
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nyed módon, mindrn hatásuadászás elkerülésével vélte elérni, fl szedő
nek méltó társa akadt a mű nyomóidban, ki tisztában lévén a színhar
móniával, minden tekintetben kifogástalan, szép munkát végzett. — 
6. "Haza.” lóízlésű, pedáns kivitelű munka. Kifogásolni valót csak a 
sorok elhelyezésében és a nem betűöntődet anyagból készült griffmadár 
alkalmazásában találhatunk, fi beküldött minták Irgt0bb|én a színössze
tétel harmónikus, mi nyomóia lóízlését igazolja. — 7. "Phflnix.”  
Eltekintve merev, szOglctes formáitól, díszítése pontos, tiszta kivitelű, 
n szövegrész már nem oly gondos: a fősor kOzOtl tér egyenlőtlen és 
például a kerületnek egy k. betűvel tflrténő jelzése legalább is szokat
lan. nyomása kifogástalan, színezése szép, harmónikus. — 8. ” 6uir- 
lande.” 6 pályamű, habár nem Igen mul|a fölül az átlagosan (ónak 
tartott levélfeieket, mégis beküldőle helyes formaérzékéről és szép 
elrendezési módidról tesz tanúságot. Színei kissé élénkek, máskülönben 
nyomó|a iparkodását hirdeti. — 9. ” flnker.”  Tervezőié |ó ízléssel, 
nagy szakértelemmel tud bánni a könyvnyomda! anyaggal, amelynek 
szép eredménye e pályamunka. Kellemes csín, elegáncia és az anyag 
tetszetős elrendezése teszik e művet értékessé, fi fősor alatt alkalma
zott vonal fOlOsleges. — 10. "forlnna.”  Rz Ízlésesen elhelyezett soro
kat ügyesen megszerkesztett díszítés szegélyezi. R munka a helyes 
úton járó, |ó nyomdászt árulja el. — 11. "fllad ln .”  E pályamű bekül
dőié még küzd ugyan a kezdet nehézségeivel, de kellő szorgalommal 
és iporkodással ezen túlesve, ennél nagyobb eredményeket is fog 
elérni. — R 2., 3., 4., 9., 10. és 11. számú pályamunkák, mint vázla
tok, nyomtatási szempontból — mint az természetes is — nem eshet
tek bírálat alá. lf|. Rigner Rntal, előadó.

Udlasztmdnyi ülés 1907 febr. 5-én.
leien Kannak: Tanay lózsef elnök, ílloróez le n i I. titkár, Bozsik 

István pénztáros, Sarlós La|os ellenőr, Boros Qczsl II. leltáros, Bura- 
hclm Károly, 6yt}nayQsi Sánóor, Kun Kornél, László Dezső, nauitzky 
n. László, Raónal Ullmos, Spltz Adolf, Stalla mértan, Stefónl lózsef 
és Szabó Róbert választmányi tagok, nauák László, a szaktanfolyamok 
uezetóje, valamint LUanko Ullmos tanfolyami aómlnlsztrótor. Igazolua 
távo l: H|. Rigner Antal II. titkár, ttahn (Dór I. leltáros.

Tanay lózsef elnök az illést megnyit|a és be|elenti, hogy a január 
havi uálasztmónyl ülés jegyzókónyue a (Duó haul válaszmányi ülésen 
lesz hitelesítve.

R titkár évi jelentését a választmány csekély móóositássol magáévá 
teszi s elhatározza ennek a rendes évi közgyűlés elé való terjesztését.

Pénztáros bemutatja évi jelentését, melyet a választmány tudomásul 
uesz és a közgyűlés napirendiére tűz. Egyúttal kimondja a választmány, 
hogy o tagok névsora a 6rafikai Szemlében lövőben ne közöltessék, 
de a tagok szórna uórasonklnt részletezendő.

Pénztárost o választmány megbízza, hogy a házi pénztárosokat lelölő- 
űlésre hívja össze.

R jövő havi választmányi ülés március 12-ére tűzetik ki.
Elnök bejelenti, hogy a "(Tlogyor nyomdászat" című szaklapot a 

Kör számára tiszteletpéldány gyanánt mrgkOldötték. Köszönettel tudo
másul vétetik.

nouák László jelentése a szaktanfolyamokról tudomásul szolgál.
R január havi pénztári jelentést és tagsági kimutatást o választmány 

tudomásul veszi.
R Kör által hirdetett Irvélfejpályázaton az I. dijat Poduska ldnos 

s Ulenlnger l„  a II. dijat Hörbe Konrád és a lll-lkat Bárány n. nyer
ték meg. R választmány a dijak kiaddsdt a szakbizottság idevonatkozó 
jelentésének beérkeztéig függőben tartja.

n választmány elhatározza, hagy 50 példány díszoklevelet rendel 
meg a Fronklln-Társulatnál.

Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.

fl Könyvnyomdászok Szakköre 1907 február 10-én. a szaktanfolya- 
mok javára rendezett estélyén felölllzettek, III. tiszteletjegyeiket meg- 
váltoHdk « következők: Kása Rezső 10 K. Ifj. Kellner Ernő 10 K. 
Z ltaM W  nvl0m4a '• »• Igazgatósága 10 K, Klein Ferenc könyvkötő 10 K, 
K B .rkőm0m , i^ -  "•» 1 flrnold 5 K. Szügyi Ferenc 3 
"ínasné z 1 «• Erteőmon L. 2K. özv. B .rkovlt.
Bittér Reíső' 2 K. flydry Busztáv I K. Buth lenő I K.

" ° » 6 h k ö . , B „ rtr«nkí, #* B,l‘ ' "• ,eee,l<V J 2 2 5 L 5 í ; :

máT* flí m i , I 0n 4°ó°,m K . ^ . , lr Um í. Kav<lban- ■Körbe :1 a
Samu. Erega nándir ,S7 t  V  !"•>•
Gusztáv (Székesfehérvári n 1 . 4)1 Kasó flntol. Kra
n w ih a  ló ,séf, O . W . V  r Ső m  H4Óy
(Államny.), Halólnger G y á r i J S S j** , ^ Ü V k e c k e c k l, Adóm De 
Bőidberger l .b « b (U rá n C  V s n .r .  :  ° * í r  ' ín4< *  l-.ddr

r w k  oáb.;, KB. ín . ,Kí ? x  ,,R,; n,i T T '  ' • M #  <'»■>Hörbe Konrád. Bach Ármin <*.■ .. f Salamon), Löki La
(Blchler), Selger Bőspár Enoel n ° * i '  “  ,W "  Seemann R
Zs.l. Balltzer ló z .l (Radál RKmann M««Hk IC.
Ulenlnger István (Homyőoailta) K ié ." *  ’ l 3  
Károly, Slmlosby Konrád, Ul.k.rmonn * $ £ ( £ £

Ferenc, Schustrr Ferenc (Egyetemi), Szappanos lózsef (Szolnok). Boldi
zsár Zsigmond, Kávást 6ézo, Eelbergrr Emil, Ueress fiyula, GrUnberger 
Dezső, Held Pál, Klein Simán, Reif Klór (nagyvárad). Forrd Imre, 
Hegedűs Péter, Udry László (Kézdlvásárhely), Berger Bernát, Berki 
6yula, Fehér Imre, Gábriel 6yürgy, Grécsi István, nagy Istuán, Perl 
István, Relner Béla, Scherter (11. Ullmos, Szeberényi ldnos, Dobos 
ldnos, Grécsi Sándor, Heltz Béla, Kozsineh Sándor, llyés lózsef. 
Kőhalmi Ullmos, Horváth lózsef, Ferencffy Rntal, Lefkoults Ármin, 
Relch 6yula, Szósz 6yula, Szigmeth Károly, Szűts mihály, Szabó Pál, 
Ujj Lajos, Ulntila Torna, Karsay Kószló, Lakatos Tóth Lajos, Löury 
lenő, (Tlolnór Istuán, mojthényl Gyula, Rrlsmann Samu, Schnelder 
Gyula, Schuiarz Sándor, Tercan György, Ungurean Illés, Uill ldnos, 
Uáradl Alfréd (Arad), Ravlnger lózsef (Ilyltra), Ablaka 6yörgy, Rddny 
Pál, Bakacsl Istuán. Csury Istuán, Dávidovlts Dezső, Dóka Istuán, Baka 
mihály, Dencsy Sándor, Dobó István, Dudás György, Ecker Sándor, 
Fuchs Adolf, Futó Lajos, Fürtös Sándor, Fodor Imre, Grosz Samu, 
6roszmann lenő, 6ibicz Imre, Gyapjas ldnos, Halász Kálmán, Imre 
István, Klein mór, Kluger mór, Krizsó Kálmán, König Llpot, Kiss 
István, Lantos Ferenc, márton lenő, (Tlaurer Rezső, Pálffy lános, 
Pintér András, Somogyi Pál, Szabó Imre, Szegői Sándor, Szűcs Imre, 
Tóth menyhért, Torma lózsef, Urbónyl 6yu!a, Uajda lenő, UJéber 
István, Zarnóczay Bélé (Szeged), Rugust Ferdlnónő, Diamant márton. 
Képes István (Hungária), Ehrman lenő (Brrkovits), Rurrbach Lajos, 
Goldberger Sándor, Salzman Lajos (6lobus), Schöffer mór II. (Ullógos- 
sóg), Dovók lózsef (Széhesfőv.), 6uth márk (Buschmon), 6reff Rntol, 
Stciner István, Sterbinszky László (Ulodionrr), Rigner lános, Berger 
Zsigmond, Schimek Ferenc (lókoi), riémeth Kálmán (Kertész), flntol 
miklós, l»J. Eltér 6yörgy, 6arzó István, Horváth Bélo, Heufler Béla, 
Kökény István, molnár Béla, Kubán Ferenc, Zelenka Lőrinc (Rthenoeum), 
Ouitt manó (Thdlia), Fáber 6yula (márkus), Bőrtner manó, Pfeiffer 
lakab, Uessely Ullmos ("H  flap"), Buday Lajos, 6oHes Bélo. Haraszti 
lózsef, Hegedűs Béla, Hedrlch Antal, Heuter Gyula, Kozma Rezső, 
Kőuóry Géza, Knapp Ernő, Kóudsy Géza, Polgár Pál, Schauli Dóndor, 
Scheicher Ullmos, Slmils István, Szabó lózsef, Szolcsónyi Béla, Uiseg- 
ródl Ivar (Pesti részu.), Kertész mór, Klachmdnyi ldnos, Rlchter m ár
ton (Homb. és Biokholz), Diószegi Kálmán (Krousz S. T.), Krausz 
Tltus, Kerekes miksa, Liska Ferenc (Légrádl). — m eghalt: Tsulyovszky 
lános (P. részu.), Szouter Béla (Ullógosság). — Hátralék miatt törlen
dők: Ktenk Rntal, Tögel ldnos (Rthenoeum), Sahin Lajos (Uránia), 
UJelntraub Albert (6lobus), máth Ferenc (Strphaneum), Llewehr Ullmos 
(Ulodidner), Schwarz Zoltán, Allmayrr ldnos, Kösztler lózsef, Hermán 
Ármin, Fáber Rezső, Smolka Szanlszló, Ungór Gábor, Ullnkler Sándor, 
Kapossy lózsef (Ismeretlen tart.). R hó végén t i  tb„ 1129 rendes, 
összesen 1140 tag.

Tagsági járulékokban egyesektől befolyt (1. pénztári kimutatás): 
Szappanos lózsef 1-80, Rosenberger Ignác 3 M , Rouinger lózsef I SO 
Hollósl lános l m  Goldberger lakab 120, Krausz Izidor ISO, KOnst- 
ler Aladár 120, Hegyi Dezső 120, Légárd lózsef 120. Farkas Rntol 
1 .80, Back Ármin r2 0 , Thlnschmldt Ede I V  Skodnitz lakab rz o  
Utlesner Sándor I V ,  Fronh Gyula 180. Urbdn Istuán ISO, Halólnger 
György 180, Tauber Bernát 120, Ulomlak Henrik. Klein Henrik, Ulolf 
Rntal, Ulolf Sándor, Farkas La|os, lakab mór, Keszler Ullmos, Dió
szegi Kálmán, Berger Béla, Klrtz Ede, Larkrnbarh Rrtur, Szilágyi 
lózsef, Klein Rdolf, Telehner lakab, 6nrai Simon, Burghelm Károly, 
Blranrz Döme, Schurartz Ambrus, Bőhm lenő, Gatltzer lózsef, moiler 
lózsef, Stelnherz miklós, Angyal Ferenc, Bogár Ignác, Uleisz Ármin d 
60 fillér, összesen 44'40 kor.

R Szakkör t. tagjait kérjük, hogy mindennemű kondiclóuáltazást, úgy 
az abba ualó be-, mint kilépést haladéktalanul adják tudtul a Kör pénz
tárosának ( la k ik : Ul:l, lózsef-utca 23. sz., II. em.), mert csak így 
kaphatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat és meghívó
kat. Elég erre a célra egy egyszerű levelezőlap.

Flgyelmeztet|Ok a házi estélyeinket látogató lagtársoinhal, hogy az 
Idénylegyekkel csakis a tagok, Illetve azok kíséretében |0vő hölgyek 
vagy vendégek (nem szakköri logok) boesájtotnak be. Rz lóény|egy 
másra öt nem ruházható és minden visszaélés az ldény|egy elvesztését 
von|a maga utón.

R népszínházba. Ufgszlnházba, magyar Színházba és az Urániába 
■fi—3°“ -kai mérsékelt legyekre |agssltá utalványok kaphatók a pénz 
tárasnál (U lti, lózsef-utca 23. sz.. U. 18; vasárnap délelóHönklol a 
kórhelyiségben), valamint a Hungárla-türööbe szóló kedvezményes légy  
utalványok Is, Óarabonklnl 4 fillérért.

Erdélyi m. cs. és klr. udvari fényképész (Budapest IU, U|vllág-u. 2. 
■ Kossuth-La|os-utca sarkán) Szakkörünk taglalnak fényképek készít
tetésekor a következő kedvezményeket a d ja :

b db. vU ll fénykép „  _  » K, 12 db. 10 K.
6  .,  kis makort „  ~  ~  I *  „  12 „  24 ,.
»  ..  kabinet »  ,  I I  ,  I I  ,  21 „
6 „  (ttakart „  „  „  20 „  12 „  36 ..

megrendelés alkalmával mindig az alólad havi nyugtával kelt Iga- 
M in i, hogy az Illető a Szakkör tagja.

Felelős szerkesztő Tanay lőzaef. Fdmankntőrs flaaáh László.
_ Rtaáálvtalöcnos a Rdayvayamődaeak Szakköre.
Szerkesztőség és kiadóhivatal i Budapest U, Haló-vtca 1 itelefsa Ik  <01-
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R magyar állam 
nyomódszattör- 
ténelmi térképe

Teruezte és magyarázó szöuegét írta :
Q F 1 R T I H B E R  k r r o l y . □

r^s i
A ra helyben GO fillér, uiöéhre 7 0  fillér, 
n z  Eukönyu megrenöelői félórán kapják.

CHODTRB GYULA
szakasztalos q

<9
B U D R P E 5 T
<71, Uáci-körút 51.

Kis antiquaszek- 
rény 6 K 40 f. 
nogy szekrények 
8 K 40 f.

Orltgyzéh ingyen in 
bérmentvr.

R üeutscher Buch- u. Steinörucker
évfolyamait egyenkint vagy összesen meguétetre keresi 
5zabó Róbert, Budapest II. kér., Hattyú-utca 11. szám.

Szakfolyóiratokat és -könyueket
(bárminő nyelvűeket is) vásárol, esetleg csereberél fővárosi 
szaktárs. Ajánlatok e folyóirat szerkesztőségéhez intézendők.

Első magyar könyv- és kőnyomdai 
« festék- és hengeranyag-gyár. «

K U R Z W E IL  JÁ N O S  és JÁRSA
SZÁMOS

KITÜNTETÉS.

Hengerek öntése lapos 
és körforgású gépek
hez. Olcsóbb és jobb 

a házi öntésnél,

GYÁR, IRODA ÉS RAKTÁR:

BUDAPEST
IX, Márton-utca 19.

Újság-, mű-, illusztráció- és 
díszmű- és mindenféle szí
nes festékek, valamennyi 
grafikai iparág részére, zo 
SZEDŐSORZÓ, igazítható 
feszítővel, szab. saját találm.
47.004, is  55,406. sí, msgy.-ositr, szabad.

TÁVBESZÉLŐ 
56 —64. 5Z,

„PATENT" gelatin- 
hengeranyag.

Kencék és bronzok.

j
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{M egjelent
és a g r a fik a i Szemle k i
adódivataidSan ( B u d a 
pest V, (Kold-utca 7. sz.), 
valamint B o zsik (J . szak
köri pénztárosnál (B u d a 
pest VIH, ^József-utca 23, 
/ / .  em. 18. ajtó, avagy 
fJárm  egye -utca 11. szám, 
KFranklin-fiók) kapható:

f i  cKönyvnyomdászok Szakköre
1 9 0 5 — 1 9 0 6 - iü i

szaktanfolyamainak értesítője
Szerkesztették: Jfanay (József és (Novak fCdsztó.
2 2 0  oldal, sok szedés- és cgyéő példával &l szakjukőan  
fe jlődn i ó/jajtó szaktársak nélkülözhetetlen kézi könyve. 
(R övid  és azért tömör összefoglalásőan ismerteti a szak- 

tanfolyamokon előadott tanítási anyagot.
Ólra 1 korona. Uidékre 1 korona 10 fillér.

r v r l A

I

KOBLINQER
«.QT0Líl.«
Fotokemigráfiai Műintézete

B U D A P E S T E N
VII, Csengery-utca 22. sz.

Készít

TELEFON I4 - 6 I .

I
KLISÉKÉT
művek, folyóiratok, árjegyzé
kek, hirdetések részére. Tervek 
fotolitográfiailag sokszoroslt- 
tatnak, -j.o. v. -j. -j. j. -j. v.

1
1

--------------- --------------------------------------------------------------* *

1
§eiTo

x  / {
j DRUÜÍFARBEN 

FABRÍKEN/
\  "  r  

\  s

«

(1f
__ 1

Főraktár és iroda:

M Ü L L E K  T E S T V É R E K t B u d a p e s t V , Sólyom utca i j .

BERTHOLD H., BERLIN SW
RÉZLÉNIAGYÁR ÉS BETŰÖNTŐDÉ RÉSZV.-TÁRS.
Fiókok: Wien, S ít. Pé terv ár, Moszkva és Bauer A Co., S tu ttgart

Nagy választék különféle körzet és betüujdonságokból, 
czlcniákból. vignettákból és at. •  Legnagyo' | 

ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések
rézlcniákból, vignettákból és a t. •  Le yobb válasz-

gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel. 

VezérképvlscISk:

Pusztafi R. és társa, Budapest V, Lipótkörút 17
a kik mintákkal és ajánlatokkal szolgálnak.
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! Nagy díj !
K fls r b E h iíib e r
0505 6. m. b. H. ISDISO

világhírű gydrtmdnyai a st.-louisi 
világkiállításon a legmagasabb 
díjjal lettek kitüntetne. — fiók- 
gyárak: Berlinben, Hein-Yorkban 
és Chicagóban.

Képviselő Ausztria-Magyarorsz. részére;

Carmine Hugó
B u d a p e s t, B é ta , P rága.

V_____________________________ J

£anston~9Ylonotype
a világ legjoöá Betűöntő- és szedőgépe.
^Magyarországon és A u sz tr ia  területén eladja és műkodésŐen 6emutatja

Carmine DCugóállapíttatott 
1878. év6en.

állapíttatott 
1878. év6en.

te lje s n y o m d a 6 e re n d e z é se / i g y á r a

Budapest vi, W ien v i i , CPvag ut
OCird/y-utca 26. Diurggasse 90.

Nyom da-festékek, kencék és 
Őengeranyagok nagy raktára

iJCast és tofjinger
á. Síé. stuttgarti és feuer-  

kadji gyárai6ól.

2)ittric/jgasse 1968.

Sfiókgyárak: STew -jforkkan, 
S^er linken és Cfjieagó6an. 

párisi kiállításon grand  
prix-ve l és két aranyéremmel, 
tová66á a st.-louisi kiállítá
son nagy díjjal lett kitüntetve.

SORBONNE
' — — ' e*y S2,eP es különleges metszésű, tisztán és jól olvasható • ____

mely könyvnyom dák és a c o id in c s iá k n a k e ^  ' 

8Á „Sorbonne11 mindenŰ , T á r g y ib b  Ullsé,* a « ‘j«b° “'

KLH  ",V M- K ' r > BERLIN SW'Kepv.. Pusztait R. es társa, Budapest V, Lipótkörút 17
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«> <S

J o s e f  A n £ e r
vasöntöde & Söhng 
Wien-Hernals, Hauptstr. 122.

Szállít legújabb és legjobb szerke- 
, zetű gépeket könyv- és kőnyomdák, 

papiros-gyárak, üzleti könyveket 
készítő gyárak, könyvkötők, doboz
gyártók számára, a legolcsóbban s a 
legkedvezőbb fizetési föltételekkel.

< =  MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE: <=>

SILBERER A. úr, Galgócon.

O R m O S  G U S Z jT tiU  U T Ó D A I

KÖDIG és  BAYER
=  fotocinkagrdfiai műintézete =  

Budapest UH, Kazinczy-u. 3Z.
t / f  I C P f /  mlnóenmmü Mprs nyomtahiti- 
r \ L I D C . r \  nyokhcz a leg|obb kivltelbtn.

A U T O T ÍP IH . =  K R O m O T ÍP iA . 

=  F O T O T ÍP IA . =  F O T Q Ü T O . =
c=3  H á z o n k lu ü li fe lü lte le k . c=3

Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
Budapesteq. .

Gyárt a sokszorosító ipar 
körébe vágó mindenféle faj
tájú és nagyságú gépet, és 

pedig: könyvnyom
dái gyorssajtókat, 
körforgásé nyomó

gépeket, könyomdai gyors
sajtókat s könyomdai kézi
sajtókat, valamint különféle 
könyvkötő-gépeket.

ew. , . ,ú u  „

• P n tt
*

r««tWiiv.Mrw,<( (U, H.K-.lra »,



MAGYAR
NYOMDÁSZOK

ÉVKÖNYVE
Szerkeszti: NOVÁK LÁSZLÓ 

KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE

1907
HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM

Karácsonykor jelent meg igen díszes 
kiállításban. Terjedelme mintegy 10 ív, 
mümetlékleteinek száma 45. Kiállítás 
és tartalom dolgában fölülmúlja az 
eddigi köteteket. — Ára 3 kor., postán 
küldve 3 kor. 30 fillér. Megrendelhető 
a Könyvnyomdászok Szakköre pénz
tárosánál: Bozsik István szaktársnál, 
Budapest Vül, József-utca 23. szám.

|L Könyv- és kőnyomdai 
festékgyár.

w üsté F-
Iro d a  é j  r a k tá r :

fü BUDAPEST
VI, Gyár-utca 62. sz.

Gyárt: könyv- és kőnyomdák részére 
való fekete és színes, valamint réz
nyomáshoz szükséges mindennemű 

és színű festékeket.

H• ngaranyág- <« hence-gyár.

=oo

„Krause“ emeltyüs kőnyomó-kézisajtó.
Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ruganyos nyomással és a taliga vlsszamenetelét

kónnyitó szerkezettel.

Szállítási díjtól és vámtól mentesen 
Ausztria bármelyik vasút) állomására

Ha a megrendelésben a tödAkeret 
küldése nincs világosan kikötve: a 
c = a  nélkül szállítjuk a sajtókat. c=o

A sajtó táv ira ti megjelölése A taliga
széles- hosszú 

sége ; sága

a kő számára

A aajtó ára

{(időkerettel födőkeret nélkül
No

fődő-
kerettel

(ődókeret
nélkül

cm cm korona korona
Mariage......... Marlalite........ MN 4 5 5 5 7 0 0 - - 7 3 5  —

Magdaléna . . . Magazijn . . . . MP 5 5  I 6 5 7 9 5 - 8 5 0 '—

Magtlolum . . . Magenadcr. . . MPa 5 5 VO 8 1 5 - 8 7 0 —

Maximilian. . . Maximianus . . MQ 6 0 8 0 9 0 5 - 9 5 5 -
Morlchc........ Moriolis......... MR 6 5  i 9 0 9 5 0  — i 1010-
Methusalcm .. Metileno......... MS 7 5 9 5 1 1 0 0  — 1 1 6 0 —
Methule......... Metrisch......... MSa 7 5 100 111 0 -— 1 1 7 0 -
Melchior......... Meldois......... M T 8 0  1 100 1 1 4 5 - 1 2 1 0 -
Melchiadcs. . . | Meldung......... MTa 8 0 110 1 16 5  - | 1 2 3 0 -
Mumie........... Mulvio. . . . MU 8 5 125 1250* 1 Ullá
Mummerei . . . ; Mummolua. . . MV 9 5 140 1 3 7 0 -

ItilD
1 43 5  —

Myscole........ | Myaelf........... MX 1 10 150 1670- 1 7 5 0 -
Az árakban benloglattatlk a kertkvédA ára la.

O C -

Bővebb fttlvilágosltást ad : KAUFMANN pn l / A D I  1 / D  á l  I C r  I r i r t ^ i r  
O Y U L A , Budapest VII, Kertész-utca 37. l \ M n L  r Y n A U ^ t ,  L t l P Z l G . J



Bélyegző-metszés. 
(Tlehanikai műhely. 
Galuanoplasztika.

Ólomzdr-gytírtds.
Tomontooe.
Rézlénia-gytírttís.

Első magy. betűöntöde
□  r é s z u é n y - t á r s a s á g  □

Budapest Ul, Üesseu/ffy-utca 3Z. sz.
□  Trlrfonszám 23—70. D

Dús raktárt tart folytonosan magyar, német, 
tót, horuát, szerb, román és bolgár ékezető

könyv- és címbetűkből,
körzetekből, rézléniákból és kizárásokból, 
továbbá a legkülönfélébb ékítményekből és 
egyéb nyomdai fölszerelvényekből. Egész 
nyomőai berendezések jutányos árban és
□ gyorsan foganatosíttatnak. □

U J O O N S r t S !  U 1 0 0 M 5 R S !

Egyetemes tabella-alapzat
□  fz r ttr i és Brndtntr szabadalma. □

f»»M k S«*»*»« t<rf»y Mna (W. r)


