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Egi/ínltés és tsztétlka a sorszeflésbtn, László Dézsától. Hz Irógípbetűkről, Remlngtontól. fi rokon mesterségek köréből. (Ulabbfajta 
i * °  nyomtatásban, flutotíplal raszterek.) fiz (ró-szerszámok történetéből, fi festékek és színek birodalmából. (Rapszóőikus

közlemények a színes festékekről, Szt.-től. Hogy állapíthatjuk meg a festék jó minőségét, H. K.-tól.) fi háromszlnű nyamtatásról. Szedésről — 
szedőknek. (Újabb díszítő módok keresése a mesterszedésben. fi tört számokról, matematikai jelekről stb.-ről. fiz amerikai könyuszedők egy 
rdtkcs szokása.) nyomtatási technika. (Színes nyomtatványok egymáshoz ragadása, fi festék összeszáradása a hengerek végein, fi színes 
° r'*^ P aPlr°sokra való nyomtatás. Eshetőség az autotípial klisék tisztogatásakor. Fekete festékkel való nyomtatás bronzolt alapra.) Szakoktatás, 

(n Könyvnyomdászok Szakköre szaktanfolyamai, nyomtatványkiállítások rendezése a vidéken. Tanulmányi célokat szolgáló nyomda Bécsbcn.)
yöngyösl Sándor jubileuma. Uegyes közlemények. (Bekötési tábláink. Külföldi kritika a örafikai Szemle kiállításáról. Fiedler Károly szaktársunk 

levele Pécsről. Könyvnyomtatók táncmulatsága nagykanizsán. Uáltozások a  magyarországi nyomdák dolgában, fi Pesti Könyvnyomda Részvény- 
társaság mérlege. Amerikából. Hazai Ipari beszerzési forrósok. Uj gyorssajtó- és festékgyárak Budapesten, fiz ” első”  címnek cégföliratokban 
használata, fiz Első magyar Betűöntöde R-T. mérlege, fi kolportőrséghez iparhatóság! engeőelem.) Szerkesztői üzenetek. Hivatalos közlemények, 
(választmányi ölési, havi ölési és közgyűlési jegyzőkönyvek. Szavazatszedő bizottsági jegyzőkönyv. Pénztári kimutatás. Pályázat.) Hat melléklet.

Lapdíszünk, ábráink és mellékleteink.
Lapdlszünket egyik fiatal óriásunknak, Bárány nánőor 

szaktársunknak köszönhetjük, A mezők egyik egyszerű 
virágát, a pongyola pitypangot, más névvel gyermekláncot 
stilizálta. A matiuum tehát a borítókon, a lapcímen meg a 
címeket körítő díszen is ugyanaz, csak a földolgozás és 
elrendezés módja más-más. meggyőzően mutat|a mostani 
lapdiszünk Is, hogy minő nagy haszna uan az Iparművé- 
szetl Iskolában rendezett esti rajztanfolyamnak az azt láto
gató nyomdászok művészi irányban való fejlődésére nézue.

Füzetünkben szerte szórva néhány dekoratív könyvdfsz 
is akad. Fáik Zsigmond őr. úrnak, az Ország-llllág szer
kesztőjének köszönhetjük valamennyit, ki lekötelező szíves
séggel engedte át őket lapunk számára. Egy részük Hazay 
festőművészünk munkája, más részüket pedig Kovács Károly, 
a Pesti Könyvnyomda R.-T. ügyeskezű rajzolója készítette.

Fiz "U tca " című mellékleteink a ma már elsőrangú Uilá- 
gosság könyvnyomdában nyomódtak. FI vörös papirosra 
nyomtatottat Kun Kornél, e nyomda mesterszedője tervezte. 
Ö is abba a gárdába tartozik, amely nem elégszik meg a 
technikai Ismeretek mentői alaposabb elsajátításával, hanem 
ezenfelül művészi tudásra Is szomjuhozik. Szorgalmas 
látogatója az, Oroszlán-utcában elhelyezett rajztanfolyamnak.

FI kékszlnű papirosra nyomtatott "U tca”  Kun mihály- 
nak, szaktanfolyamaink egyik legügyesebb előadójának a 
munkája, f l szöveg a lipcsei Schelter B 6leserke betűöntöde 
Schelier-antlquája, a körötte levő ölsz ugyanez öntöde mos
tanában piacra kerüli Patriz-Huber-ornamentuma. Amint e 
mellékletünkből Is lá tható: az uj betű meg disz egyaránt 
megérdemli a népszerűségéi, ló i használható mind a kettő.

Egy mellékletünk : a Szakkör levélfeje pályadíjas munka. 
A rája vonatkozó adatok múlt havi számunkban olvashatók.

Pompás ízléssel készült szép munka a Székesfővárosi 
Házi nyomda személyzetének mulatságára szóló meghluó is. 
Egyszerűsége mellett is megragadja a figyelmét annak, aki 
rája pillant. 5 aki a Házi nyomdának egyébnemfl termé
keit is ism eri: egyszeriben tisztába Jön e nyomda érdemes 
vezetőségének a tipográfiai alapelveivel. Komoly egyszerű
ség, semmi hivalkodó d is z : ez Jellemzi a nyomdának úgy
szólva az összes munkáit. 5 hogy ez alapelvek követése 
mellett is lehet igazán szép, sőt abszolút becsű munkákat 
készíteni: meggyőzően bizonyltja a mostani mellékletünk.

A lókai-nyomőa egy másik mellékletet is nyomtatott 
folyóiratunk számára. Domborított keretbe foglalt pompás 
háromszln-nyomat ez, Schlmek szaktársunknak, a lóka i- 
nyomőa egyik főnökének mesteri kidolgozásában. Ugyané 
kliséről egy híres németországi könyvnyomdában is készül
tek levonatok, de tisztaság és precizitás dolgában meg 
sem közelítik Schlmek szaktársunk munkáját. Ez a mellék
let különben kész illusztrációja a lapunk bensejében foglalt 
"Háromszlnű nyomtatás”  című cikknek. Éppen úgy a Ch 
Lorllleux B Cle festékgyárának pompás melléklete Is. amely 
különben első sorban a hatalmas párisi (és nyárára eqy- 
szersmlnű budapesti) festékgyáros cég háromszlnnyomatú 
festékeinek kitűnő voltát van hivatva bemutatni. De sok
szoros tanulságokat áő ez a műlap egyéb Irányban Is • 
Izlelitőt ad a francia művészetből és könyvnyomtatásból, s 
megmutatja, hogy minő szépen őolgozhatlk a gépmester 
ha az anyaga -  ez esetben a festék -  Jó minőségű!
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már a régi népek nagy ügyességgel tudtak bánni a 
fémekkel, s nagy jártasságot tanúsítottak úgy azok dom
borításában, mint homorú kluésésében. E kézbell ügyességük 
segítségével az öntött ércen a puha föld és uiasz fölhasz
nálásával kiégették. Illetőleg kluésték az Írott betűket, 
fi rómaiak e módszerrel egész érrlapokat írtak tele, ame
lyeket aztán meglehetős kezdetlegességgel ugyan, de mégis 
sokszorosítani tudtak.

f i tipográfiai nyomtatás kulcsát azonban mégsem ez a 
kezdetleges eljárás, hanem minden ualószfnúség szerint a 
régi kéziratokon látható szép színes Iniciálék adhatták meg.

Könnyen érthető, hogy a kéziratok másolásával foglala
toskodó középkori szerzetesek maguk nem nagyon buzgól- 
kodtak ennek a föladatnak a megoldásán, mert ők bármely 
fajta sokszorosító el|árás kifejlesztésétől az ő mesterségük 
alkonyodását féltették.

f i laikus csoportok, amelyek az írott könyvek Iparáual, 
illetőleg azoknak szélesebb körökben való elterjesztésével 
foglalkoztak, másképpen cselekedtek : ezek ugyancsak fenye
getve látták létérdekeiket a kezdetleges könyvnyomtatás 
fokozatos térfoglalásától, először tehát ők is mindenféle 
eszközzel és móddal meg akarták azt akadályozni, de m i
után meggyőződtek, hagy erre képtelenek, arra az okos és 
praktikus gondolatra |utottak, hogy dk maguk áll|anak 
élére a nyomtatott könyveket előállító uj iparágnak.

Hosszú időbe került és a kísérletek légiója kellett hozzá, 
amíg a mozgatható betűk föltaláltattak. E tekintetben örök 
dicsőség Illeti meg a könyvnyomtatás atyamesterét, 6uten- 
berget, két lelkes munkatársával, akiknek nevét a mű- 
velődéstörténelem ugyancsak fOljegyezte, s akiket az Idők 
végtelenségéig mesterükkel együtt fognak emlegrtnl a késő 
karok és utódok. Ez a két férfiú, mint általánosan tudva 
van : Schőffer Péter és Füst lános.

6utenberg, Ismervén a fametszés műveletét, kezdetben 
fából vésett mozgó betűkkel tett nyomtatási kísérleteket. 
Azután betűit ércből véste ki. de látván e művelet hossza
dalmasságát. azoknak ércből való kiöntésére gondolt: e 
tekintetben aztán nagy segítségére volt Füst János, aki 
tulajdonképpen neki az öntvényeket szolgáltatta. Hazzá|uk 
szegődött egy harmadik társ Is, Schőffer Péter, aki Isme
reteinek gazdagságával nagy mértékben |árult hozzá az 
előbbi kettő nagy föladatának megoldásához; ő ugyanis 
Mt qz eljárást használta föl, amellyel a pénz- és bélyeg- 
verők már századok óta étiek. Hogy milyen rész jutott 
egynek-egynek a közösen teljesített nagy munkából: az 
atározottan megállapítva nincsen. Általánosságban mégis 
utenberg nevéhez fűződik a mozgatható érrbetűk föltald- 

« .11?* *  Elhasználásának dicsősége, nemcsak azért, mert 
volt az óriás, korszakalkotó munkában a vezető szellem.

a maVrészét*' m,r' 8 ° ketW münWl4b41 •* kivette

kezménu»ö<n ,f|fzw*1 omln,h ‘"">*«Hszerú kövei-
dlcsőséoes ° hódíw ° nV0'n,0,0t1 bfW a "Wflo
írott b e t ű k e t ^ H h4M#Tbf Morltotlo tel|esrn az betűket a könyvek előállítása tekintetében.

• • •
£ rövidke történeti visszapillantás ulán. melyben c

lásáT̂ áhaitattam mo*a«'botó érrbetűk feasat ̂ Óhajtottam futólagoson vázolni, ail a kérdési I

ködöm fölvetni, hogy vaj|on van-e a 6utenberg betűivel 
nyomtatott szövegnek ábrázata ?

nézetem szerint minden nyomtatott szöveg úgy hasonlít 
egymáshoz, mint egy normálisan megalkotott emberi lény 
a másikhoz; de amint minden embernek megvan a maga 
egyéni ábrázata, olyannyira, hogy a teremtésben két tel|esen 
egyforma ábrázatú ember nem található: ép úgy az értel
mes és öntudatos tipográfusnak is meg kell adnia minden 
nyomtatott szövegnek, rendeltetése és céljához képest, a maga 
külön-külön, egyéni ábrázatát.

Kétségtelen, hogy egy lakodalmi meghívót vagy gyász
jelentést, egy üzleti körlevelet vagy koncert-műsort, egy 
eljegyzési vagy cégkártyát stb. stb. egy-ugyanazon betü- 
és egyéb könyvnyomdái anyag fölhasználásával, szinte egy
ugyanazon kaptafára is elő lehet állítani, de ki vonhatná 
kétségbe, hogy az Ily módon előállított bármiféle nyomdai 
termék — amilyennel, sajnos, még napjainkban Is elég 
sűrűn találkozunk — rögtön elárul|a, hogy készítője csak 
kontár lehetett, akinek készítménye tipográfiai szempontból 
értéktelen semmiség, éppen és különösen azért, mert nem 
tudta megadni az illető nyomtatott szövegnek a maga 
hogy úgy mondjam egyéni, azaz a tulajdonképpeni célt 
szolgálni hivatott ábrázatát.

És én szándékosan használom az "ábrázat" kifejezést, 
mely még a legellentétesebb értelmezések mellett Is kapcso
latot teremt az élő világ és az élettelen dolgok között. 
E szavak például: mosolygó, szigorú, sötét, derűs, kelle
mes vagy kellemetlen ábrázat nem alkatmazhatók-e éppen 
olyan |ogosan a legkülönbözőbb elemekből eggyé-alkotott 
tájképre, mint bármely emberi lényre ?

Amint tehát minden természet-alkotta dolognak megvan 
a maga teremtett ábrázata: éppen úgy az emberi agynak 
a kiviteli munkával párosult közremunkálásdból származó 
dolgoknak, tehát a nyomtatott szövegnek Is okvetlenül 
meg kell adni a maga ábrázatát. Csak természetes, hogy 
mentői értelmesebb és ügyesebb az a lko tó : annál lobban, 
szebben és kifejezőbben fog|a tudni kidomborítani az alko
tandó tárgyon annak rendeltetéséhez képest egyéni |etlegél. 
vagyis, hogy következetes m aradjak: ábrázatát.

• • •

Óriási fontosságú dolog a legtöbb nyomdai termékre 
nézve, hogy első látásra figyelmet és érdeklődést kelteni 
képes legyen. Ebből folyólag szükséges, hogy általános 
esztétikai és külső rsln szempontjából mentői tökéletesebben 
legyen az megalkotva.

Leginkább és különösen ált ez a könyvekre nézve, úgy- 
annyira, hogy egyes könyveknek plarl kelendősége igen 
gyakran ettől a körülménytől van föltételezve.

fiz olvasó csak akkor tudja meg, hagy egy-egy keze- 
0gyébe kerülő, rlőtte még Ismeretlen könyv érdekes, hasz
nos avagy szórakoztató tartalmú-e, ha annak legalább egy 
részét átolvassa, és rsak miután erről mór meggyőződött, 
fogja eldönteni, hogy érdemes-e az a végigolvasva. Ez
után mór ml sem fogja ót egyéb éróeketnl, mint annak 
tárgya, rselekvénye, a benne szereplő személyek stb. Oé 
abban a pillanatban mégis, midőn az olvasáshoz fogna, 
rsopdn rsak egy könyvnek nevezett tárgy az. omety előtte 
fekszik, és amidőn azl kezébe veszi, löl nyitja, legelső sor
ban a szemére és nem az érteimért fog halni.
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nagyon szükséges tehát, hogy a nyomtatott szöveg 
az olvasó látó-érzékére, azaz a szemére mentái kellemesebb 
hatást gyakoroljon, hogy át Ilyenformán az olvasásra 
mintegy rákésztesse.

E renákfvül fontos oknál fogva semmit sem szabad a 
könyvnyomtatónak a puszta véletlenre bíznia, hanem nagy 
súlyt kell helyeznie a nyomtatott szöveg szabályos és töké
letes alkotására : a sorközi és a szavak közti távolságok 
és hézagok szabályos, illetőleg egyenletes kitöltésére, a fő- 
és alcímek, az in :rlálék, a fejlécek, zárádfszek stb. harmó- 
nikus és egyenletes beosztására.

Elsőrendű és kiváló fontosságú a szép és könnyen olvas
ható betűk helyes megválasztása és alkalmazása Is, hogy 
a szemet a gyors kifáradástál megóvjuk.

Általában a könyvnyomtató képzettségétől és ízlésétől 
függ mindig, hogy jól eső avagy kellemetlen érzések támad
nak-e az olvasóban. Hagy súlyt tulajdonítottak ennek min
dig a legkiválóbb esztétikusok és műbirálók is, így, hogy 
mást ne Is említsünk: a nagy, a világhírű Ruskln föl 
akarta ismét éleszteni és a modern könyviparban meg 
akarta honosítani a régi kézlratkönyuek egyik-másik hagyo
mányát, hogy például a szöveg elmei, fontosabb frázisai, 
valamint egynémely nagyobb jelentőségű Idézetek színesen 
nyomassanak, hogy a szemnek Jól eső és ízléses változa
tosság vitessék bele a nyomtatott szövegbe, még pedig 
őzért, hogy a kifogástalan külső kiállítást nem is említve, 
a könyv puszta olvasása fizikai érzékünknek is éppen úgy 
élvezetet nyújthasson, mint ahogy élvezetet okoz annak 
szellemi tartalma erkölcsi érzékeinknek.

fiz  igazi mesterműnek fő célja az, hogy annak szépsége, 
művészi tökélye bennünk emelkedetlebb érzéseket támasszon, 
hogy megértsük és érdeme szerint méltányolni tudjuk az 
iparművész eszményi törekvését, még pedig fokozatosan 
a szerint, hogy milyen mértékben sikerült az élettelen anyag
nak alakot és lelket adnia.

fl tipográfiai vagyis nyomtatott szövegek esztétikai tör
vényeknek vannak alávetve, a tipográfia tehát nemcsak 
ipar, hanem egyben művészet is. f) könyvkedvelők, akiket 
bátran nevezhetünk e művészeti ágazat dillettánsainak, 
sohasem Is kételkedtek eme tétel Igazságában. R tipográfiai 
művészet föltalálása áfa sok remekművet alkotott, és mint 
minden egyéb mesterműveken, úgy ezeken is megtalálhatjuk 
mindama korszakoknak az uralkodó stílusait, amelyekben 
alkotva lettek.

R mai, azaz a legújabb korszak szünet nélkül alkotni, 
teremteni törekszik. R modern stílus ugyanis mindenekelőtt 
a művészet formuláinak ujjáalakitását sürgeti és keresztül 
akarja azt vinni a művészet és ipar minden terén.

R tipográfiai munkák előállításánál a könyvek külső 
alakján nyilatkozik meg eddig leginkább ez a stllus-ujitás, 
még pedig leggyakrabban a rimeh, homloklécek, körzetek 
és vignetták elhelyezésében.

f l reform természetesen kiterjeszkedik a nyomdai betűk 
és ékítmények gyártására is. f l modern betűnek sokkalta 
kifejezőbb, eredetibb, sokszor mondhatnám brilliáns |ellege 
van, és az összehasonlitásban csak kissé gyakorlott szem
nek Is azonnal észre kell vennie, hogy a régibb, ósdi 
betűkből szedett szöveg ízlés, elegancia dolgában és minden 
egyéb tekintetben mélyen alatta áll a mai betűkkel nyom
tatott szövegnek.

Bátran állíthatom, hogy a magyar könyvnyomtatás is ma 
már olyan fokán áll a fejlettségnek, amely még a fejlettebb 
külföldivel összehasonlítva is elismerésre keli, hogy találjon 
minden elfogulatlan bírálónál. Hogy soviniszta elfogultság
gal ne vádoltassam, örömmel említem fel, hogy elismerik 
ezt a külföld legelőkelőbb és leglrányadóbb szakkörei is, 
amelyek a leghizelgőbb sorok kíséretében fejezték ki elisme
résüket ezidei Évkönyvünk pazar nyomdai előállítása fölött, 
de sőt a legelterjedtebb és legelőkelőbb színvonalon álló 
német, angol, francia stb. szakfolyóiratok nemcsak Ismer
tetik, hanem mutatványokat is közölnek belőle. Köztük még 
a chicagói hatalmas Inland Printer is.

Elhíznunk magunkat azonban nem szabad ; egy percre 
sem lehet megállanunk, hanem tovább kell haladnunk a mű
vészi tökéletesség felé. E törekvésünkben az esetleges téve
dések el ne keduetlenítsenek; a törekvő és buzgó ipar
művésznek nem szabad nagyon szivére venni, ha néha-néha 
túllő a célon, ha teremteni, alkotni vágyó heve egyszer- 
másszor el is ragadja ; mert haladás tévedések nélkül alig 
képzelhető. R hagyományok merev mozdulatlansága ennél 
sokkal veszedelmesebb ba|, mert a művészetben mindaz 
ami módosulni, megujhodni nem törekszik, avagy arra néni 
alkalmas, az iassan-lassan elpusztul, elsorvad, és az el
avult, hagyományos formák követése végeredményében 
közömbös, értéktelen, sivár és örömtelen másolatokat fog 
csupán létrehozni.

Összefoglalva az elmondottakat, azt a végkövetkeztetést 
vonhatjuk le, hogy a nyomtatott szöueg két nagyon fontos 
dolgot föltételez arra nézve, hogy abból valóságos mestermű 
alkottathassék. nevezetesen: a betűket szolgáltató öntő- 
műhelyektől harmónlkusan arányos stflusú típusokat, szép 
és Ízléses díszítő anyagot kell követelnünk; azoktól pedig, 
akik mindezeket rendeltetésükre fölhasználják, vagyis á 
könyvnyomtatóktól: jeles technikai tudással párosult mű- 
uészl készültséget megfelelő műizlésset. mert amint föntebb 
kifejtettem: a tipográfia nemcsak ipar, hanem egyszer
smind művészet is.

Végezetül még csak arra akarok figyelmeztetni, hogy 
blzarrságba, képtelenségbe ne tévedjünk, hanem igyekezzünk 
mindig a nemes és szolid tipográfiai műizlést belevinni 
alkotásainkba, annál is inkább, mert igazi szaktudással 
és műizlésset alkotott termékeink értékes dokumentumai 
lesznek és fognak maradni későbbi korokban Is a mai 
magyar könyvnyomtatás haladottságának. László Dezső
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Figyelemmel kísérve az óriási lépésekkel előhaladó sok
szorosítási módok és azok technikáinak újabb oiumányalt, 
szemünkbe Btlik az, hogy ezek mennyi mináenféle jó és 
rossz munkát ragadtak ki a könyunyomtató kezéből. Ebbe 
a körülménybe bele kell nyugodni, s csupán az szolgál 
vigaszul, hogy más irányban meg az a terület, amelyen a 
könyunyomdász mozog: már elég tetemesen ki is bővült.

Sok ma már az olyan sokszorosítási termék, amelynek 
készítése még nem is olyan régen a könyvnyomdásznak a 
munkakörébe vágott, s elég jó Jövedelmi forrásai közé tar
tozott, s amelyet ma már nem á készít. Ameddig lehetett: 
állta a versenyt, igyekezett abban erejének teljes megfeszí
tésével részt venni, de csakhamar sajnálattal kellett tapasz
talnia, hogy Itt-ott nemcsak hogy nem ö került ki győztes
ként, de mindinkább elkövetkezett az az idő, amikor már 
végképpen lemaradt a versenyről; ereje már nem volt hozzá.

Hogy példáért se igen kelljen messzire mennünk: reá
mutatok egy közel eső sokszorosítási mádra: a könyv
nyomtatás édes testvérére, a fényképezésre. (Tlennyl munkát 
ragadott ez ki a könyunyomtató kezéből, s mennyi mindent 
fog még a fényképész előlünk, nyomdászok elől elhalászni, 
németországban divatba kezdik hozni a képmellékleteknek 
rotációs fotografálás útján való sokszorosítását. Csak na
ponkint is ugyan hány ezer fényképészeti úton előállított 
képes levelező-lap lát napvilágot, amelyekkel pedig kisebb- 
nagyobb mértékben megrövidülni látszik a nyomdász. 
(Erre ugyan meg lehetne Jegyezni azt, hogy a képes leve
lező-lapok talán sohasem terjedtek volna annyira el, ha 
tisztán csak a könyunyomtató állítaná őket e lő ; Jelen eset
ben azonban helyesebbnek látszik, ha a dolgot nem ebből 
a szempontból bíráljuk el.) 5 egyáltalában hány speciális 
esete van a fény segítségével való másolásnak, amelyet oly 
gyakran szeretnek a tipográfiai, s általában nyomdászatl 
sokszorosító eljárások elé helyezni, amikor nem tömeg- 
nyomtatványokról és tizenöt-húszezernyl példányszámokrál, 
hanem a képek kevesebb példányú reprodukálásáról van szó.

Uan azonban a könyunyomtatónak a fénnyel ualá máso
láson kívül egy másik, ha nem Is olyan félelmetes, de 
mindenesetre számottevő ellensége, s ez az írógép. Első 
pillantásra egészen kis kaliberű dolognak látszik, de Igen 
divatossá kezd lenn i: széliében használják mindenfelé, s 
ahol megszokták, el sem Igen tudnának már lenni nélküle.

De ami nekünk nyomdászoknak árthat, s kis mértékben 
máris á r t : az nem maga az írógép, hanem az írógépen 
előállított formáról való sokszorosítás, fydostyle, Cydostat, 
Rotary meg egyéb angol elnevezésű kis kézi masinák azok, 
amelyiken az frógépen készült nyomatot sokszorosítják. 
A teleblllentyflzött és előzőleg erre a célra alkalmassá tett 
papirosra olajjal átitatott Ivet feszítenek; a két Iv között 
szivárog át az a festék, amellyel az Írógépen készült nyo
mat az írás helyén a legfölül ráhelyezett tiszta papirosra 
gyönge nyomás következtében eléggé tisztán álmásoládlk.

E kell Ismernünk, hogy az Irágép maga a nyomdászatra 
m  a nyomdászok boldogulására nem volt rossz hatással, 
amennyiben máris észlelhető, hogy amióta az írógépek for
galomba k rrü lle k : a nyomdákba leadott kéziratok ha nem 
s na<lV arányban, de mindenesetre némiképpen megjavullak, 

H°9V a h," ° g |' t<Shra emlékeztető rossz kéz- 
Iratok idővel végképpen el fognak tűnni. Ha lassanklnt Is. 
őe íróink mégis meg fogják szokni, hogy gondolataikat ne

tollal rögzítsék papirosra, s azon pongyolán, vagy ami még 
rosszabb: ezerféle jauitással földcomázua adják a könyv- 
nyomtató kezébe, hanem Írógép elé ülnek, s egyszerűen 
lekopogtatják azt, amit nyomtatásban akarnak megjelentetni. 
Tudjuk azt mi nyomdászok mindannyian, hogy mily előny 
ránk nézve — különösen újságoknál — ha írógépen készült 
kézirathoz Jutunk. Előnyös ez a szedőre és a korrektorra 
egyaránt, mind a minőségre, mind pedig a mennyiségre 
vonatkoztatva, mert egyrészt gyorsabban Is szed az ilyen 
kézirat nyomán a betűszedő, másrészt meg kisebb Is az 
eshetősége annak, hogy a lázas munkálkodás heuében mást 
szedjen, mint ami írva vagyon. A korrektor is nehezebben 
sik lik  keresztül a hibákon, mini amikor Írott a kézirat.

A kereskedelmi levelezésben az írógéppel való frás mind 
nagyobb mérveket ölt. Szép, világos és egyöntetű voltánál 
fogva mind nagyobb teret hódít, s ahhoz, hogy széles kör
ben terjedjen e l: nagyban hozzájárul a vele való munka 
gyorsasága. Üzleti leuelek megírására különösen alkalmas 
már azért Is, mert Jól lehet róla másolatokat készíteni 
— ami szintén előny a sok rossz másoló-tinta mellett — 
de szeretik használni reklámnyomtatványok készítésére Is.

Akik a nyomdai irógépbetűket forgalomba hozták, bizo
nyosan azt akarták véle, hogy a velük készült nyomtat
vány Írott levél hatását keltse, s mint Ilyen ne vándoroljon 
olvasatlanul a paplroskosárba, mint a reklámos nyomtatvá
nyok nagyobb része, hanem — mint levelet — elolvasásra 
méltassák. S amint a reklámot olvassák : céljának megfelelt.

A magyar szakirodalomban számos oly cikket találunk, 
amelynek alapgondolata az, hogy törekedjünk az egyönte
tűségre. s az alakot a form áva l: bármiféle nyomtatványról 
legyen Is szá, mindenkoron összhangzásba hozzuk; ter
vezéskor pedig minden körülmények között első sorban is 
arra gondoljunk, hogy mily célra készül az Illető nyomtat
vány, kinek és minek. A mindennapos életben azonban 
lépten-nyomon azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlatban nem 
a teórlallag Iáknak és helyeseknek bizonyult rlvek nyernek 
alkalmazást, s gyakran látunk oly eseteket, amidőn a teó
riában kitűnőknek látszó elvek alkalmazása háttérbe szorul, 
nem keresem a teória és gyakorlati kivitel közt való sok 
eltérés okát, hanem csupán egy speciális esettel óhajtok 
foglalkozni a Jelen esetben — elmondván róla az egyént 
véleményemet — amely esetnél nem a fölülrtes munka, 
nem a nagy sietség (amely Igen gyakran megboszul|a ma
gát), hanem egy ha nem Is egészen téves, de helyesnek 
azért semmiesetre sem mondható fölfogás nyer kifejezést. 
S ez az, amikor az Irógépbetűkkr! szedett sorokat nem úgy 
zárják ki, hogy azok az írógépen szedrét sorok hatását 
keltsék, hanem úgy, hogy már az első teklntetrr meglát
szik rajtuk a szedés mlvoltuk. (Dég a laikus Is észreveszi ezt.

Lehetnek, akik a mellett kardoskodnak, hogy az rsetben. 
ha már egyszer szedésről és nyomtatásról van sz á : semmi 
körülmények között sem szabad eltérni a szigorúan meg
szabott határok között mozgá tipográfiai szabályoktól. 
Pedig k i ne Ismerné azt az ogyoncsépelt közmondást, hogy 
"nincsen szabály kivétel nélkül" ? Csupán a tipográfiai 
szabályok volnának kivéve e közmondás Igaz volta alál ? 
Egyáltalán nem látom be, hogy mléri ragaszkodjék a tipo
gráfus még speciális esetekben Is az rgyenld közű kihajlás 
és összevonás szabályához, meg hogy mléri kösse magát 
a szigorú elválasztási törvényekhez, mikor valami kézirat



XUII. éuf. Grafika! Szemle. 3. szám: 1907 március haua. 53. oldal.

fakszimile, tehát teljesen hiú reprodukálásáról van szá. 
(Diért ne lehetne megkísérelni a külsfi behatásoktól ment, 
önálló, egyéni fülfogásunk szerint ualó munkálkodást, de 
természetesen sohasem szem elől téuesztue magát a célt?

Éppen úgy, ahogy a betűteruező és a betűöntő az írógép- 
betűkkel kivételt lett, miért ne tehetné ugyanazt a szedő is?

Bizony teheti, sőt kell is tennie. Hiszen — amint éppen 
most említettem — már a tervező meg öntő is azt csele

kedte. Tud|uk például, hogy az frógépbetűk egyforma szé- 
lességűek, s ahogy képük ezen a szélességi alapon ki van 
egalizálva: azon az öntéskor a külső egyengetést a belső 
vonaltávolságoknak megfelelően a betűöntő már nem tehette 
meg. B verzális UJ olyan széles, mint az I, s a kicsiny m 
semmivel sem foglal el nagyobb helyet az i-nél és a pontnál.

5 éppen azért, mert ezek a betűk mindennemű ily érte
lemben vett egyengetés nélkül kerülnek a szedő keze alá :

Az immár több mint ezerkétszáz tagot számláló Könyvnyom
dászok Szakköre Grafikai Szemle címmel művészies folyó
iratot ad ki, amely már pusztán annál az oknál fogva is, 
hogy egy a szakfejlesztés szolgálatában álló erkölcsi 
testületnek a kiadványa: eddig példátlan elterjedtségre 
tett szert a magyarországi könyvnyomtatók körében. Olva
sója úgyszólván minden magyar nyomdász, s ezért hirde
tési rovata a legkitűnőbb szolgálatot teszi minden oly

nem lehet tőle kívánni, hogy ha az előbbiek nem Is, leg
alább ő iudjon azokből egyengetett sorokat szedni, vagyis 
olyanokat, amelyek mindmegannyla teljesen egyforma széles.

Bki Írógépen Írott sorokat már lá to tt: bizonyosan emlé
kezik arra, hogy e sorok nem egyforma szélesek, hanem 
majd rövldebbek, majd meg hosszabbak, és sokszor az 
egész hasábon alig akadunk két oly sorra, melyek ponto
san egyforma szélességűek volnának. Bki az írógép műkö

dését nem Ismeri, az előtt a sorok emez egyenlőtlen esése 
rejtély, annyival Is Inkább, mert hiszen a sorok kezdete 
egy vonalba esik ; de aki már látott írógépet, az előtt v ilá 
gos dolog, hogy az írógépen nem szedik és zárják a soro
kat, mint például a szedőgépen, hanem az egyes betűket 
egyenklnt nyomtatják egymás mellé. Ez a billentyű lenyo
mása következtében, egy a billentyűvel kapcsolatban levő 
emeltyű áttételével történik, s ha az írógépen dolgozó sze-

Az immár több mint ezerkétszáz tagot számláló Könyvnyom
dászok Szakköre Grafikai Szemle címmel művészies folyó
iratot ad ki, amely már pusztán annál az oknál fogva is, 
hogy egy a szakfejlesztés szolgálatában álló erkölcsi 
testületnek a kiadványa: eddig példátlan elterjedtségre 
tett szert a magyarországi könyvnyomtatók körében. Ol
vasója úgyszólván minden magyar nyomdász, s ezért hirde
tési rovata a legkitűnőbb szolgálatot teszi minden oly

mély a sor végére é r t : a soron már nem változtathat sem- 
mit, nem úgy, mint a betűszedő, aki a sor uégén spekulál, 
aztán átulue egy szótagot, kihajt, vagy pedig — ha egy
két belűt még be akar a sorba szorítani — összevonja a sort.

már most, ha tekintetbe vesszük, hogy ha mindjárt négy- 
ven clcerányl szélességre szedünk Is, minő bajos a szó
közöknek csak megközelítőleg Is egyenlően való betartása 
az egymás alatt levő sarokban: akkor azt Is látjuk, hogy

unuiiy aoKnaiia Könnyebb nekünk az Irógépes munkának 
megfelelően szednünk az Irógépbetűs sorokat, mint úqv 
ahogy az a közönséges tipográfiai munkáknál szokásos 

Egybe vetve ezt a körülményt a célszerűséggel, s hozz* 
téve a fakszimile reprodukálásra ualá törekvés |ogosultsá 
g á t: a föntebbl két minta közül a másodiknak elfogadósd 

mint a loglkusabbikét és természetesebbnél —  trt[e< 
meggyőződéssel ajánlom. Remlngton
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Fi rokon mesterségek köréből.
□ jobbfajta eljárás a litográfiái nyomtatásban.

Berlinben egy idd áta olyan litográfiái nyomatokat készí
tenek, amelyeknek nyomtató-lemeze fémmel bevont papiros. 
Ezt úgy állítják elő, hogy a papirost előbb preparálva, gal
vanoplasztika! úton több réteg különböző fémmel vonják be. 
így aztán a litográfiái nyomtatásban éppen olyan mááan 
használható föl, mint a cink- vagy aluminlumtemez. flm ily 
egyszerűnek látszik Is a áolog, a gyakorlati kivitele tekin
tetében meglehetős nehézségek merültek föl. Zavaróan hat 
például olykor az is, hogy a papiros alsó lapja nem víz
álló ; áe ezen az úgynevezett ” zapon-lakkal”  való bevonás 
útján segíthetnek. FI papiros strukturáló Is okozott nehéz
ségeket; úgy oszlatták el ezeket, hogy speciális papirost 
gyártanak e célra. így aztán sikerült határozottan |ó ered- 
ményt az u| eljárással elérni, még pedig főkép azért, mert 
a papiros félkörbe hajlítható, s így rotációs gépre is alkalmas.

Hutotfpiai raszterek.
Hz autotfplák előállításához való úgynevezett raszter két, 

a legnagyobb gonddal csiszolt kristályüveglapból áll. Hólya- 
gocskáknak nem volna szabad bennök lenni, de mert az 
Ilyesmi a legfinomabb optikai lencséknél sem kerülhető el 
egészen : megelégesznek azzal, hogy számukat a lehető leg
kevesebbre csökkentsék. Hz autotipia-retoucheur különben 
nagyon könnyen segíthet a hólyagocskák okozta foltokon.

H raszter hálózatának előállítása úgy történik, hogy a 
két üveglapot valami sav-álló réteggel befödik, s aztán ön
működő precíziós géppel vonalakat karcolva belé, az utób
biakat |ó mélyen belemaratják. Hz Ilyenformán keletkezett 
mélyedéseket fekete festékkel tömik tele, s az üveget így 
t  helyeken teljesen át nem tátszóvá teszik. H közben levő 
helyek azonban — mint az természetes Is — átlátszóak 
maradnak. H vonalak széle is persze a lehető legslmább.

R maratott üveglapokat most úgy ragasztják egymásra, 
hogy vonalaik derékszögben messék egymást. H vonalak 
száma különben 20 és 160 között váltakozhatlk centtméte- 
renklnt, de a fekete meg a fehér vonalaknak nem szükséges 
okvetlenül egyforma vastagoknak lennlök, hanem esetről- 
esetre változhatik Is e vonalaknak a vastagsági aránya.

Érdekes annak a megfigyelése, hogy minő hatású képet 
adnak a különböző finomságú raszterek, f l legdurvábbik, 
az, amelyiknek centiméterében csak 20 vonal v a n : tompa 
színezetű, mintegy a holöfénytöl besugárzott képet a d ; de 
mentői finomabb rasztert: 25, 34, 40, 48, 54, 60, 70, 80

vagy 100 vonalasat veszünk a képhez, annál élénkebb és 
plasztikusabban ható lesz az. 100-as raszterrel — némely 
tárgyú képnél már a 80-assal Is — a tetőpontját érjük el 
az élénkségnek és plasztikusságnak ; ezen fölül megint mind 
tompább lesz a kép színezete, plasztikussága pedig elvész.

Hogy az egyes Illusztráló eljárásokhoz minő raszterfajták 
a legalkalmasabbak : Haas majna-frankfurtl raszterkészítő 
a következőkben mondja el most megjelent árjegyzékében :

flagy-alakú plakátok nyomtatásához legajánlatosabb, ha 
20 vagy 25 vonalas rasztert veszünk; rotációs gépen való 
meg ujságnyomtatáshoz 25 vagy 30 vonalas raszter való ; 
közönséges gyorssajtán való gyors u|ságnyomtatáshoz 34 
és 40 vonalas a legjobb; fotolítográflai célokra 48 vona
lasat vehetünk; merkantllis munkák, könyvek és akcldens 
nyomtatványok keretében 54 vonalas raszterrel készített 
autotfplák alkalmazása a legajánlatosabb ; Illusztrá lt folyó
iratokhoz és Jobb könyvillusztrárlóhoz 60 és 65 vonalas 
is igen Jó; finom katalógusok nyomtatásához 70-eset Is 
bátran lehet venn i; Igen finom részletek s mlkroszkóplkus 
Illusztrációk kliséinek készítéséhez 80-as raszter a|ánlhatá ; 
fotogravürök és rézkarcok ceprodukdó|ához 100-as a legjobb.

H három- meg négyszínű nyomtatás céljaira a közönsé
ges vonalas raszter Is Já, de mert ezt fölvételkor a kama
rában el kell fordítga tn i: a formátum kihasználhatósága 
Jócskán koctátozódlk. 40 : 50 cm.-es raszterrel például csak 
24 : 30 cm.-es kép állítható elő. Éppen ezért a színnyoma
tos autotfplák készítésére általában gömbölyű rasztereket 
használnak, s csak az első kliséhez vesznek derékszögűt.

H hibátlan raszterek előállításának nehézségei a nagyság 
arányában növekednek. Éppen úgy, mint az optikai lencsék 
előállításánál. Egyszerű vonalas raszter ára 20 vonallal 
centlméterenklnt körülbelül 40 korona, de ugyanilyen nagy
ságú 80 vonalasé már 80 korona, 90 vonalasé 140, 100 vo
nalasé 180 korona; 3 0 :4 0  rm.-es alakban a 100vonalas 
fnom raszter ára már több m int 2000 korona. Egy 80 cm. 
átmérő|ú, színes autotfplák készítéséhez való kerek raszter 
ára pedig nem kevesebb, mint körülbelül 8000 korona.

UJabb Időben úgynevezett szemcsés rasztereket is készí
tenek. H szemcsézetet éppen úgy belemarat|ák az üvegbe, 
mint a vonalas rasztereknél a vonalakat. Főképpen tájképi 
autotiplák készítéséhez, meg a litográfiában használatosak, 
de a vonalas raszter kombinációjával Jól alkalmazhatók a 
szlnnyomatos klisék készítéséhez Is. Előállításuk könnyebb, 
mint a vonalas rasztereké, s ezért olcsóbbak Is emezeknél.
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Hz írásra használ! anyagok váltakozásának histórlá|a Is 
Igen alkalmas ahhoz, hogy véle egy kis tájékozódást nyer
jünk az emberiség kulturális fejlődéséről. Éppen ezért a 
következőkben dióhéjba foglaltan elmonáunk egyetmást az 
említett anyagok renőklvül érőekes és tanulságos történetéből.

Hz Irásművészet legrégibb emlékeiül a régi egyiptomiak 
kő-véseles fö liratait tekinthetjük, s mellettük talán a babi
loni meg ninivei ékiratokat is. f l  Krisztus előtti negyeöik 
évezredből szármázd ékiratos agyagrserepeket találtak ez 
ókori városok romjai közt, Egyiptomban pedig a hieroglífás 
kővéseleken kivűl olyan bőrtekercsekel is, amelyek kétség
telenül írási célokra szolgáltak, mindez anyagokra azonban 
meglehetős nehezen esett az Írás, s így a régi Idők embere 
mihamar egyéb anyagokkal is megpróbálkozott. Első volt 
ezek között a fa, amely bár puhább, mint a kő, de még
sem nevezhető valami ideális Iróanyagnak. Fába vésték Írá
saikat például az ősmagyarok is, és ezt rovásnak nevezték. 
De őket megelőzőleg sűrűn alkalmazták az írás e módját 
a sémita népek, fatáblákba vésve följegyzésre érdemesnek 
tartott dolgaikat, f l babiloni lakosok hurcolkodásalk alkal
mával magukkal cepelték lakásuk ajtaját, amibe ékiratos 
betűkkel volt a nevükön kívül a foglalkozásuk megjelölése 
is belevésue. f l feniciaiaktál a görögök nemcsak a betű
jegyeket uették át, hanem az íráshoz való anyagokat is.

f l görögök nagy költőjének, Homérosznak versel között 
már világos vonatkozásokat találunk a vésetes főtáblákra, 
flz  ő époszai is ilyen módon mentődlek meg az elfeledés- 
től. Peizisztratosz idejéig azonban a fatáblákba vésett hős
költemények száma annyira megszaporodott, hogy az athéni 
ünnepekre utazd népénekesek nem vihették magukkal a ren
geteg anyagot. U|abb, könnyű és mégis alkalmas iráanyagra 
volt szükség, s ezt csakhamar meg Is találták egy Egyip
tomban otthonos sásféle növényben, a papiruszban, amely 
most már eredeti hazájában Is alig-atlg található, s csupán 
Szicíliában, egy patak partján van meg nagyobb tömegekben.

fl papirusztekercsek kikészítésének korát meglehetős biz
tossággal állapíthatjuk meg a színükről, fl sötétbarna papi
ruszok például a legrégibbek, s a Krisztus születése előtti 
iSOO-lkév előtt keletkeztek, flz ezután következő 600 esz
tendő papiruszai különböző árnyaiatúak, a líbiai korszaké 
(Kr. e. 900 körül) pedig világosbarnák voltak, fl líbiai kor
szak után valami módosllott eljárással készült a papirusz ; 
a színe világos-sárga volt, s chartának nevezték el, meg
különböztetésül a régi, aszfalttal Impregnált papiruszoktól.

fl paplruszlekrrrsek hosszúsága Igen különböző; akad 
köztük olyan Is, amelynek hosszúsága megüti a negyven
két métert. Sőt Görögországban olyat Is találtak, amelyen 
ra|ta voltak Homérosz összes hőskölteményei egytöl-egylg.

fl papirusz kikészítése meg a vele való kereskedés az 
egyiptomi királyoknak úgyszólván monopóliuma volt, mór 
csak azért Is, mert — mint említettük — az ókorban csu
pán Egyiptom területén, különösen a nilus deltá|a körül 
tenyészett papirusz-növény. Háromféle fő fajtója volt okkor 
a kereskedelembe |ővö papirusznak : a legközönségesebbiket 

o papok papiruszának" nevezték, bár később a nagy 
római császár tiszteletére "flugustus-paplrusz” lett a neve ; 
a középminöségű faltát "Lívia-papirusznak" keresztelték et 
flugustus császár feleségének a tiszteletére ; a legfinomabb- 
nők pedig, a préseléssel előállítottnak. "Fonnlus-poplrusz" 
volt a neve. Hogy az ókorban az okmányokat speciális 
papirusz-faltára kellett írni: kitűnik lustlnlanus császárnak

egy 536-ban alkotott törvényéből i s ; e törvény értelmében 
a bizánci nótáriusok kötelezue voltak arra, hogy összes 
okmányaikat a császár emberétől lebélyegzett papirosra Írják.

flz  egyiptomi uralkodók a maguk papirusz-monopollumát 
csakhamar arra használták föl, hogy általa a rájuk szorult 
szomszédjaikat kizsákmányolják, f l túlfeszített húr azonban 
ez esetben Is elpaltant. Ptolemalosz és Eumensz királyok 
azon versengtek, hogy melyikük tud szebb és hatalmasabb 
könyvtárat felállítani, flz  egyiptomi Ptolemalosz akkép vélte 
versenytársát egyszer s mindenkorra lefőzhetni, hogy meg
tilto tta  a papirusznak Egyiptomból Eumensz országába való 
kivitelét. Eumensz és tudásai addig törték a dolgon felüket, 
amíg kt nem sütötték, hogy a kellően kidolgozott állati irha 
éppen úgy alkalmas Írási célokra, akárcsak a papirusz.

f l pergamentkészftés titka tehát föl uolt födözve. ílevét 
az u| fróanyag Pergamun városától kapta, ahol először 
gyártották nagyban. Főképpen kecske- meg birkabőrt hasz
náltak föl nyers anyagul, s alapos kidolgozás után enyves 
fehér festékkel befestették, s aztán tajtkővel simították, 
hogy írásra alkalmatos legyen, f l kecske- és birkabőrön 
kivül antilop-, borjú-, sőt kutyabőrt is használtak a perga
ment előállításához, még pedig európaszerle egyaránt, ffll-  
nálunk a régi nemesi okleveleket meg az ügyvédi diplomát 
tréfásan máig is kutyabőrnek nevezik, s egy régi Jó szálló
igénk azt tartja, hogy csak azért nem Írják az ügyvédi 
diplomákat máig is kutyabőrre, mert magyarországon im
már több az ügyuéd, mint a kutya.

f l régmúlt idők tintájának anyagáról igen Jó értesülésünk 
van. f l régi görögök és egyiptomiak tintája nem uolt folyé
kony, mini a mienk, hanem száraz, tusforma, s egy fenyő
fajtának, a Plnus Taedának a kormából készült, f lz  Irótoll 
kezdetben fából, főképpen puszpángból készült, amint azt 
megkövesedett leletek Is bizonyftják. Használata és tartása 
szakasztott olyan volt, mint a mi közönséges (rótallainké.

f l könyveket meg papirusztekercseket egerek, patkányok 
és egyéb rágcsálók pusztításai ellenében úgy biztosította az 
ókor rmbere, hogy rédrusfa-klvonattal vagy sáfrányfesték- 
kel kente be. Etlől nagy a respektusa minden rágcsálónak.

fl papirusznak, pergamentnek s általában minden fajta 
iróanyagnak az óra Időről-Időre változott, de általában azt 
mondhatjuk, hogy mindenkoron |ó magos volt. fl Krisztus 
előtti III. században például oly drágák voltak az írószer- 
számok, hogy Zénó görög bölcs egyik tanítványa, Kleanlesz. 
cserepekre meg csontokra volt kénytrlen Imi. Ugyancsak a 
Krisztus előtti I. és II. században pedig még Egyiptomban 
Is cserepekre s csontokra Írták az adózási nyugtatványokat.

flz Iróanyagok készítése dolgában különben — bár min
dig elszigetelte magát a többi államoktól — Kínáé volt a 
vezető szerep. Különösen a paplrosgyórtós dolgában Járt 
elül. Történelmileg kimutathatóan a legrégibb Időkben bam
busz-táblácskákra Irtok a kínaiak, olyanokra, amlnőkrt 
még ma Is szép szómmal találhatni a régebbi pagodákban. 
Krisztus születése utón IS3 körül, Tal-Lun császár uralko
dása Idején találták fái a növényrostokból készült tulajdon
képpeni papirost. Ez későbben fökép úgy készült, hogy a 
farostot meg kenderlonalat ócska szövetekkel egyetemben 
péppé szaggatták, s aztán nemezrsllve, napon szárították.

S ezzel áttérhetnénk a tulo|donképpenl papiros történe
tére. 0e ez hatalmas téma. s akárhány fejezete nincs még 
elegendőképpen tisztázva. Rapszádlkusan. a kutatások és 
logikai következtetések haladása orányában írunk ma|d róla.
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és színek birodalmából.

Rapszóőikus közlemények a színes festékekről.
f i modern gépmesternek a mehanikal és bizonyos fokú 

kémiai ismereteken kluül mindinkább az lesz a fö erős
sége, ha a festékek sajátosságait, keverhetésük módját és 
föltételeit ismeri. E nélkül ma már mind nehezebben boldogul.

f i következekben nagyon röviden s szinte rapszódikusan 
mondok el némely fontos dolgot a festékek és színek taná
ból. Bár csöppet sem új dolgok ezek, s szaktársaim talán 
már többször Is olvashatták it t -o t t : fontosságuknál fogva 
semmiesetre sem fog ártani az újból való összefoglalásuk.

Ft színes festékek háromféle alakban kerülnek a keres
kedelembe s onnan a könyvnyomtató keze alá, és pedig 
szárazon (por-alakban, darabokban), azután tésztás alak
ban, hol a festék, a pigment már meg van kötve, s végül ken
tével, teljesen elkészítve a felhasználásra. Ha egy s ugyanazon 
munkánkhoz nagyobb mennyiségű festék szükségeltetik: 
kétségbeuonhatlanul olcsóbban iövünk ki, ha a festéket 
száraz állapotban szerezzük be, s kentével házilag kever
jük a kívánt sűrűségre. Ily fajta munkák kivitelénél az a 
legfontosabb, hogy mindenkoron előszűr a pigment keve
rendő meg a kentével, de csak éppen annyival, amennyi a 
kötésére szükséges, s csak azután ereszlendő fel. f i festék 
akkor van Jól összekeverve, ha a festéklopáttal barázdát 
húzva benne, ennek fölülete nem érdes, hanem tükörsima.

mindig arra törekedjünk, hogy minél kevesebb féle fes
tékkel dolgozzunk. Akárhány féle színű festékre van szük
ségünk, untig elég, ha a három alapszínű festékből rende
lünk meg két-két félét, nevezetesen a sárgából vörös és 
zöldes árnyalatút, a vörösből sárgás és kékes, a kékből 
pedig vöröses és zöldes árnyalatút, és ezeken kívül olyan 
színű festékeket, amelyek a három alapszínből keverés 
által elő nem állíthatók, mint aminők például a telített barna, 
a cinóber, a póvakék és satin elnevezéssel forgalomba 
kerülő festékek. Ha bármely festék színét törni akarjuk, 
de olyan határok között, hogy az azért megtartsa eredeti 
fényét: mindig az Illető festék kiegészítő színéből keverjünk 
hozzá, a sárgához tehát Ibolyát, a vöröshez zöldet, a kék
hez pedig narancs-szint keverünk. Ha tompítani akarunk: 
vegyünk fehéret és feketét, f i rajzoló-művészek és a nyom
dászok ugyanis nem ugyanazt a dolgot értik törésen meg 
tompításon, f i rajzoló és festő szerint tört szín az, ame
lyet valamely világosabb színnel — tehát akár fehérrel Is — 
halványítottunk, tompított pedig, amit sötétebbel kevertünk.

Tiszta színeknek csak az első és a másodlagos színeket 
nevezhetjük ; elsődlegesek azok. melyeket keverés útján nem 
nyerhetünk, azaz a sárga, a vörös és a kék, másodlagosak 
pedig azok, amelyeket két elsődlegesből keverhetünk: a 
sárga és vörösből lesz a narancs, a vörösből és kékből 
az Ibolya, s a kék és sárgából a zöld. Két másodlagos 
szín összekeveréséből harmadlagosat nyerünk. Hz oly két 
szín, amely bizonyos összetételben fehéret, másban feke
tét a d : komplementér, azaz kiegészítő színnek nevez
tetik. Valamely színnek kiegészítő színe az, amelyet ha 
hozzáadunk, a három alapszín összetételére kiegészíti. 
Színeket kétféleképpen lehet összekeverni s megkülönbözte
tünk additív (addo : hozzáadok) és szubraktlv (subtraho : 
kivonok) színkeverést, fiz  additív színkeverésnél a színeket 
egymáshoz hozzáadjuk; ha a sárga, vörös és kék színek 
sugarait valamely sík egy és ugyanazon pont|ára egyide
jűleg vetítjük, azok együttesen fehéret adnak, f i szubtrak-

tív színkeverésnél nem adunk össze, hanem valamely síkról 
szinsugarakat vonunk el, s végül nem marad más szín, 
mint a fekete. Kiegészítő színeknek tehát azokat nevezhet
jük, amelyek addltíve keverve fehér, szubraktíve keverve 
fekete színt adnak. Valamely szín kiegészítő színét (például 
egy elsődleges színét) úgy találjuk meg, ha hozzá azt a 
másodlagos szint vesszük, amely a hiányzó, a két másik 
alapszín összekeveréséből áll elő, azaz azt, amelyben az 
első szín nem foglaltatik, f i vörös kiegészítő színe a zöld. 
f i vörös elsődleges szín, a zöld másodlagos, keveréke 
tehát a két másik alapszínnek: a sárgának meg zöldnek.

mind a festésben vagy bármely más munka előállításánál, 
ahol színek Játszanak szerepet, minő pedig a nyomtatásban 
arra kell ügyelni, hogy csakis harmónikus színeket állít
sunk egymás mellé, különben színérzékünkef a színek, a 
színes kép nem fogja kielégíthetni. Orra nézve, hogy mely 
színek együttes szemlélése gerjeszt esztétikailag Jóleső 
érzést: szabályt nem lehet felállítani, legfeljebb némi
támasztópontot lehet adni a színek összeállítására; az 
egyedüli, amire támaszkodni k e ll: az ízlésünk. Általában 
elfogadott s gyakorlatilag helyesnek bizonyult felfogás az, 
hogy az egymással komplementér színek |ól Illenek egy
máshoz, azaz azok, amelyek a színkorongon egymástól 
180°-nylra esnek mint normális színek, s a kör középpont
jától uató távolságuk a kör sugara, illetőleg az átmérő 
hosszúságára egészítendő ki. f i fehér és fekete illik  mind
egyikhez, nem kevésbé az arany és az ezüst, f i hatást a 
barna és a szürke szín neutrális tónusai nem ronthatják 
le. Ha valamely munkát hat-hét uagy még több színben kell 
előállítani: kiválasztunk két Jól harmonizáló színt, hogy 
azok domináljanak, s a többi színt felrakjuk díszítőül a 
domináló színek árnyalataiban vagy szerényen meghúzódó, 
de mégis emelő neutrális tónusokban. Igyekeznünk kell 
különben a sokszínű munkák kivitelénél arra, hogy ne 
lehessen róluk könnyen, vagy éppenséggel már az első pillan
tásra leolvasni, hogy hány színben nyomódtak. Szt.

Hogy állapíthatjuk meg a festék jő minőségét?
f i Revue de l ’ lmprlmerle legutóbbi számában Igen érdekes 

cikkben foglalkozik a festékek kémiájával, f i többek között, 
hogy a festékek |ó minőségéről meggyőződjünk: enyvezet- 
len papiroson mázoljunk egy keveset széjjel. Pár óra múlva 
a festék vékony sáuval lesz körítve, mely a tartalmazott 
firnászból képződik. Ha a festék ló alkatrészekből uan 
vegyítve, a sáv fehéren mutatkozik, míg ellenben rossz 
összetételű anyagra vall, ha a sáv kevésbé vagy erősen 
sárgán képződik. Ily nyomáfestékkel természetesen tiszta 
nyomást nem lehet elérni, f i sárgás képződmény a kence 
és a fekete festőanyag rossz minőségének tudható be. fiz  
olcsó minőségű festékhez —• magától értetődik — keuésbé 
értékes anyagól vegyítenek, f i gyantás olajok, melyeket 
ezek a festékek tartalmaznak, idézik elő a sárgás képződ
ményt. lő  festéknek Intenzív feketének, zsírosnak és ruga- 
nyosnak kell lenni, a mellett pedig — ami a fő — gyor
san száradénak és nem slmulékonynak. minél finomabb a 
festék, annál szembetűnőbb száradó tulajdonsága. Általá
nosan Ismert tény, hogy olcsó festéknek sokkal rosszabb 
a fedőképessége, mint a drága festéké. Uégül száradt 
festéket kőola||a! vegyíteni nem tanácsos, hígított flrnász 
ebben az esetben |ó szolgálatot tesz. H. K.
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Szaktanfolyamaink keretében két igen érdekes kiállítást 
rendeztünk legutóbb; minő a ketlö méltán megérdemelte 
a budapesti nyomdászullág élénken nyilvánult érdeklődését.

Hz egyik kiállítást Haraszti H. úrnak, a párisi hírneves 
Ch. Corilleux 0 Cte festékgyártmányai budapesti elárusí
tójának köszönhettük, aki egy határ főképpen francia szín
nyomót bemutatásával ragadta el a Jelen volt szakközön
séget. R remek műlapok (közülök egyet |anuárl füzetünk
höz mellékeltünk, egyet pedig mostani számunkban mutatunk 
be) egytől-egyig Lorilleux-féle festékekkel nyomódtak, s így 
igaz, meggyőző reklámul Is szolgálhatnak a hatalmas cégnek.

Haraszti úr egyszersmind igen érdekes előadással is 
fűszerezte a maga nemében ritka szép kiállítást. H három- 
színű nyomtatáshoz való festékekről szólott az előadása, 
s a figyelmes hallgatóság nagyon sokat tanulhatott belőle.

R másik kiállítást a februári havi üléssel kapcsolatban 
rendeztük, az éppen egy esztendeje fönnálló lókai-nyomőá- 
nak (Berger és Schlmek) munkált téve ki közszemlére. 
E nyomda Jeles mesterszeőője és faktora, Rlgner lános 
szaktársunk, nagyszámú szép szrdésmunkával és ra|zzal 
vett részt a kiállításon, egyik főnöke Schlmek Ferenc pedig 
a maga minálunk utolérhetetlen színnyomás! technikájával 
kelteit általános csodálkozást a szépszámú látogatók körében.

Haraszti úr előadásának és Schimek úr kiállításának tanul
ságait alantabb kövrtkező cikkelyünkben foglaltuk össze, 
természetesen csak nagyon röviden, amennyire terünk engedi.

R könyvnyomdái háromszlnű nyomtatás, vagy görögösen 
trikrómla a hellokrómla! eljárásoknak a gyakorlatban eddig 
legjobban beválott, s az Illusztrációk meg tömegnyamtat- 
uányok előállítása tekintetében óriási Jelentőségre vergődött 
ágazata, mint Ilyen szoros kapcsolatban van a színes foto- 
grafálásnak még mindig megoldatlan problémájával Is.

R háromszlnű nyomtatás — mint az köztudomású — 
három lemezről történik. Rz egyikről sárga festékkel, a 
másikról vörössel, a harmadikról kékkel nyomtatnak, mind 
a három lemez autotlp-hálózatos (I. r füzet 54. oldalát), 
s a sárga, vörös meg kék pontok Jobbára nem egymás 
fölébe, hanem egymás mellé kerülnek a róluk |ó regiszterrel 
készült nyomatokon. R szekundér meg trrrlér színek így 
Is előállónak, amint hogy azt akárhány ruhadarabon vagy 
más egyében akár mindennap Is tapasztalhatjuk. Sűrűn 
vöröspettyes kék ruha például messziről Ibolyaszlnnek látszik.

R lemezek előállítása különben a következőképpen törté
nik : R fotográfiai fölvételkor színes üveglapot, úgynevezett 
fényszüröt helyeznek a lemez elé. R fényszürőn át a föl- 
v teli képnek csak ama részét reagálnak a lemezre, ame
lyeket a szűrő színe nem szí föl. így az Ibolyakék szűrő 
csupán a kép sárga színeit engedi a fölvételi lemezre ha- 
tolni a zöldszlnü a vörös és a narancsvörös szűrő a kék 
részleteket. Hz llykép nyert fölvételeket közönséges módon 
papirosra viszik át, azután pedig elválasztva az autotlplal 

i*' RZ l9V klW“ l,rtt MflaHwot végül a maratásra 
úílőn 2 * * "  Ho 02uMn 02 Ibolyakék szűrő
ü«rÓ|U T  ,ö *^8° ,r,,ékket. a zöld viszontVL ° n0rQntaw9r6* P*«« M* «'"ben kerül nyomtatás 
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kellene'lennie, ami különösen a krómsárgánál nem érhető 
el tökéletesen. Ezért is nyomtatják a sárgát mindig leg
először, nem pedig azért, mintha valami nagyon alárendelt 
Jelentőségű kérdés uolna : Jól van-e megválasztva az árnya
lata, uagy sem ? Sőt éppen ellenkezőleg : Igen fontos ez Is.

H kemlgrafus, minekutánna a három- vagy négy9zln- 
nyomatokhoz való kliséket elkészítette: próbalevonatokat 
készít róluk. E próbaleuonatokhoz való festék-árnyalatok 
biztos eltalálása úgyszólva legfő kezessége a három- vagy 
négyszínű kép uéglrges nyomtatáskor való sikerültének.

R festékgyárosok normális festék elnevezéssel a három
szlnű nyomtatáshoz való speciális festékfa|tákat készítenek. 
E normális festék készítésekor annakelőtte arra törekedtek, 
hogy azok a lehető legtisztább szlnárnyatatúak tegyenek, 
uagyls hogy a vörös nejátszék se a kékbe, se a sárgába, 
és így tovább. R gyakorlatban azonban ezek az abszolúte 
normális festékek nem felelhettek meg mindennemű Igé
nyeknek. s csakhamar szükségessé vált éppen az annyira 
perhorreszkált sárga meg kék árnyalatú vörösnek stb.-nek, 
vagyis a rendesnél melegebb meg hidegebb árnyalatú nor
mális színeknek a háromszlnű nyomtatás kombinációjába 
való bevonása, fgy most a kiválóbb festékgyárosok nor
mális festék elnevezéssel három-három árnyalatú vöröset, 
kéket meg sárgát gyártanak, amelyek együttesen huszon
hét-féle, többé-kevésbé különböző kombinációt engednek meg.

fl kemlgrafus ezt a huszonhét-féle kombinációt kellene, 
hogy minden egyes háromszlnnyamatl klisé elkészítése után 
kipróbálja. Hogy valóban megteszl-e ezt mindenkor: bizony 
olyan kérdés, amire aligha mernénk biztossággal felelni.

R színek, de különösen a sárga szín megvizsgálásának 
nappali világosságnál kell történnie. Hagy sürgősség ese
tében elektromos Ivlámpa fénye mellett Is megejthetjük a 
vizsgálatot, ámbátor ez a világítás sem eléggé megbízható. 
6áz-, petróleum- s minden egyéb világítás alkalmatlan 
ahhoz, hogy mellette a sárga szín árnyalatát vizsgáljuk.

Bár a próbanyomtatásnak most használatos mód|a — ha 
valóban lelkiismeretesen végzi a kemlgrafus — az esrtek 
legtöbblében a viszonylag legjobb eredményt ad|a: a gép
mesterek köréből mégis minduntalan fölhangzik a panasz, 
hogy a próbanyomatokon alkalmazott színárnyalatok álta
lában nem megfelelőek, s hogy Inkább tévedésbe-ejtésre, 
mintsem helyes és a célt követő útblgazltásra alkalmasak.

R gépmesterek panasza azonban — ha a dolgot tárgyi
lagosan mérlegeljük — nem annyira a színek megválasztá
sában, mint Inkább maguknak a próbanyomatoknak készí
tési módjában találhatná meg az Indokolását. Köztudomású 
például, hogy a próbanyomatok nem tipográfiai gyorssa|tón. 
hanem csak afféle kézi sa|tán készülnek, s ezért egyenge- 
télükről csak Igen korlátolt mértékben lehet sző. Alulról 
még csak meg lehet az egyes klisékéi egyengetni — bár ezt 
Is csak kevés kemlgrafus teszt — de a fölülről való egyen- 
getés, aminek pedig az árnyalatok finomabb elosztása a 
cél|a: mindenkoron elmarad. R végleges nyomtatást végző 
gépmester tehát már rz okbál Is loggal állíthatja, hogy az 
ő munká|a a próbanyomaIbellnét tökéletesebb lehet, mert 
hiszen már az egyengetésl módja Is lobban megközelíthe
tővé teszi a tet|es sikert, (s  ez már maga Is nagy előny.

Ezzel az rtőnnyet szemben azonban a próbanyomatokat 
végző munkásnak Isméi más könnyebbséget vonnak. így 
például az Is. hogy a próbanyomalak Idején a klisék rend-
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szerint míg nincsenek körülvágva, s a köröskörül kima
gasló lemez-szil a ra|z esetleg elmosódó végeinek pontos 
és szép kiadódását biztosítja. FI példányszóm nyomtatása
kor pedig tudjuk, hogy mind nehéz dolog az ily  elmosódó 
szélek szép nyomtatása ; a festékezfi hengerekbe vagy a 
papirosba való túlságos benyomódásuk csak Igen gondos 
és szakszerű munkával kerülhető el. f l mellett a próba
nyomatoknál a lemezek teljesen tiszták, s egy-két példány 
nyomtatása után meg szokás mosni őket, ami a végleges 
nyomtatáskor természetesen elképzelhetetlen dolog volna. 
R próbanyomatokon azonban a lemezek folytonos tisztoga
tása következtében a festék nem gyűlhetik össze a lemez 
mélyedéseiben, s így a levonatok is sokkalta tisztábbak.

Rmint említettük, a festékgyárosnak — legalább a párisi 
meg nyárára egyszersmind budapesti Ch. Lorilleux B He- 
nél így áll a dolog — mind a három alapszínből három
három különböző árnyalatú normális festéke van, amelyek 
segedelmével huszonhét-féle változatot lehet — a hígítással 
elért különbségeket nem is számítva — egy-egy háromszlnű 
képben elérni. Rz esetek óriási többségében ez elegendő is.

mindamellett előadódhatik olyan eset is, amikor a nor
mális színek mind a három skálája kevésnek bizonyul 
ahhoz, hogy velük az eredetinek minden szinhatása pon
tosan utánozható legyen. Ilyenkor a nyomónak éleslátásától 
és |ó szlnérzékétől függ, hogy sikerül-e az illető nyomtat
ványt mégis az eredetinek megfelelően, híven elkészíteni.

R budapesti Pallas-nyomdában egyszer valami leveles- 
virágos háromszín-nyomatot készítetlek, f l sárga szín Is, 
meg a vörös is helyén való volt, de a kék lemezről zöld
del kellett nyomtatni, hogy az eredmény teljesen |ó legyen. 
Schimek szaktársunknak hasonló eset már többször Is elő
fordult a maga rengeteg prakszlsában, most pedig egy 
közismert német lapban arról olvasunk, hogy egy alkalom
mal éppenséggel fekete festékkel kellett a kék lemezről 
nyomtatni. S ennek kényszerűsége talán többször Is beállhat.

R háromszlnű nyomtatásban mindegyik szín Jó meg
választásának döntő hatása van a nyomatok sikerültére, 
de — hogy úgy fejezzük ki magunkat — talán mégis a 
legfontosabb szerepe van köztük az utoljára nyomódó kék
nek, amelytől a kép egy fő-fő színének: a szürkének az 
árnyalata Is függ. Hogy megfelelő szürke szint minő bajos 
dolog a háromszlnű képeken elérnünk : talán mondanunk 
Is fölösleges ; tudják azt nyomó szaktársaink tapasztalásból.

általában azt mondhatjuk, hogy mentői sötétebb kéket
veszünk a háromszlnű nyomatokhoz, annál biztosabban 
érhetjük el a szürke szint is, különösen, ha a vörös leme
zen a szürkének megfelelő helyeket a retoucheur Jó részben 
redukálta. Hogy a kék szín helyett kifejezetten feketét ve
gyünk : természetesen csak ritkán lehetséges, olyankor
tudniillik, amikor sem intenzív kék szín, sem pedig ennek 
a sárgával és vörössel való kapcsolatai: zöld meg Ibolya 
nincsenek meg a képben. Ilyenkor esetleg |ó eredménnyel 
|ár a Kék színnek fekrtévrl való helyettesítése, amennyiben 
biztosítja az erőteljes részleteknek meg a szükséges neut
rális szürkének az elérhetését, mindenkoron azonban csak 
o legnagyobb óvatossággal cseleked|ük meg az llyes szín
i i g  ' * * * *  az*r* *9- roert a vörös lemezen redukciók

n : az egészet könnyen elronthatjuk. Sza-
bá yui talán azt állíthatnák föl. hogy csak olyan festmé- 
nyék reprodukálásakor próbálkozzunk meg a kék-fekele 
sz ncserével, ámenek _  a mellett. hogy sem kék, sem 
zöld, sem pedig Ibolyaszln nincsen bennök — első pillán- 
lásra Is már vörösbarna szlnhatást tesznek a szemléidre.

9* r9° sz,'n" í  ~  vMgos volta következtében — álta
lában ba|os eltalálni a helyes árnyalatot és ponlos festék- 
mennyiséget. Egy és ugyanazzal a fajta sárgával különböző 
árnyalatú nyomás esik, a szerint, amint több vagy kevesebb 
festékei bocsátunk a festíkező hengerekre. Kicsiny festék-

mennyiségnél talán citromsárgának látszik a színe, bővebb 
festékadásnál pedig esetleg már narancs-színbe Is látszik, 
ami azután könnyen nagyobb tévedésekre adhat alkalmat.

Túlságosan sok festékkel ne nyomtassuk a sárgát, mert 
különben a kék meg vörös színnél is ugyanazt kell ten
nünk, s egyszeriben tönkre tesszük vele a képet, f l mellett 
a sok festékkel nyomtatott képek könnyen összeragaónak.

Háromszlnű nyomtatáskor rendkívül fontos dolog az, 
hogy a festékeződés helyes mértékét már eleve megállapít
suk. Kellő mértékben festékeződik a forma, ha a tömörebb 
részletek [ól födődnek, s a mellett a világosabb részletek 
mégis tökéletesen kifogástalan tisztasággal nyomódnak.

K .V ÍC  Káról, (P .m  Ztlgmoná ír .  h, , | ) < u |
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Szedésről —  szedőknek
Újabb díszítő módok keresése a mesterszedésben.

Évek óta mindenfelől hangzik az Intő szózat, hogy töre
kedjünk akddens munkáink kiállítása dolgában a lehető 
legnagyobb egyszerűségre, mesterszedőink hangoztatták ezt 
a legszónorlkusabban, de egyszersmind ők vétettek legtöbbet 
az egyszerűség elue ellen, A betűk dolgában igaz : meg
szívlelték az egyöntetűségre vonatkozó jó tanácsokat, de 
a disz bizony máig is túlteng a legtöbb akcidens munkán.

Van egy gyönyörű frázisunk, mindenki bemagolta, Azt 
mondja ez a szép és mindenek fölött Igaz frázis, hogy a 
betűszedői munkán a betű a fő, minden egyéb csak staf- 
fage. S különös do log: bármennyire meg is vagyunk győ
ződve e mondás igazságáról, a gyakorlati életben homlok- 
egyenest ellenkezőleg |árunk el. Valami ékes cifraságot 
rendszerint úgy kidomborítunk a nyomtatványon, hogy a 
mindenesetre fontosabb szöveg maga alig juthat érvényre.

Hiszen van rá eset, amikor a disz — mini Illusztráció — 
teljesen egy-értékű a szöveggel, sőt még ha nem Is illusz- 
tráció-képpen. hanem egyszerű dekorárlókép szerepel, nos 
még akkor Is kiemelhetjük egy kissé, mint színfoltot, ellen
súlyozásául a szöveg alkotta színfoltnak, de minden közön
séges újsághirdetést, minden banális kereskedelmi nyomtat- 
tatványt teletömni clródóual: talán sok is egy kicsit a jóból.

Vigasztalásukra legyen azonban mondva akcidens-sze- 
dőinknek, hogy nemcsak ők maguk |árnak téves utakon. 
Festő-akadémiát végzett művész-emberek Is, akiknek pedig 
évek hosszú során át módjukban volt a szép törvényeinek 
a tanulmányozása: akárhányszor ugyanabba a hibába 
esnek, mint ami a ráros-peresztegi Első Hazai Könyv
nyomda és Koporsókészltő llá lla la t akrldens-szedőjének, 
Schleslnger Efrójlm úrnak a munkált je llemzi: a bő szö
veget hatszorta erősebb díszítmény szorongatja mindenfelől.

Heves művész-embertől láttunk a napokban Ily levélfe|rt.
nem, nem ez az út, amelyen haladnunk kell, hogy a viszo

nyaink közepette elérhető legmagasabb színvonalra emet|ük 
a magyar könyvnyomtatást. Hz öntödei disz csak másod
rangú eszköz ahhoz, hogy nyomtatványainkat széppé tegyük. 
Hz első a betű, amelyet ha jól megválasztunk, s keltő sik- 
érzékkel tudunk elhelyezni a megfelelő színű és struktúrájú 
papiroson: némi kis lénla-klsérettel egymagában Is Igen 
iá hatást képes kelteni, s a mellett a nyomtatványnak a 
megrendelőtől megkövetelt praktikussága mivel sem gyöngül.

Egyszerű, de u| és hatásos szöveg-elhelyezési módokra 
kell törekednünk nemcsak az úgynevezett finomabb akrl- 
Oencláknál, hanem minden munkánkban: könyvben, újság
án, hirdetésekben, kereskedelmi nyomtatványokban egy

aránt. Különösen ami a hirdetéseket Illett: vessünk el 
áttekinthetőséget zavaró kölöncöt. Amennyire 

rsak lehet: sorokkal dolgozzunk. A területhatárolásro pedig 
^**ora,,u lénia Is. Qe mód|ával használjuk.

. m,fl rflv*b kereskedelmi nyomtatványok dől- 
?án JL n 9 !  Q r*9' Mblon M a. Próbálkozzunk meg véle. 
mea í  I  « J1' ,0rm<iban' ul »érelosztdsl módozatokkal,
oz9e d ő l o . r E ,ábl^ fl,n0k *'b’ “ Wvri kapcsolásával H, 9 HüWsn. csinosan, tehát modernül előállítanunk
2 ? J 2 " 0 |av"onl- aiodernlzálnl való untig elég.

0 P*,Öá' ' m,"íQ"b: ■ Múmiákon még
széllelnn a *8 Mwosan összetartozó szövegrészek

Moká._Kerü, rajtuk szöveg a fej.énlábj 
az oldalvonal mellé, meg még alulra Is. Cz csak nem modern f

fl tört számokról, matematikai jelekről stb.-ről.
Régi, szinte érthetetlen mulasztása betűöntőinknek, hogy 

a tört számokkal, matematikai és egyéb llyes jelekkel nem 
Igazodnak az Illető betűtest normális m betűjéhez. Ez az 
oka aztán, hogy a hanyagabb, vagy az alárakástól Irtózó 
szedő által szedett sorokban egyszerre rsak a betűképnél 
nagyobb, bosszantóan csúnya, úgynevezett lelógó részleteket 
szoktunk ta lá ln i; például: J»/IU X  V» +  3-7. A tört 
számok itt jók, mert nyomdánk művezetőségének kívánsá
gára Így készültek, de a legtöbb nyomdában egészen alul, 
a betűtestnek közvetlenül a szélén vannak a törtbeli neve
zőknek használt alsó tört számok. Példánk azonban mégis 
h ibás: a tört számok meg a matematikai jelek közt nagy 
a hézag, a szorzó meg összeadó jel pedig ''lelóg” . A gon
dos szedő Ilyenkor egy fokkal kisebb matematikai Jelet 
vesz, s azt alárakja. így n i : “ / iu  X s/» +  3 7. Igen taná
csos volna, ha betűöntőink valamivel vastagabb vonású 
tört számokat Is öntenének, mert dekoralivebb hatású betűk 
közepette — aminő a mi betűnk Is — sehogy sem fest jól 
az ösztövér-vonalas tört szám meg matematikai jel. Kurziv 
tört számokat sem ártana önteni. Vagy hogyha már az így 
fölmerülő költségeskedéstől fél a betűöntő: nem tehetné 
meg legalább azt. hogy a karakterisztikusabb és egyszer
smind kapásabb betüfajták, mint a Coruinus, Ufittelsbach 
és Erkmann-tfpu5. valamint a dűlt betűfajták mellé Vc-est, 
'/•-est meg */*-est Is öntene ? Sokba nem kerülne a dolog !

flz amerikai könyuszeóők egy érőekes szokása.
A bécsi 6raphlsrhe Revue a könyvszedök egy érdekes 

szokásáról Ir az amerikai Qe Uinne "modern methods ot 
book composition" című könyve nyomán. Amerikában a 
szedő minden Iv első és utolsó kolumná|a közé — ponto
san a középre — egy uagy másfél drerónyl hosszúságú 
fekete vonalat tesz. még pedig úgy, hogy az első ívnél ez 
egész a kolumna fölsejére kerül, a másodiknál valamivel 
le|ebb, a harmadiknál még lejebb, és így touább, úgy hogy 
mikor a könyvkötő az összehajtott Iveket összeszedi, ezek 
hátulján a fekete vonalak lépcsőzetesen sorakoznak, így n i :

Valamely ttzenöt-lves munka összeszedett Ivei tehát a gerin
cükön körülbelül Ityen képet adnak. A könyvkötő egyetlen 
pillantással meggyőződhetik róla, hogy rendben van-e a 
kotladonátt könyv. fiiért ha a fekete vonolkdk nem lépcső
zetesen, hanem szabálytalanul sorakoznak egymás után: 
vogy az Ivek sorrendje von elhibázva, vagy más ba| van.

Az amerikai betűszedők eme szokásának nálunk Is való 
meghonosítása éppenséggel nem ártana. Hiszen tudvalevő 
dolog, hogy a könyvkereskedőknek napról napra kellemet
lenségük von hibásan kollarlonátt könyvek révén!
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Színes nyomtatuányok egymáshoz ragadása.
Ez elég kellemetlen dolog. Egy litográfus Ismerősünk

nek úgy összeragaőtak a kromópapirosra nyomtatott szines 
képei, hogy széjjelválasztásukkor tépőőtek, s uégezetül el 
is dobhatta az összes példányokat. Egy másik ismerősünk 
tipográfiai négyszín-nyomatokat készített szintén kromó
papirosra, s észrevéue, hogy példányai ragadnak : közön
séges ujságmakulafurát rakatoit az egyes íuek közé. Ered
ményül azt nyerte, hogy a makulatúra is hozzáragadt a 
képnyomathoz, s mikor nagy üggyel-bajjal leszaggatta róla, 
a makulatura-papiros rostozatábál még Jócskán maradtak 
foszlányok a képen. — fl tanulság az egészből az, hogy 
amennyire lehet, kerüljük a túlságosan erős festékkel ualó 
nyomtatást. De ha már éppenséggel nem lehetünk el nél
küle, igyekezzünk legalább arra, hogy a festék leadódása 
lehetőleg uékony rétegben történjen, már csak azért is, mert 
igy gyorsabban szárad. R nyomtatott példányokat pedig 
apró csomókban rakjuk széjjel, nehogy a saját súlyuk foly
tán összepréselődjenek. (T)ás módja a segítségnek nincsen.

R festék összeszáradása a hengerek uégein.
6yakorta megtörténik, hogy a festékező hengerek két 

uégén a festék olyan szilárd és kemény réteggé szárad 
össze, hogy még benzinnel vagy petróleummal sem távolít
ható el onnan. R henger átmérője a két szélen így meg
vastagodván, középen alig vehet föl festéket, s így a festék 
eldörzsölődése, illetőleg föladódósa meglehetősen hiányossá 
válhatik. Egy német szaklap a kén-étert ajánlja ilyen ese
tekben mosó-szerül, s állítása szerint ez a legkeményebb 
festékréteget is fölbontja. — Legokosabb persze, ha a festék 
összeszáradásának már eleve is elejét vesszük. R festék
tartóban levő tömböket oly közel kell egymáshoz helyez
nünk, amennyire csak azt a forma megengedi. De mert a 
hengerek két szélére még így Is tolódik ki festék, ajánlatos 
a hengerek e részeire időnkint petróleumot vagy kenő-olajat 
csöpögtetnünk. Ily módon túlságosan sok festék sem hal
mozódik föl a széleken, s összeszáradása is ki van zárva.

fl színes borítékpapirosokra való nyomtatás.
Tömérdek sokat összeírtak már e tárgyról, de valójában 

még minőig édeskevés ama gépmester szaktársainknak a 
száma, akik ne fognának bizonyos szorongással az efféle 
munkába, s akik a borjúbőr- s1b. papirosra is megközelí
tőleg olyan biztossággal nyomtatnak, mint akármicsoda 
egyéb papirosra. E sajnálatos körülménynek az az oka, 
hogy még mindig gyöngén állunk anyagismeret dolgában.

Ismernünk kell a sok-sok papirosfajtának meg festéknek, 
valamint egyéb segítő anyagoknak a tulajdonságait, s egy
szeriben könnyebben megy a dolog. Különösen a színes 
papirosra való nyomtatáskor szinte leküzdhetetlen nehéz
ségek tólulnak ama gépmesier elébe, aki a papirost meg a 
festéket, ezek tulajdonságát, meg bizonyos fokig a kémiá
jukat is nem ismeri, s ezenfelül még a színtanban is járat
lan. flem a receptek tömege kell a borítéknyomtatással baj
lódó gépmesternek, hanem anyagismeret, s minden |ól megy.

Eshetőség az autotípiai klisék tisztogatásakor.
Előfordul hébe-korban, hogy az autotípiák levonatain 

nyomtatás közben oly piszkos foltok mutatkoznak, amelyek 
a formának kefével való alapos megmosása után is maka
csul megmaradnak a helyükön. R gépmester ilyenkor elvégre 
is azt gondolja, hogy a maratásban van a hiba, s végig
nyomtatja azon mód piszkosan az egész példányszámot. 
Pedig sok esetben könnyű segíteni a bajon. ílem kell hozzá 
más, mint egy darab jóféle törlő-gummi. R fo lt okozója 
ilyenkor valami olyan piszok, amely benzinnek, petróleum
nak ugyan eilentáll, de a törlő-gummival egykettőre eltávo
lítható. Csak arra kell ügyelnünk, hogy a gummi ne legyen 
túlságosan kemény, mert könnyen karcolást ejthet a képen.

Fekete festékkel ualő nyomtatás bronzolt alapra.
Ilyen esetben a nyomtatás ritkán szokott sikerülni, még 

pedig azért nem, mert a bronz-alap nehezen ueszi föl a 
fekete festéket, s így az utóbbival rendes módon csupán 
valami tompa színezetű, rosszul födött s ezért foltos fölület 
érhető el. Szinte elkerülhetetlenül szükséges tehát, hogy a 
fekete és a bronz közé valami közbenső festékréteg kerül
jön. Legjobb e célra az olyan fehér festékkel ualó előnyo
mat, amelyhez bizonyos szárító szereket, olvasztott viaszt 
meg gyantát kevertünk. R bronznyomat fölületét azonban, 
mielőtt a fehér festékkel rája nyomtatnánk, ajánlatos puha 
kefével jól elsimiianunk. Ha a mérsékelten adagolt fehér 
festékkel való nyomás megtörtént, s a nyomat megszáradt, 
vigan nyomtathatunk immár fölébe a feketével Is, ez éppen 
olyan jól föd rajta, mint födne közvetlenül a papiroson.

Ha igen nagy példányszám nyomtatásáról van szó : az 
előnyamat alkalmazása esetleg aránytalanul sokba kerül
hetne. Ilyenkor úgy segíthetünk a bajon, hagy mór a bronz 
alá ualó elönyomati festékhez is keverünk megfelelő mrny- 
nylségű viaszt meg gyantát. Ha a fekete szfn ezek után 
nem is föd ugyan a bronzon olyan |ól, mint a közbenső 
előnyomat eseíében: az eredmény többnyire mégis elég jó.
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fl Könyunyomödszok Szakköre szaktanfolyamai.
Tanfolyamaink negyedik ciklusa kitünően folyik, fl hall

gatóság száma |óval nagyobb, mint az elöbbeni ciklusban 
uolt, s munkakeőuük Is szemmel láthatólag megerősödött. 
Ezt legfőképpen annak köszönhettük, hogy a szakoktatás 
súlypontlát Immár egészen a gyakorlati munkára helyeztük át.

f l negyedik ciklusnak múlt füzetünkben közölt beosztásán 
azonban némi változás esett: a két, egyenkint kétórás tipo
gráfiai uázlatkészltési ciklust a hallgatóság óhajtására egybe 
uontuk össze, s ezen 9-től IZ-lg tart a vasárnapi tanítás.

f l kereskedelemügyi miniszter úrhoz állam! támogatás 
tárgyában beadott kérésünkre a következő válasz érkezett.

"11 365/UI. C. sz. f l Könyvnyomdászok Szakkörének 
Budapesten, múlt évi december hó 10-én elém terjesztett 
kérelmére értesítem Címet, hogy mielőtt a dm által fentar- 
tott grafikai tanfolyamok állami támogatása ügyét érdem
leges tárgyalás alá venném : ismerni óha|tom a tanfolyamok 
költségvetését, szervezetét és tantervét, mihez képest fö l
hívom Címet, hogy a Cím által fentartott különböző grafikai 
tanfolyamok szervezetét és tantervét dolgozza ki és Jóvá
hagyásra terjessze elém, továbbá mutassa be az alkalma
zott tanerőkre vonatkozó kimutatását, s végül terjessze 
elém a tanfolyamok részletes költségvetését is, melyben 
annak személyi és dologi kiadásai külön föltüntetendők. 
Budapest, 1907 márc. 11. f l  miniszter helyett: Szterényl.”  

magától értetődik, hogy Szakkörünk elnöke a tanfolya
mok vezetőiével karöltve a lehető legrövidebb Idd alatt eleget 
fog tenni a kereskedelemügyi kormány fenti kívánságának.

riyonitatudny-kidintások rendezése a uidéken.
flz  a kiválóan |ó Instruktiv hatás, amelyet egyes mester- 

szedőink munkálnak kiállítása a vidéken kelte tt: arra Indí
totta szaktanfolyamaink vezetőségét, hogy nagyobb nyom
tatvány-kollekciót — mintegy három-négyezer darabból 
állót — állítson össze, s ezt az egyes városokban levő 
szakköri tagcsoportoknak megtekintés céljából százanklnt 
megküldje. Uldékl szaktársaink így abba a helyzetbe Jut
nak, hogy sűrűbben — akár két-hdrom hetenklnt Is — ren
dezhetnek szakkiállítást, s ezzel kapcsolatban vitaüléseken, 
barátságos összejöveteleken tárgyalhatják a nyomtatványok
ból leszűrhető tanulságokat, s növelhetik ezzel Is szaktudá
sukat. f l kiállításra szánt nyomtatványokat különben pénz
tárosunk Bozsik István küldi szét mindama városokba, 
ahol a tagok száma legalább hat-nyolc, •  ahonnan azt kérik.

f l nyomtatványgyO|temény mentői nagyobbá tétele végett 
fölkérjük szaktársainkat, hogy sikerültebbnek tartott mun
káikból küló|rnek be egy-két példányt növök Lászlónak, 
akár e lap szerkesztőségéhez, akár a tanfolyami nyomdába.

Tanulmányi célokat szolgáló nyomda Bécsben.
f l bérsl nyomdász-inasok szakiskolájának vezetősége 

már régóta hangoztatja, hogy a szakoktatás eredményessége 
csak úgy volna tel|rs mértékben biztosítható, ha az Isfco- 
I m kapcsolatban szaktanulmányt célokat szolgáld nyomda 
állíttatnék föl. s a tanítás maga műhelyszerűen történnék, 
t i bécsi nyomdák berendezése és munkaköre a legkülönbö- 
zöbb, esak úgy, mint nálunk. Uannak Igen nagy nyomda- 
intézetek, ahol a legszigorúbb munkamegosztás rendszere

|ár|a. f l tanulót oda állítják valamely heti laphoz, s négy 
esztendőn keresztül egyebet sem szed, mint egyszerű ujsdg- 
sorokat, amelyek témája meg stílusa többnyire azonos, és 
így a tanuló élelmességére és általános művelődésére sem 
halhatnak valami nagyon fejlesztőén, fl kisebb és közepes 
nyomdákban a munkamegosztásos rendszer a őolog termé
szeténél fogva kevésbé dívik j a tanuló szed közben táblá
zatot, merkantills munkát meg akcldeneiát Is, de viszont 
Jó könyvszedő ritkán nevelődik ki az ilyen nyomdákból; 
a kereskedő-világ silány fogalmazású nyomtatványai meg- 
rontják a fiúnak talán eredetileg iá nyelvérzékét, a kézi 
ügyesség és szedésben való kitartó gyorsaság pedig nem 
fejlődhetik ki nála nagyobb mértékben, mert hiszen mind
untalan más-más munkába, sokszor nem Is a mestersé
géhez tartozóba, kell belekapnia, f l legkisebb nyomdák úgy
nevezett szedő-nyomókat termelnek, akikről általában azt 
mondhatjuk, hogy sem a szedéshez, sem a nyomtatáshoz 
nem értenek. 5 ezt természetesnek is kell találnunk, ha 
meggondoljuk, hogy az Ilyen kicsiny — Ausztriában korlá
tozott koncesszióidnak nevezett — nyomdák egész fölsze
relése egy-két divatját múlt betúfajtából meg hiányos orna- 
mentumsorozatból, no meg egy-két amerikai sajtóból áll.

f l nyomók kiképzése kis meg nagy nyomdában egyaránt 
rossz még Bécsben Is. f l nyomtató sajtó nagy tőkeértéket 
képvisel, s mert munkaképességét a lehető legnagyobb mér- 
lékben ki akar|ák használni: gyereket nem Igen eresztenek 
rája. Amíg a fölszabaóulásl lóele felé nem Jár a nyomó
inas : odóig többnyire be kell érnie azzal, hogy valami kis 
taposó-sajlón névjegyeket, levélborltékokat meg hasonló 
Igénytelen, bővebb szaktudást nem követeld munkát nyomtat.

flz  alaposabb, a könyvnyomtatás egyes ágazatainak 
keretén belül mindenre kiterjedő szakképzésnek tehát az 
Inae-iskolákban kell megtörténnie. Érzik ezt a bécsiek Is, 
s 6lstel Gottlieb ernyedetlrn agitációjára ezért Is alapították 
meg már több mint harminc esztendeje a grémluml Inas- 
szakiskolát. Ebben az Iskolában azonban a tanítás egész 
mostanáig elméleti volt, s csak bizonyos részben lehetett 
ennek egyhangúságán a szemléltetés útján-mód|án segíteni, 
f l nyomda-műhely berendezését lehetetlenné tette eddig a 
hozzája szükséges pénznek meg hetylségnek a hiánya.

f l  bécsi nyomődsz-iportrstület oktatásügyi választmányá
nak most tudomására Jutott, hogy az egyik népiskolában 
két tanterem már |á Ideje használaton kívül áll. Alapos 
megtekintés után alkalmasnak találva e helyiségeket egy az 
Inas szakiskolával kapcsolatos tanműhely céi|olra : folyamo
dott a városi tanácshoz a két tanterem átengedése, s az 
országos Iparoktatásügyl bizottsághoz a nyomda fölszerelé
séhez szükséges pénzbeli segítség engedélyezése végett.

mind a két folyamodás sikerrel |drt. ■ az u| lonmúhelyt 
őszire már valószínűleg ál Is fogják aőnl a rendeltetésének. 
Arról természetesen sző sem lehet, hogy a grémluml Inas- 
Iskolának mind a kllenc-száz tonuló|a részesüljön a tan
műhelyi oktatás áldásaiban, de akik legjobban rászorultok: 
a korlátolt koncesszlá|ú nyomdák Inasai totón mégis csak 
elhelyezhetők lesznek ottan. Ezenkívül az Inas-Iskolát |ó 
sikerrel elvégzett fiatal emberek számára olyanforma tovább
képző tanfolyamokat Is fognak mo|d a tanműhelyt helyisé
gekben tartani, amlndket már ml évek óta |d sikerrel ren
dezünk a Szakkör tanfolyamainak a kísérlett nyomdáidban.
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meghatóan szép, a maga nemében ritka ünnepe uolt 
e hó 16-án a budapesti nyom (Jászságnak, mulatságaink, 
társas életünk éltető leikének, Gyöngyösi Sándornak a negy- 
uen-esztendös nyomdászi 
Jubileumát tartottuk, oly 
szeretettel és tisztelettel 
adózua ünnepeltünk szél
iében becsült személyé
nek, ami a mai üzleties 
szellemű korban már iga
zán rendkívüli ritkaság.

5 ha ualaki, úgy Gyön
gyösi bátyánk méltán 
megérdemelte a pálya
társai részérói ualó lel
kes ovációt, mert bizony 
évtizedeken átal mindig 
és egyesegyedül a közért 
dolgozott, m i, akik nyíl
tan láttuk minden tény
kedését —■ mert hiszen 
őszinte, szókimondó ter
mészetének megfelelően 
leplezetlenül csinált min
dent — csöppet sem esünk 
túlzásba, ha azt mond
juk, hogy az uJiainkon is 
könnyen összeszámol
hatnák azokat a nyom
dászokat, akiknek tevé
kenysége hasonlóan áldá
sos hatással volt összes 
nyomdászságunk minden 
irányú előremenetelére.

fim ! szép és nemes 
törekvés a magyarországi könyvnyomtatók körében az utolsó 
három évtized óta fö lm erült: annak megvalósításánál a ml 
Gyöngyösi Sándorunk mindenkoron zászlótartói szerepet 
töltött be, egyenes természetével, élénk eszével akárhány
szor megbecsülhetetlen szolgálatokat téve az eszmének.

Hosszú, nagyon hosszú liszta kerekednék ki abból, ha 
az ünnepeltnek a nyomdásztársadalomban, a különböző 
egyesületekben és körökben eddig viselt tisztségeit sorjában

elő akarnák sorolni. De 
talán elég lesz annyi is, 
ha röviden utalunk arra, 
hogy anyaegyesületünk
nek évek során át az al- 
elnöke volt, a szanató
riumi bizottságnak máig 
is alelnöke, az Ébredés 
dalkörnek intéző elnöke. 
H mi Szakkörünkben pe
dig ember-emlékezet óta 
ő a "legöregebb" választ
mányi tag. De ezenkívül 
is se szeri, se száma az 
ő nagy rátermettséget, 
lelkes odaadást Igénylő 
komoly tisztségeinek.

Aranyos humorral meg
áldott természete pedig 
társas életünk egyik fő 
fő mozgatójává avatta 
6yöngyösi Sándort. Rz 
6 személye szinte elvá
laszthatatlan a vidámság 
fogalmától. Ahol meg
jelenik — szórakoztató 
összejövetelt, mulatságot 
értve — tréfa meg kacaj 
veszi át a birodalmát.

Komoly munka egy
részt, mindenkire átra
gadó örökös Jókedv más

részt: íme ebben a két irányban csúcsosodott ki eddig 
Gyöngyösi bátyánk tevékenysége, mind a kettő révén szinte 
elválaszthatatlanul hozzánőtt a budapesti nyomdászságnak 
a szívéhez. Ha valakinek, úgy neki teljes őszinteséggel 
kívánhatunk tehát minden oly Jól, amit nyomdász elképzelhet.

Bekötési tábláinkat megrendelőinknek immár szétküldöttük, 
néhány darab azonban még rendelkezésre áll és rövid ideig 
kapható kiadóhivatalunkban, fővárosi megrendelőknek I kor. 
ÓO fillérért, vidékre (portómentesen) I kor. és 50 fillérért.

Külföldi kritika a Grafikai Szemle kiállításáról.
Külföldi laptársaink egyértelműig igen dicsérik folyóira

tunk mostani kiállítását, s általában Igen slilszerűnek meg 
szépnek mondják. Különösen a b e rlin i" Buchdrucker-UJorhe" 
szinte áradozik a dicsérettől. Idehaza is — amint értesü

lünk — igen Iá hatást tett az u| köntös. Bizalmas beszél
getés közben egyik szaktársunk ugyan nehézkes olvasásá
nak mondta szövegbetűnket, a Uiittelsbachot. Talán kissé 
Igaza Is van, de ez a haladással Jár. minden újabb, deko- 
ratlvebb hatású betűfaltának az olvashatósága meglehetősen 
nehézkes mindaddig, ómig meg nem szoktuk. (Tlorrls utól- 
érhetetlenül szép és egyszerű aranytlpusal kolumnává óla- 
kltva csak fáradságoson olvashatók; Eckmann |apanlsztl- 
kus szellemmel telt örökszép belül még fáradságosabban 
Pedig sokkalta egyszerűbbek s könnyebben megjegyezhető!!
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a frakturnál, de sőt még medlaeualls betűink legttlbb|énél 
Is. De nehézkes az olvasásuk mégis mindaddig, amíg meg 
nem szoktuk Okét. 5 ez a megszokás nagyon érdekes ered
ményeket ád. A német paraszt kitünően aluassa a maga 
rsupa zeg-zúg meg rikornya traktorját, de a hasonlíthatat
lanul egyszerűbb és könnyebben oluashatá antiquát már 
csak betűzi, fgy vagyunk mi is a régi mád! antiquával, 
meg a modern dekoratív betűkkel. Fiz előbbieket egész Jól 
olvassuk, mert iskolás gyerek korunk óta folyton láttuk 
őket; de már a dekoratív betű u| dolog, s éppen ezért 
minden szépsége s Jósága mellett Is eleinte Idegenkedünk tőle.

R nehezen való olvashatóság vádjával már volt egyszer 
alkalmunk szembeszállni. Flkkor, amikor Évkönyvünket 
először nyomtattuk rorvinus-betűvel. Ezt sem találták akko
riban eléggé olvashatónak. Ftzóta talán már hozzá szoktak, 
mert a (.afontalne-mesére emlékeztető kifogásolások most 
már csak arra szorítkoznak, hogy "nem ártott volna azt a 
Corvinust negyedpetittel ritkítani” . Ez pedig tudvalevőleg 
e betű szellemével majdhagy nem teljesen összeegyeztethetlen.

mi sem volna egyszerűbb, m intáz, hogy Erotikái Szem
lénket valami régies vágású angol antlqua betűvel szedjük, 
mert az átlagos magyar ember szempontjából ez ma a leg
olvashatóbb. Qe hol marad az iparbeli művészet, hol az a 
mindenfelé óhajtva várt szakbeli fejlődés, ha nem merünk 
kimozdulni az évszázados megszokás sorompói közül 1 

Ft haladás Jegyében áll a lapunk, s ez adja az Irányi 
a lövőben követendő utóinkhoz Is. Emit morrlstól, Cranetől 
meg a magyar Czakó Elemértől és Lyka Károlytál tanul
tunk : annak letéteményese lesz a 6rafikal Szemle, még 
pedig nemcsak a tartalmát Illetőleg, hanem a külső kiá llí
tása dolgában is. Ha nem is egyszerre, de fokozatosan, 
egynéhány hónap alatt el kell hogy érjük ezt a célunkat

Fieóler Károly szak társunk  leuele Pécsről. 
Immár harmadszor volt részünk kellemes meglepetésben. 

Értem a 6raf1kal Szemlét. Úgy látszik, a szerkesztőség 
eltalálta annak a módját, hogyan kell modern szaklapot 
csinálni. Ha fgy haladunk: fölöslegessé válik a külföldi 
szakfolyóiratok behozatala, különösen azok számára, akik 
az illető Idegen nyelvet nem értik, s csupán a mellékletek 
kedvéért Járatnak egy, esetleg több külföldi szakfolyóiratot.

Tudom; eddig sem a Szakkörön múlt, hogy a Grafikai 
Szemle nem bontakozhatott k i önmagához méltóan. Rész- 
brn a magyarországi könyvnyomtatás viszonylag elég sze
gényes állapota ennek a régebbi elmaradottságnak az oko
zója, de nagy, igen nagy része van benne ama szaktársak 
közömbösségének Is. akik — hogy "k ife jle tt műlzlésüket”  
ragyogtassák — lebecsülték a magyar szaklapokat a sárga 
földig, állítva, hogy a gyönge magyar szakirodalom nem 
elégíti ki őket. De úgy látszik, az ő fölfogásuk Is kezd 
mór aprádonklnt megváltozni. Én legalább úgy veszem észre.

Figyelemmel kísérve a tagsági forgalmi kimutatásokat: 
meglepődve látom, hogy olyan szaktársaim Is beléptek már 
a Szakkörbe, akiket azelőtt a 6raftkal Szemle előfizetőiül 
sem lehetett megnyerni, nem hogy tagokul. Hogy m iért: 

,ön,fbb Meztem ; tudniillik többre becsülték a kül-
tö dlf, mint a  m |fn k rf . P r í ,g om |Hén| hlóba | „ 8Ű|| h
mikor épül föl a ml házunk, ha azt sorsára bízzuk, s ml
hWh z ” omMM házához hordjuk a tég lá t: ózonképpen 
hiába várják azok a gáncsoskodók. hogy a magyar szak-

* ° " no,< 0 Braflkal Szemle -  a
r : ^ n , ,ap'a. r  Wm '•  ,oko“ »°*«n. hanem egyszerre
M k l o ^ I ' t ' k  '•  ,rflM n Mutogatott 'eg|obb külföldi 
inteizliebh ö M ^ 0n°!'iro " " ‘ • M * .  önere|éb«l. minden 
hoav^ o f t Ml k  ° zok 0 góncsoskodók.
feledé, .  UflrÖ** honfm !ta k  fokozatos' ,V“  ,n,her ezt a fejlődést némlkép a salát céljol.
nők megfelelő.,, Irányíthatja, fia de hát fogy o gin-

csoskodók, a kishllűek száma, s amiként ez fo g y : úgy 
gyarapszik a Szakkör, s vele együtt lapunk meg az Évkönyv.

Sokat várunk különben a megígért szakfölolvasásaktól, 
valamint az ezekkel kapcsolatos szakkiállításoktól Is. Fiz 
utóbbiakat nem lehetne talán kissé sűrűbben rendezni ?

Könyunyomtatók táncmulatsága riagykanizsán.
FI nagykanizsai könyunyomtatók pompásan sikerült tánc

mulatságot rendeztek e hó 3-án. f i mulatságra a Lyra-óal- 
kör Is lerándult Budapestről, s pompás dalaival nagyban 
hozzájárult a sikerhez. H tiszta Jövedelem különben a tüdő
beteg nyomdászok szanatóriumának alapjára van szánva.

Hz ünnepélyen nagy hatást keltett (Tlorócz lenő poéta 
szaktársunknak erre az alkalomra Irt prológ|a. így hangzik :

Ólombetűknek milliói.
Dübörgő gépek sohaíalm a: 
mily briós o ti crótBk,
S mily nagy az emberi ész hatalma.
Hagy titeket uilógra hluoH,
H bús homályba gyú|tua fáklyát,
Hagy mindenfelé hirdessétek 
Hz emberiség igazságát I

Ahol ti vagytok, ott a szellem 
Csatázik a gonosz sBtéttel,
Világosság a vak homállyal,
És hajnalpir a szürke é||rl.
Hhol ti vagytok, ott kibontva 
H mlvflődés lobogója ;
Hagy áldás az a vas nyomógép 
S az ólombetűk milliója.

Hogy ótok Is fakad belőlük,
KI hinné! Pedig sajnos, úgy van, 
áteH műveld! egyre halinak 
mint katonák a háborúban, 
őonosz betegség száz csirája 
Száll szerteszét a műhelyekben.
Hány kora sir a mondhatója:
H gép s a betű mily kegyetlen I

Hány sápadt arcú Ifjú sorvad 
napestig gyilkos, bús Igában,
S nyugodt Bregség nincs elótlc,
Csak dolgozik halálra szánton.
Hiába vágyik gyógyulásra, 
megórli ót a munka gondja;
S számára csupán egy vigasz van:
Hogy a kultúra áldozatja . . .

Qe hajlék épül nemsokára,
H szenvedőt mely befogadja.
S mit elrabolt a nyomda tóle:
Hz egészséget ulssiaadja. 
minden kóuét a szeretetnek 
nagy szenvedelme rak|a össze.
KI hozzá csak egy porszemei hord,
Hz legyen áldoH mindörökre I

Uáltozások a magyarországi nyomdák dolgában.
U|abb Időkben megint egy sereg változás történt külö

nösen a vidéki nyomdákra vonatkozóan, sdt uj nyomdák 
Is szép számmal keletkeztek, amely utóbbi körülmény azt 
bizonyltja, hogy a vidéki árszabály életbe-lépése nem tette 
a könyvnyomtatást uolaml nagyon ráfizetéses mesterséggé.

U| nyomdáink különben ezek : Vácott Pestvldékl ílyomda 
réggel Oerrsényl Dezső, a Hód Hírlap szerkesztő-kiadója 
alapított nyomdát. Hradon Losonczy István és Társai rég
gel nyitott u| nagyobb nyomdo. Dylrmaddn 6rósz lózsef. 
Kispesten Bercsényi nyomda céggel Parlogl Aladár. Bohón 
pedig Slnger Sándor nyitott nyomdát, magyaróváron Is 
van u| nyomda; Szigeti István a gazdá|a. lehner Eyörgy 
Temesvárt, Ronhettl és Rlsnyovszky nyllrán. Brolmonn 
6yula Szíremen, 6u!monn Ferdlnánó Lúgoson. Hoas Adolf 
Érsekújváron és IVettel Vilmos lapszerkesztő Verszten ala
pítottak nyomdái. A Budapesti Városi Villamos Vasút 
Is berendezett egy kis házi nyomdát, az árszabályt azon-
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bán ez a szegény vállalat, mint a külföldi szakközlönyök Is 
megírták, nem tudja megfizetni. Ilagyberskereken Libertás 
nyomdai Részvénytársaság céggel és 100000 koronányi 
alaptőkével alakult u| nyomda ; Igazgatója Endrős lázsef. 
Jászberényben Roth József alapított meglehetős nyomdát.

H változások dolgában Jelentékeny esemény az, hogy a 
budapesti Franklin-Társulat egy Reáltanoda-utcai épülettel 
tagja megbővítenl mostani hatalmas telepét. E ház meg
vétele, átalakítása és berendezése céljából a részvénytőkét 
is fülemelik, még pedig úgy, hogy Z035 darab 300 koronás 
uí részvényt bocsátanak ki. Fiz alaptőke így Z 442 000 ko
ronáról 3 952500 koronára emelődik. Sopronban az eddig 
Zsombor és Deil tulajdonában volt Petőfi-Könyvnyomdából 
részvénytársaságot akarnak csinálni. Fiz ungvári íüger-féle 
könyvnyomdát Földes! 6yula vette át, s a saját cége alatt 
vezeti tovább. Frank Bélának dárdai nyomdája is gazdát 
cserélt, fiz  uj gazda tanult könyvnyomtató : flrady Lajos.

Két nyomda-vállalat pedig beadta a kulcsot: az egyik 
a nagylapolrsányi Zhorella 6y.-é, a másik pedig a debre
ceni László Józsefé. Hz utóbbi bukásának oly erkölcsi okai 
vannak, amelyeket az újságot olvasó szaktársak ismernek.

Pesti Könyunyomőa Részu.-Társaság mérlege.
E vállalót a minap tartotta 39-ik rendes évi közgyűlését 

°oag Fáik Zsigmond udv. tanácsos elnöklete alatt, fiz  évi 
mérleg az üzleti költségek, leírások és adók levonása után 

OI27‘03 korona tiszta nyereséggel zárul, f l tartalékalap 
otálása és a Jutalék levonása után osztalékul 70560 ko

ronát fizetnek ki (részvényenkint 160 koronát) s a fen- 
maraőó 16389-03 koronát uj számlára viszik át. FI föl- 
mentvény megadása után beválasztottak az Igazgatóságba : 
ra lk  Zsigmond, Fáik miksa és Kovácsy Sándor; a fel
ügyelő bizottságba pedig: (Tlandello 6yula, müller Ullmos 
5 ullmann Emil, ami után a közgyűlés Is véget ért.

Amerikából.
"  SQnfranciscól szedő-egyesületnek békés utón sikerült 
cnte, hogy az akcidens-szedők munkadíja 3-7S dollárra 

£ 3y ^°llár körülbelül öt korona) emeltessék naponkint. 
. A  uis<̂ 9-. gép- meg hirdetés-szedők napi keresete átlag 
, ° a° ,l<irra rú9- a gépmestereké 3-50 dollárra. FI munka- 

nappali munka mellett nyolc, éjszakai mellett hét óra. 
u n i t  Qa^ a'° m uan bőven; a nagy földrengés előtt 247 
nak Q □ an r̂ancisc( l̂ szedők száma, most 900—9S0-en van- 
. .  ’ °  drágaság azonban ijesztően nagy: valamirevaló 

1-40 dollárba, háromszobás lakás (az amerikai mun- 
* ezen alul nem adja I) 2 0 -2 5  dollárba kerül havonklnt. 

. . .  nyo' córás munkanap eszmé|e mind Jobban hódit flme- 
kH i k '  legutóbbi statisztika szerint a grafikai Iparágak 
, « 42164 munkáltató ismerte el magára nézve köte-

2 neb ezt a föltételt. Pusztán Ueui York városában nem 
Iűfl,eSe^^ m*n* grafikai Intézetben nyolcórás a munká
éi Kb* ° Z *** olkalmazott munkások száma 2356. Roosevelt 

n különben a nyolcórás munkanap érdekében ualó 
lőRt ^ so**a* köszönhet, mert ő volt az, aki ezt a munka- 

02 összes állami üzemekben kötelezöleg elrendelte.

Hazai ipari beszerzési források.
FI kereskedelrmügyl miniszter utasította a kereskedelmi 

rouzrumot, hogy a hazai Ipari brszrrzésl forrásokról dm- 
r állítson össze és ezt bocsássa közre. FI címtár fel 

agja ölelni az összes hazai gyártelepek, továbbá a nem 
zárólag helyi szügséglrtre dolgozó, Illetve a különlrges- 

8 3 f" f  1 bészltő kézmfl- és mfllparl telepek, a háziipari 
u , 'Q*a*ak, végül az Ipari termelő szövetkezetek pontos 
? u*r 3V*éhét, összes készítményeik pontos felsorolásával 
* a szállító-képességükre vonatkozó adatokkal, f l tárgy- 
utató közölni fogja a lehető legaprólékosabb részletezés

sel az országban készülő összes iparcikkek betűsoros 
Jegyzékét, utalással a könyvben felsorolt mindazon telepekre, 
amelyekben az Illető árút nagyban állítják elő. Ft címtár 
tízezer példányban fog megjelenni és diilalanul küldetik meg 
az állam! hatóságoknak és közintézeteknek, f i  kereskedelmi 
múzeum a címtár szerkesztésével Iáró előkészítő munkála
tokat már megkezdte s legközelebb szétküld! a kérdő Iveket. 
De ez úton is felhívja az érdekelt iparosokat, hogy ameny- 
nyiben telepüket a címtárba felvétetni óhajtják, ezt a kiván- 
ságukat a telep elmének pontos megjelölésével a kereskedelmi 
múzeumnál (Budapest U, flkadémia-utca 3) mihamarább 
Jelentsék be.

Uj gyorssajtó- és festékgyárak Budapesten.
Ft Kaiser-féle gyorssajtá-gyár vezetősége elhatározta, 

hogy budapesti kisebbszabású gyárát egy millió koronányi 
tőkebefektetéssel megbővíti. Ft cég nagyobb telket is vásá
rolt már e célra, f l tervrajzok is nagyban készülnek immár, 
mert a cég mindenáron még az idén akarja befejeztetni az 
építkezést, sőt ml több : a gyár üzemét őszire már meg is 
akarja nyitni. Fiz üzemhez szükséges szerszámgépeket hely
beli gyárak fogják számtani. — Tgy tehát a közel lövőben 
két a grafikát szolgáló óriási gyártelep létesül majd fllagyar- 
országon, mert hiszen — mint már említettük is — a párisi 
hírneves Ch. Lorilleux D Cie festékgyáros cég szintén épít 
hatalmas gyárat Budafokon, mind a két vállalkozás nádor 
Lajos szaktársunk agilitásának köszönhető; az ő érdeme, 
hogy a két milliomos vállalat mást egyszeriben ily hatalmas 
gyártelepeket létesít magyarországon, a nélkül, hogy a kor
mány támogatná őket ebben.

flz "első” címnek cégföliratokban használata.
f l kereskedelemügyi miniszter most egy rendeletével újra 

kimondotta, hogy valamely üzlet cégébe az "e lső" elnevezés 
csak abban az esetben vehető föl, ha annak valódiságát 
az Illetékes kereskedelmi és iparkamara Írásban Igazolja.

Hz Első ÍTlagyar Betűöntöóe R.-T. mérlege.
Ez a szépen fejlődő Iparvállalat az elmúlt esztendőben 

163946 korona bruttó nyereséget ért el a tavaly! 138 589 
koronával szemben. Ebből leírásokra 13206 koronát, köve
teléseknél szenvedett veszteségekre IZ243 koronát fordíta
nak, úgy hogy a költségek levonása után a múlt évről 
áthozott 8966 koronával együtt 83134 korona marad a 
tiszta nyereség a tavalyi 608 206 koronával szemben, miből 
9 százalék osztalékot fizetnek a tavalyi 7>A-lel szemben.

fl koiportőrséghez iparhatósági engeóelem.
f l kolportőrök egyesülete arra kérte a kormányt, hogy a 

kolportőr-lpart az erkölcsi megbízhatóság igazolása mellett, 
Iparhatósági engedelemhez kösse, f l belügyminlszler ma 
küldött leiratában kijelentette, hogy a kérelmet elutasítja. 
Azzal okolja meg határozatát a miniszter, hogy a sajtó
termékek házalás útján való elárúsltása rendőrhatósági 
engedelemhez van kötve, tehát a hatóság az ilyen házaló
kat ellenőrizheti.

bjzerResztöl üzenetek.
St. fl. urnák Budapesten. — magyarul legszabatosabban 

igy írjuk vagy nyomtatjuk: ”flz Intézet nyomása.” "flz 
Intézel saját nyomása" nem |ó, ebben önnek van Igaza ■ 
"FI sa|át intézet nyomása" meg germanlzmus.

Szelei József, Hódmezővásárhely. -  Ha szaktárs esetlen 
tud németül: müller József |anudrl füzetünkben Ismertetett 
könyvét ajánlhatnák tanulmányozásra, fl hasonló táravú 
szétszórt magyar Irodalmat az Évkönyvünk foglalta öss«

Egyebekről |övö füzetünkben.
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Kidllftdssal kapcsolatos haui ülés febr. 24-én.
Elnök: Fuchs Zslgmonú II. olflnök.

Tonay lózsef elnök távollétiben Fuchs Zsigmond II. alelnök üdvözli 
a megjelenteket és a havi ülést megnyitja. Egyben köszönetét felezi 
ki fllgner Ionos és Schimck Ferenc szaktársaknak a rendezett érdekes 
és magas színvonalú nyomtatvány-kiállításért, 

fl titkári jelentést a havi ülés tudomásul veszi.
Bozslk István pénztáros előterjeszti a |anuár havi pénztári kimuta

tást és tagsági forgalomról szóló |elentést. Tudomásul vétetik.
márton lenő tagot a haui ölés az alapszabályok 9. szakasza értel

mében törli.
6oldberger szaktárs Indítványozza, hogy a negyedéves tanoncok okta

tását vegye át a Szakkör a szaktanfolyamok keretébe. Tekintettel 
arra. hogy a kérdés megoldása nem a Szakkörön múlik, a havi ülés 
az ögy tanulmányozását a jövő választmányra bízza.

Ezzel az ülés végei ért. ftlorócz lenő, titkár.

Udlasztmdnyi ülés 1907. évi mdrcius hó 12-én.
leien vannak; fanay lózsef tlnBk, fflarócz lenő I. titkár, Boraik 

István pénztáros, Sarlós La|os rlltnár, Hahn mór I. Irltáros, Boros 
Dezső II. Irltáros. Baurr Henrik, Burghrlm Károly. GySngyflsl Sándor, 
Kán Kornél, László O tzsf, Prűnrr flrnold, 5pitz fldolt és Szabó Róbrrt 
választmányi tagok, s tlovák László, a szaktanfolyamok vrsrtó|r. Iga
zolva távol: lf|. ttignrr Antal II. titkár, rtavitzky n . László és Statla 
márton uálasztmányl tagok.

Tonay lázárt tinók az Ölési mrgnyllvdn, titkár ftlolvassa a januári 
s februári választmányi Olésrk jrgyzókónyvrit s előbbit Byóngyósi 
Sándor és László Orzsó, utóbbit Burghrlm Károly és Szabó Róbrrt 
hltrlrsitik.

Gondos Ignác Indítványát a Gutrnbrrg-szobor Sgyébtn a választmány 
a közgyűlés napirtndjérr tűzi és a választmány álláspontjának klftj- 
tésévrl 6ydngydsl Sándort bízza mtg.

Tanay lázárt Indítványozza, hogy a 6raflkal Szrmlt a márciusi 
számtól kezdve Tanay lázárt és Havák László együttes szrrkrsztésé- 
ktn Itlrnjrn mtg s a szokásos tlsztrlrtdlj két egyenlő részben osztás* 
sék meg a szerkesztők kűzdtt. B választmány az Indítványt pártolálag 
terjeszti a közgyűlés elé avval a módosítással, hogy az eddigi SS arany 
tlsztcleldll 40 aranyra emeltessék s megosztása a szerkesztőkre bízassák.

Titkát bejelenti, hogy Gldck Béla lörtött tag azzal a teltétellel vonta 
vissza a Kör ellen beadott panaszát, ha a közgyűlés öt tagsági |agába 
visszahelyezi. Bozslk István Indítványozza, hagy a közgyűlés által 
egy bizottság küldessék ki az ügy megvizsgálására s a vizsgálat 
eredményéiül tétessék nevezett volt tag visszavétele függővé, fl választ
mány Ily értelemben határoz s Bozslk Istuánl megbízza, hogy Indítvá
nyát a választmány nevében a közgyűlés elé ler|cssze. 

novák László jelentése a szaktanfolyamokról tudomásul vétetik, 
n Ganz-gyár a kísérlett nyomda üzemében lévő gázmotor megvételét 

kéri. H választmány az állami szubvenció eldőlésélg a megvételt füg
gőben hagyja s e célból nevezett gyártól három havi haladékot kér. 
m i!! » Indítványozza, hogy tűzzön ki a választmány pálya-
óflakat a ÍTIagyor nyomdászok évkönyve könyvdlszére és a Grafikai 
Szemle műmellékletein. Összesen 220 korona értékben, ftz Indítványozó 
állal bemutatott pályázati föltételeket a választmány többek hozzászó
lása után kisebb változásokkal elfogadja.

B ocik  István jelentése a pénztár állásáról és a februári tagforga- 
ómról tudomásul vétetett. Indítványára elhatározta a választmány.

" * v “ ááépteodolml folyóiratok járatását nyárára beszünteti.
" 4olt- 0 Wáírtett nyomda tOlszrnlésénrk hiányos voltáról 

panaszkodik. R szükséges lépések megtételével az elnökség blzallk mra 

B “ n «  . " T  !?4r Byí" 1 .. ............................ választmány, h o ^ 's
brfolui! S l T t í  r4* W”  MrW 4" * 1 hirdetés árából az Összegbelolyta után huszonöt százalékot ad az Illetőnek.

Linók lelkes tárdszaval után az ülés véget ért. mordez. titkár.

R*nóes fűi közgyűlés 1907. évi mdrcius 17-én.
Elnök: Tonay ló it r f .

é ,.r i« *V l í .1. * "  ,lnB*  '•"áületes beszéd kíséretében megnyílta a ___
s örömé* J **1'., m ,,Vh*n rövid visszapillantást vet a Szakkör mulltára

közgyüké. .t.«.*iCk'ukí,||m1lil™nr*1 *,,mUUn —«1*,*»*- •
lakat halár,,a lM  . m ^  ' " ,4om4,',, M" "  “  “  » *.W -

Bozslk István pénztáros felolvassa a'pénztári jelentést s azt a köz
gyűlés tudomásul veszi. Ezzel kapcsolatban 6ut1mann Ignác Indítvá
nyozza, hogy tekintettel Bozslk István pénztáros bokros érdemeire és 
orra a páratlan, lelkiismeretes buzgóságra, mellyel a Kör vagyonát 
kezeli, továbbá a tagok állandó szaporodása folytán megsokasodott 
teendőire, emelje fel a közgyűlés a pénztáros tiszteletdl|át az eddigi 
összeg kétszeresére, fl közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta.

fi leltárosi Jelentést a közgyűlés felolvasottnak tekinti és tudomá
sul veszi.

Számvizsgálókul 6oldberger firmin, Koch Ferenc és Rddal Iván, 
leien legyzőkönyv hitelesítőiül pedig Löwy Salamon és Szabó Róbert 
választatnak meg.

K szavazatszedd bizottság taglóiul megválasztatnak: Brányal La|os, 
Boros miksa. 6aál Benő, 6uttmon Ignác, Kun Kornél, Kovács 6éza és 
novák ftla|os.

6uttmann Ignác Indítványára a közgyűlés novák Lászlónak és az 
egész választmánynak a Kör érdekében kifejteti sikeres munkálkodá
sukért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

fl közgyűlés flugenfeld Hl. miksa indítványára Tanay lózsefrt köz- 
felkiáltással újból elnökké válaszba.

fi tiszti kar és a választmány ú||áválasztása télidből elnök a köz
gyűlést 10 percre felfüggeszti, (fi választás eredményét a szavazatszedő 
bizottság legyzókönyve közli.)

Szünet után elnök a közgyűlést újból megnyitván, a közgyűlés Bon- 
dós Ignácnak a 6utenberg-szoborra vonatkozólag tett Indítványára 
nézve többek hozzászólása után kimondta, hogy az Indítványt a jövő 
választmány figyelmébe a|dnl|a s a mindenkori választmányok köteles
ségévé teszi, hogy széleskörű mozgalmat Indítsanak a 6utenberg-szo* 
bor ügyében, mihelyt az Idő errt alkalmasnak és sikerrel kecsegtetőnek 
ígérkezik.

Következik Tanay lőzsef Indítványa : "mondja ki a rendes évi köz
gyűlés, hogy a 6raflkal Szemlén már a márciusi számtól kezdve 
flovák László eddigi főmunkatárs is mint szerkesztő szerepeljen, s az 
eddig a szerkesztőnek és főmunkatársnak Járó tiszteletül! egyeslttcssék 
s két egyenlő részben osztassék meg a két szerkesztő között." fl 
közgyűlés az Indítványt egyhangúlag elfogadta és az eddigi JS arany 
tiszteletdllat 40 aranyra emelte, annak megosztását a szerkesztőkre 
bízva.

6IOck Béla törlött tag ügyében Bozslk István a választmány nevében 
indítványozza: küldjön ki a közgyűlés a i ügy megvizsgálására egy 
izottságot s a vizsgálat eredményétől tétessék nevezett volt tag vlssza- 
elyezése függővé. Ezzel szemben Kán Kornél indítványozza, hogy a 
közgyűlés 6IÖck Bélát egyszerűen helyezze vissza tagsági |ogalba 
Bogár Ignác Indítványozza, (hagy a Hzsgálat ter|e«ztessék ki orra Is. 
hogy 6lück Béla jelenleg mennyiben felel meg kolléglálls kötelességei
nek. flugenfeld m. miksa az egész ögy felett napirendre térést Indít
ványoz. novák László, Barna Ödön, Löwy Salamon, Tanay ldzsef éa 
Bogár Ignác hozzászólása után a közgyűlés a választmány indítványát 
fogadta el Bogár Ignár Indítványával kapcsolatban, (ftugenteld fl). 
mikoa indítványát Időközben visszavonta.)

R szaktanfolyam vezetőinek, a kísérlett nyomda gépmesterének és a 
szaktanfolyam adminisztrátorának a közgyűlés a szokásos tisztelet* 
állókat megszavazza.

A napirend letárgyaftotván. Tanay lózoef elnök a rendes évi közgyű
lést berekeszti. morűcz le n i. titkár.

legyzőkönyv.
Telvátftftt u Könyvnyomdászok Szakkört köcgyűieaán kiküldött s«a- 

vuMfstsdd bizottság által a i  1907. tvl március bá 17-án megtartott 
lláaáa.

lzltn  vonnak: Borai (Dikaa. Brányal La|au, Boái Bznó. Baldbucgzc 
Ármin, Kén Kornál, novák ft ln |n . mrgvóluszfotutt : elnöknek Kán 
Kornál, |egyzóntk Boros mtkaa.

It szavazásban Budapest,n klvöl 21 vtdáhl várva szakidéul vettek 
eáazl áa pádig ; RraÖ. felksiereda. Gyár, Kezdlvásárhely. mdrarnaraa- 
Bzlgrt, maros vásárhely. m«hárs. nogybciskerek. nsgyvársd. nyílra, 
fára. Szalmámé mell, Szákoafobárvdr. Siektzáró. Sztnigotlháeá. Bioi
nak. Szombathely. Ur.eprem áa ágy lameeattsa.

Leadtok ösaztaen 221 aeavazatat. megtemml.iMetetl •  szavazni, B« 
eeványbaa maradt ozavaiatah száma 211,

(TI tg válás ita tta k ; Cipók: Tanay lé ik e t eyyh j, alelnök: falták  
Slmoa egyh II. alelnök r tatba Zalgmanó cgyh. I. titkár i tllatóei 
' * * ? '  1 *n- « 'ó *áf fiatal ogyh. Tán,társak i Bosslk litván

> Sarlón La|oa ogyh. L ItlMras i Haha móe eyyh 
D‘ , ,<  *»»* ~  Vélaaslmóery; Kán Hantái M L  » *•■ *  

•yóal Sáaóar l » .  Spin tlóalt lóg. ölelem létaef ló t, Raa (tlthály
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Beuftei. Pénztári kimutaids az 1907. év februdrius haváról. Kiadás.

Athozat a mull hóról

(putrnberg-szó bor-alap .....................
fics-fn ihűlyalap..................................
fl febr. 10-lkl táncestély bevétele .* 
Különféle szaktanfolyami bevételek 
A Hitelszövetkezet 1906-lkl osztaléka

Tagsági járulékokban befolyt:
Államnyomda .. ..  M « ...............
Athenaeum
Bagó mórion és Fia . 
Berkovits-nyomda 
Bichler-nyomda 
Brózsa Ottó .. .. 
Budapesti Hírlap .. 
Buschmann Ferenc 
Egyetemi nyomda 
Fővárosi nyomda
Franklin ............. .
Franklln-fiók ..
Frled és Krakauer 
Balitzenstein .. .. 
Bfllérl és Székely 
Glóbus „  .. 
grafikai Intéz**
Hamburatr és Blrkholz .. .. .. ..
H«éulo Sándor ..................................
"O rnydntxky.....................  „  .. ..
Hungária ..................................
Jókal-nyomóa
Károlyi öyörgy ............................  „
" •lln ír  Ernő .........................................
Kjrtési l ó iu l  ..................................
|[l«ln Ullmos .........................................
Korúin Its tv é r tk ..................................

nVOmÍa.........................
J-rnoyrí Llpát .. .. "  "  .. ..
*J>arkovlt» és S a r a i ............................
■JJírkus Samu „  ................  .. ..
míi,'xm,Jlí t|*BV' n'|0m40.................jnolndrok L a p ja ...................................
mmisr Károly ..................................
jjo jy  Sándor

nap
n«uuiold Illés utódai
Dallas .....................
Pannónia . .. ** 
fap és Schwartz ..VSA____
?,s ]»r U o y d ....................
rést! kdnyunyomda r . - t . . 

«■ L. és Ha .. .
s ;46, ' f f .....................
«fwal és Salamon .. .

) .  Ed* . .. . 
nolhbtrgrr és Ultlsz 
5 4 l*« K. és n t|t
Sthmtltz és mirsnrr .". "  "  "Stfpha„,um ..........................  ..

tékesfövórosl házi nyomda
Bscnt-LótsIé-nyomóa ..............
rhallű-nyomda ..............  „  ..
Y Idflossóa-nyomda ^  M „  ..
Wélsz L. P. .............. “  Z Z
Wadlantr FOlBp és fial „  „  „
vidékről:
Orod 11-40, Btstlsrtibdnya 1-40. 0«b- 

rrt«n 3180, Syoma 4-20, Bydr 1860, 
, ° * * a '1 ’dO, Kalozavdr 3J-—. miskolc 
J A IWámarasszlor* J io , Székes 
L*5írví r ,<r* ° l  Sz«gtd2-40. Sztksidrd 
'  z0, • »»»ivár I'40, Osszcsrn vidékről

E|2 ! u .W?  (,* , *l**tzé»t a kdvttktid  oldalon).................................. ...................

Ebből 10 sxdtalék a szakirodalmi alapra

Szakirodalmi a lap :

Itatását a mait bőről .. .. .. 
10 azdsalék .  lőpén.lárből -

5281 41
100 —

391 05
53Z 25
489 60
28 40
3

7 zo
19 zo
3 —

Z 40
1 80
3 60
3 —

4 20
4 20

— —

42 —

8 40

4 80
3 —

3 60
3 —

z 40
i ZO

it 40
2 40
z 40
1 80

4 20

S 40
6 60
7 ZO
3 60
3 60

10 80
2 40
1 80
1 ZO
5 40
1 80

18 60
2 40
1 20
6 —

7 80
40 20
3 —

1 80
5 40
6 60
1 80
4 80
1 80
9 60

10 BO
3 60

17 40
4 80
6

144 80

45 60
337 —

33 70 483 30

621 27
70

7ŐŐ3 91

fl febr. 10-lkl tónrestély kiadósa .. .. 
Leuélfrj-pólyózat első és második dija
Külföldi szaklapok előfizetése...............
Hózbér a februdriusi negyedre..............
Ezer boríték nyomatóso...........................
Levelezés, portókflltség helyben s vidéken
Készpénz e hó végén ...........................
10 db hitelszövetkezeti részjegy a 10 K
6utrnbrra-szobor-alap ...........................
Ács-mihaly-alap........................................

489
80
47
10
6
8

Zó

641
5461

100
391
33Z

Szakirodalmi a lap :
Készpénz e hó végén ........................... 674 97

Szaktanfolyam:
mellékletek nyomtatási költsége .. ..
Sor-honorárium ........................................
Két előadó tlsztrlrtóija (Ili. ciklus) ..
Szolgának takarításért ...........................
Szaktant, fölhívás nyomt. és exp...........
Tanfolyamvezető portóköltsége..............

108
8

36
10
18
5

02
185 45

Sarló* La|os, tUrai*. Bozslk Istuár, pénztárai.

S
 ÍJ I S

S
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190, Prüner Omold 189, Hovitzky H. László 184, 5talla (Tlárton 18Z, 
HoIIósy lános 179, Busay Balázs 175, László Dezső 174, Enyedi lános 
173, Bárány Hándor 140, Fekete Béla 140, Fekete Béza 139. — Uálaszt- 
mányl póttagok: Hovák Olajos 66, Szabó Róbert 61, Löuiy Salamon 
61, Pavlovszky 1. Olajos 5Z, Schimek Ferenc 4Z, Radnai l/ilmos 39, Burg- 
beim Károly 33, lanovszky lános 30, Brónyai Lajos 25, 6oldberger 
Ármin 25 szavazattal.

Kán Kornél, elnök. Boros Kliksa, jegyző,

Tagsági forgalom 1907 február havában. Beléptek a Körbe: Ulelsz 
Béla (UJodianer), Grósz Hermann, Kummerlönder Béla, fllusa Imre, 
Orbán István, Sonkolyos Pál (Kolozsvár), 6asparik lános, Kruchió 
István, Szauer Adolf (Uleisz L. F.), Dömölky Gyula, Lévay Pál (Közs.), 
Ulalter Ernő (Schelter B Biesecke), Busek Lajos, Bocska lózsef, Uferner 
Hándor, Krisztinlák lózsef, Salamon István, Potenga lenő, Hartmann 
lános (Franklin), B. Szabó Lajos (Bagó), Ecksteln Odolf (Radó Izor), 
Perouits Ljubomir (Belléri és Székely), magyar Ignác (Székesfővárosi), 
Klein Sámuel U. (Uilágosság), Zsáry lózsef (Berkouits), Dömössy Sán
dor, Hovotny Uilmos (Temesvár), András Lajos (Szekszárd), Ehrlich 
lakab, Kovács Kálmán, Papp Rezső, Pollák Róbert, Puskás lános, 
Uályí Istuán (Kassa), ifj. Qemártsik Ferenc (Orosháza), Láng Ferenc 
(Hthenaeum), Faógyas lózsef, Kreskay lőzsef (Byőr), Indig lenő, 
Uarga Béla (fTlármarossziget), Berger Ármin II. (Hagy Sándor), Burger 
Béla (molnárok Lapja), KoIImann lózsef, Breitner Károly (Thalia), 
Lovász László, LUöchter lános, Farkas lenő, Reiner lózsef (flliskolc). 
Hátralék miatt törlendők: Albert lózsef, fzakó 6yula, Hagy Byula 
(Kolozsvár), Staubach Hándor, Ulennesz lózsef (Byőr), Bernhard mór, 
milhoffer Zsigmond, Ufeisz Rezső (miskolc). — 0 hó végén 11 tb., 
1169 rendes, összesen 1180 tag.

Tagsági járulékokban egyesektől befolyt (I. pénztári kimutatás): 
Qemártsik Ferenc 3’60, Ravinger lózsef 8*40, Uarga Istuán 1*80, Kovács 
lózsef 1*20, Strauch Alajos 7*20, UUIIIner Leó 1*20, Fried lózsef 1*80, 
Poduska Lajos 3*—, Krammer Llpót 1*80, UJalter Ernő 7*20, Ábrahám 
Leó, Farkas Lajos, LUolf Antal, UJolf Sándor, Telchner lakab, 6arai 
Simon, 6rossmann Uilmos, Burghelm Károly, Bogár Ignác, Lackenbach 
flrtur, Biraucz Döme, Fenyvesi lózsef, Schulz Béla, Schwarz Lipót, 
Tauber Bernát, KQnstler Aladár, Fekete Béza, Bruck Andor, magyar 
6yula á 60 fillér, összesen 45*60 korona.

0 Szakkör t. tagjait kérjük, hogy mindennemű kondicióváltozást, úgy 
az abba való be-, mint kilépést haladéktalanul adják tudtul a Kör pénz
tárosának (lakik: Ulil. 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.

Figyelmeztetjük a házi estélyeinket látogató tagtársainkat, hogy az 
ídényjegyekkel csakis a tagok, illetve azok kíséretében jövő hölgyek 
vagy vendégek (nem szakköri tagak) bocsájtatnak be. Az idényjegy 
másra át nem ruházható és minden uisszaélés az idényjegy elvesztését 
vonja maga után.

0 népszínházba, Uígszinházba, magyar Színházba és az Urániába 
25“ 50°/o-kaI mérsékelt jegyekre jogosító utalványok kaphatók a pénz
tárosnál (UIII, lózsef-utca 23. sz., II. 18; vasárnap délelőttönkint a 
körhelyiségben), valamint a Hungária-fürdőbe szóló kedvezményes jegy- 
utaluányok is, darabonkint 4 fillérért.

Erdélyi m. cs. és kir. udvari fényképész (Budapest IU, Ujvilág-u. 2, 
a Kossuth-Lajas-utca sarkán) Szakkörünk tagjainak fényképek készít
tetésekor a következő kedvezményeket adja:

6 db. vizit fénykép .. .. 6 K, 12 db. 10 K.
6 „  kis Ibnkart „  .. .,  14 „ íz  „. 24 „
6 „  knblnet „  .. . . 16 „ 12 , , 26 „
6 ,, niakart ,, .. ... 20 „ 12 v, 36 „

megrendelés alkalmával mindig az utolsó havi nyugtával kell iga
zolni, hogy^az Illető V £zakkör“tagja.

A Könyvnyomdászok Szakköre pályázatai.
A Könyvnyomdászok Szakköre választmánya 1907 március 1Z-én 

tartott ülésében elhatározta, hogy pályázatokat hirdet egyrészről a 
magyar nyomdászok Évkönyve könyvdíszére, másrészt pedig a Grafikai 
Szemle 1907-iki műmellékleteire. A pályázati föltételek a következők:

I. Az Évkönyv könyvdísze tekintetében : Szükségeltetik összesen 
mintegy tizenöt-húsz cikkhez való homlokléc, iniciálé meg záródisz, 
továbbá borítékcím, béléspapiros meg esetleg címlap is. nagyság és 
papiros megegyezik a tavalyival, lói teszi azonban a tervező szaktárs, 
ha kettős nagyságban készíti a rajzokat, hogy így a kicsinyítés követ
keztében a kidolgozás esetleges hiányosságai enyhüljenek. Pályáznia 
lehet különben Szakkörünk bármelyik tagjának is, de elég, ha a pályá
zati határidőig: folyó évi junius hó 1-éig csak a borítékcfm vázlatát, 
meg a homloklécek, iniciálék és záródíszek közül három-három teljes 
kidolgozásút küld be a tervező szaktárs az Évkönyv szerkesztőjének. 
Stílus dolgában határozott kikötés nincsen, a könyvnek külföldön való 
elterjedtsége azonban óhajtanáévá teszi, hogy lehetőleg nemzeties kön
tösben jelenjék meg. A pályadíj 100 korona, s minden körülmények 
között kiadatik a nyertesnek akkor, ha az utolsó rajzot Is elkészítette. 
H pályadíjon kívül díszoklevelet kapnak az abszolút becsű többi mun
kák tervezői is. A pályabiróságot a Könyvnyomdászok Szakköre választ
mánya a maga kebeléből állítja össze, kívül álló szakférfiak bevonásával. 
A tervezetek az Évkönyv szerkesztőjének, Houák Lászlónak küldendők 
be a fönt jelzett határidőig. Egyéb fölvilágosítás ugyanő nála kapható.

II. A Grafikai Szemle mellékletei dolgában: Erre vonatkozólag a 
választmány határozata az, hagy a 6rafikai Szemle 1907-iki mellékletei 
közül a legjobbnak talált ötöt díjazza, még pedig kettőt harminc-har
minc, hármat pedig husz-husz koronával. A harminc-koronás pálya
díjak egyike fővárosi, másika pedig vidéki szaktársnak adandó ki. 
A husz-koronás díjakra vonatkozólag nincs ilyen irányú korlátozás. 
Az öt pályadíjon kívül kiosztásra kerül azonban öt elismerő oklevél is, 
szintén minden korlátozás nélkül, mind e díjakra és elismerő okleve
lekre nézve a döntés az 1908. évi január havi választmányi ülésnek 
tartatik fenn.

Szerkesztik Tanay lózsef és Hovák László. Kiadótulajdonos a Könyv
nyomdászok Szakköre. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest U, 
Hold-utca7 (telefon 36—02). nyomatottá Pesti Könyvnyomda R.-T. által. 
Előfizetési ár : egész évre 4 kor., fél évre 2 kor. Egyes szám ára 40 fill.

CHÖDTAG GYULA
szakasztalos

BUDHPE5T
U I, Vác i-karú t 51.

Kis aniiquaszek- 
rény 6 K 40 f.
Hagy szekrények 
8 K 4D f.

Árjegyzék Ingyen és 
bérmentue.

! Nagy díj !
Kast b Ehihger
CiSCIS 6. m. b. H. iSOlSD

világhírű gyártmányai a st.-Iouisi 
világkiállításon a legmagasabb 
díjjal lettek kitüntetve. — Fiók- 
gyárak : Berlinben, Aew-Yarkban 
és Chicagóban.

Képviselő Ausztria-Magyarorsz. részére:

Carmine Hugó
B u d a p e s t ,  B é t a ,  P r á g a .

V___________________________ J



mi. Brafikai Szemle. 3. szdm: 1907 március haua. 69. oldal.

Kurzweil lemos
n r  T V i r Q H
I I  D  I I  U  i  3  U  ÍTlárton-utca 19. szdm.

Első magyar könyu- és kőnyomóai 
» » festék- és hengeranyag-gydr. a*a«

U|sdg-, mű-, illusztráció-, öíszmű- s mindenféle színes 
festékek, kencék, bronzok a grafikai iparágak részére.

H e n g e r-ö n tő  m űhe ly
lapos és körforgó gépekhez. Olcsóbb és jobb a házi 
öntésnél. Patent gelatin-hengeranyag. Szeöőuasak, 
igazítható feszítőuel. Szabaöalm. saját találm ány, 
47.004. és 53.406. számú osztrák-magyar szabad. 

Számos helyen kitüntetue.

TELEFOD: 56—64.

E B Y E 5 ÍT U E :

BERBER H  
É5 UUIRTH

LIPCSEI FE5TÉK- 
BYÁR050KKF1L.

F l Ó K - B Y f i R f l K :

0  B E R L IN  9  
B O R ID É N  
F L O R E N C  
L O N D O N

1  N E U 7 -Y O R K  &
P R R IS

s z e n t p é t e r u ö r .



70. oldal. Grafikai Szemle. 3. szdm: 1907 március hava. XUII. M .

Betű- és Tömöntöde

€

F IS G H E R  
É S  M I  K A
Budapest VI, Révay-utca 6. sz.

A legkülönfélébb célszerű és divatos

köoyV- és cím betiíkből
nagy választékot tart. Folyton készletben 
tart: szerb és héber betűket, körzeteket 
és kizárásokat, nyomdai szerelvényeket, 
betüszekrényeket és állványokat, a leg
gyorsabban készítve és a legjobb mi
nőségben kiállítva. Ajánlja szabadalm. 
nyomdai vonalzó-berendezését táblá- 
zatszcdéshez. Egy oktáv garnitúra 20 K,

ELVÁLLAL IGEN JUTÁNYOS ÁRON 
EGÉSZ NYOMDAI BERENDEZÉSEKET.

firaktdt fo iroda:
MOLLER TESTVÉREK. Bud*p*»« V, Sóljrooi atc* ij,

fV — í j — x f  
' KOBLINQER'
* . q t c iu i  .«
Fotokemlgríflsl Műintézete

BUbAPESTEM
VII, Cjengery-ulcz 22. sz.

K é s i i t -------------------  , . „

1
KLISÉKET
művek, tolyóirztok, árjegyzé
kek, hirdetések részére. Tervek 
io to lilogriliz ilzg  sokszorosít
a n a k . +  +  +  +  +  +  +  >

> i
TE LE rO N  14- 61. 

****** *•>

f l magyar állam 
nyomóászattör- 
ténelmi térképe

Trruezte és magyarázó nzOurgít irta:

□  FIRTIH B ER  KAROLY. □  

c t i

A ra helyben ftO tttlér. wlóéhre 7 0  Altér- 
Hz fuhflnyu megrendelői féláron hop|áh.



XUII. íuf. 6raflkoI Szemle. 3. szdm: 1907 mdrclus haua. 71. oldal.

3 Y le g je le n t

és a ffrafikai Szemle ki- 
(tdófjivalalá6an ( B u d a 
pest V, Ufotd-utca 7. sz.J, 
valamint B o z s ik 31. szak- 
Göripénztárosnál (B u d a 
pest Vili, fjózsef-utca 23, 
/A em. 18. ajtó, avagy 
Vármegye-utca 11. szám, 
3-ranRlin-fióG) Gap fia tó:

f f  fKönyvnyomdászok Szakköre
1 9 0 5 - 1 9 0 6 -i/ii

szaktanfolyamainak értesítője.
Szerkesztették: V a n a y  f j ó z s e f  és f f f o v á k  J fá sz ló .

2 2 0  oldal, sok szedés- és egyéő példával, fél szakjukőan 
fejlődni ó/jajtó szaktársak nélkülözhetetlen Gézi könyve. 
fRövid és azért tömör összefoglalásőan ismerteti a szak

tanfolyamokon előadott tanítási anyagot.
f f ír a  1  k o ro n a . ‘V id é k r e  1  k o r o n a  1 0  f illé r .

BERTHOLD H., BERLIN SW
RÉZLÉNIAGYÁR ÉS BETŰÖNTŐDÉ RÉSZV.-TÁRS.
Fiókok: Wien, Szt. Pétervár, Moszkva éa Bauer & Co., Stuttgart

Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokból, 
ézléniákból, vignettákból és a t  o Legnagyo 

ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések
/óbb válasz-rezléniákból, vignettákból és a t. ° L 

orosz betűi
gépekkel és segédeszközökkel. « Szolid kivitel. 

VezérképviselSk:

Pusztafi R. és társa, Budapest V, Lipótkőrút 17
a kik mintákkal és ajánlatokkal szolgálnak.

£anston~9Ylonotype
a világ legjoőő őetűön és szedőgépe.
iMagyarországon és fluszhria területén eladja és működésien 6emutatja

C a r m in e  S K u g ó
teljes nyo m da Seren de zések gyára

B u d a p e s t  V I, H O le  n  V II, IfP r a g  //,
OCirdty-utca 3 6 . .73urgga*se 90 . HUttricfoasse 1965 .

fYyomda -festékek, Gencék és 
hengeranyagok nagy raktára

D(aél és 8f) inger
g .  m. 6. DC. stuttgarti és feuer- 

6adji gyáraikéi.

SFiókgyárak: fYew-j)1ork6an, 
Berlin6en és Ctjicagóőan. 

c$7 párisi kiállításon grand  
prix-vel és két aranyéremmel, 
tová66á a st.-louisi kiállítá
son nagy díjjal lett kitüntetve.

őt lapít tatot! 
1878. év6en.

őUapíttatott 
1878. éo6en.



72. oldal. Grafikai Szemle. 3. szdm: 1907 mdrdus haua. XUII. évf.

£> (4.

Jo sef A n £er
SSL* & Söhne
Wien-Hernals, Hauptstr. 122.

Szállít legújabb és legjobb szerke
zetű gépelcet könyv- és kőnyomdák, 
papiros-gyárak, üzleti könyveket 
Készítő gyárak, könyvkötők, doboz
gyártók számára, a legolcsóbban s a 
legkedvezőbb fizetési föltételekkel.

=  MAOYARORSZÁOI KÉPVISELŐJE: c =

SILBERER A. úr, Galgócon.

0 R m 0 5  6 U 5 Z T Ó U  u t ó d a i

K Ö D 1B  ÉS B A Y E R
=  fotodnkogrdflol műintézete =  

Budapest üli, Kazinczy-u. 3Z.
r j  [  1 C C C /  mln4enn*ind bíp«* nyomtotvi- 
l \ L J ! 3 C r \  nyobhoi a legtöbb blultitKn.

HUTOTlPIR. =  KROmOTÍPIA. 
=  FQTOTÍPIA. =  F0T0L IT0. =
«— i M dxonkluO lt fe lvé te le*. 1— '

w i
M agyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
Budapesten.

’t r

r ,.u  ta

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

pedig: könyvnyom
dái gyors6ajtókat, 
körforgásé nyomó

gépeket, kónyomdai gyors- 
sajtókat a kónyomdai kézi
sajtókat, valamint különféle 
könyvkötó-gépeket.

(V. HoM'Ote J)



MAGYAR
NYO M DÁSZO K

ÉVKÖ NYVE
Szerkeszti: NOVÁK LÁSZLÓ

KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE

1907
HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM

Karácsonykor jelent meg igen díszes 
kiállításban. Terjedelme mintegy 10 ív, 
műmellékleteinek 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 V ili, József-utca 23. szám.

I  K

w

Könyv- és könyomdai 

festékgyár.

üsté F
Iroda és raktár:

BUDAPEST
VI, Qyár utca 62. sz.

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

és színű festékeket.

Hangaranyag- és kence-gyár.

Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ruganyos nyomással és a taliga visszamenetelét
könnyítő szerkezettel.

SaáltlUsI díjtól h  vámtól ® 
Aut<l,1» bármelyik vasúti állomására

[**. *  "**!»* ndc lát ben •  todökrr 
küldést nincs világosan kiké tv* s 
c =» nélkül szállítjuk a sajkákat. c=

A sajté távirati megjelölése
No

A taliga
szélet- hosszú- 

•égé tág*

a kö számára

A sajtó ára

födökerettel födökeret aélkSI
födö-

kerettel
födökeret

nélktl

M ariage . . . . . M a r ia 'itc ........... M N
cm
45

cm
55

korona
7 0 0 -

korona
7 3 5 -

M agdaléna . . , M agazljn  . . . . M P 55 65 7 9 5 - 8 5 0 -
M agdolutn . . . M agcnadcr . . . M P a 55 70 8 1 5 - 8 7 0 -
M axim ilian  . . . M axim ianus . . M Q GO 80 9 0 5 - 9 5 5 -
M orichc . . . . . M o r io l is ........... M R 65 90 9 5 0 - 101O—
M e th u u le m  . . M c tile n o ............ M S 75 95 1 1 0 0 - - 1 1 6 0 -
M cthule . . . . . M e tríe c h ........... MSa 75 100 1 I I O - 1 1 7 0 -
Mcl ch i or . . . . . M e ld o is ........... M T 80 100 1 1 4 5 - 1 2 1 0 -
M elch iadcs . . .  M e ld u n g ............ M T a 80 110 1 1 6 5 - 1 2 3 0 -
M u m ic ........... . M u lv to .............. M IJ 85 ! 125 1 2 5 0 - 1315*—
M um m crci . . . M um m olus . . . M V 95 140 1 3 7 0 - 1 4 3 5 -
Myscolc . . . . . M y s c l f .............. M X 110 ISO 1 6 7 0 - 1 7 5 0 -

,fl'viUK<»»IU»t ad : KAUFMANN 
UTULA, liudaiKal VII, Kcrtéaz-utca 37. KARL KRAUSE, LEIPZIG.



Bélyegző-metszés. 
fTlehanikai műhely. 
Baluanoplasztika.

Ólomzdr-gydrtds.
lomontode.
Rézlénia-gydrttís.

Első magy. betűöntöóe
□ részuény-társaság □
Budapest Ul, Üesseuuffy-utca 3Z. sz.

□  Trlrfonszám 23 —70. □

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

könyv- és cím betűkből,
körzetekből, rézlénidkból és kizárásokból, 
touábbá a legkülönfélébb ékítményekből és 
egyéb nyomőai fölszereluényekbőí. Egész 
nyomdai berendezések Jutányos árban és 
□ gyorsan foganatosíttatnak. □

U I D O N S r i S !  U 1 Q 0 M 5 R S I

Egyetemes tabella-alapzat
fz r tt r i H  B»nőfn*T uabafaim o. □

f " *  >»«| W | l > >|  lh n 4 ^  l IV.


