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Lapdíszünk, tíbrdink és mellékleteink.
Borítékunk, lapfejünk és a elmek között levő vonalőlsz 

mind-mind Inasmunka. Szakái Feri. a Részvénynyomda 
negyedéves tanulója készítette, aki mellesleg mondva egyike 
volt a szaktanfolyamok legszorgalmasabb hallgatóinak. 
Hz egész lapdfsz tsupa olyan anyogbdl van összeállítva, 
amlnö a legkisebb nyomdából Is aligha hldnyozhatlk. Éppen 
ezért mostani tapdfszünknek Is elég nagy az Instruktiv

fl főzetünkben szerte szórt néhány dekoratív könyvdlszt 
Fáik Zslgmond dr. úrnők, az Ország-Ullág szerkesztőnek 
köszönhetjük. Rajzolójuk megint csak Kovács Károly volt.

Első mellékletünk kassal munka. UJelsensteln Zslgmond 
szaktársunk volt a szedd|e és Schmledt Rudolf szaktárs a 
nyomtatóla. Készült pedig o csinos meghívd a Frlsflmagyar- 
ország című napilap nyomdáidban. Különben pályanyertes 
munka. fl pályázatra vonatkozó adatokat megtalálhatják 
olvasóink e füzet 90-edlk oldalán. — Itt csak annyit Jegy
zőnk még meg, hogy ez a melléklet Is bizonyltja: mekkorát 
fejlődött rövid néhány esztendő alatt a vidék. Bizony, a 
|d ízlés meg szaktudás nem a főváros privilégiuma többé.

második mellékletünk a Ulldgossdg nyomdában készült 
háromszln-nyomásos levélfej. Kun Kornél volt a mestere. 
Szedése és nyomtatása egyaránt mintaszerű. Ennek a mel
lékletünknek Is olyan egyszerű az anyaga, hogy a kisebb 
nyomdák legtöbbjében Is kerül hosonlá Igénytelenségü disz. 
flz alapnyomatot mőser-lernezbe véste Kán szaklársunk.

Harmadik mellékletünk a budapesti 5 zenl-Ldszló-nyom- 
dában készült háromszln-nyomásos árjegyzék. Agilis szak- 
társunk. Stolla mórion a rslndld|a. E mellékletnek szedése 
Is maga a megtestesült egyszerűség, fl főltünőség hatását 
aztán a színes papirosra több színben való nyomtalással 
ért* el a tervező mesterszedő. S ez körülbelül o mai divat: 
takarékosság a szedésnél, s a nyomtatásban keresni a hatást. 
H legtöbb esetben — különösen ha a papiros szlnhatásál 
Is kihasználjuk — Igen |d eredményt érhetünk el Ily mádon.

negyedik mellékletünkről talán mondanunk sem kell. hogy 
Ifj. fligner Rntal szaktársunknak a rajza. Rkl figyelemmel 
kíséri mesterszedőink munkálkodását: száz közül is meg
ismeri az ő művelt, f l magyar mesterszedők közt ő törek
szik a legkitartóbban arra, hogy egyéni kifejezési módot 
teremlsen a maga számára. S ez sikerült Is már meglehe
tős mértékben. — mellékletünk különben Busrhmann Ferenc 
szaktársunk Jóhfrű budapesti könyvnyomdáidban nyomódott.

Egy másik mellékletünk két Irlsznyomásos képes levelező
lapot mutat be. Schlmek Ferenc szaklársunk, a budapesti 
lókal-nyomda egyik főnöke volt a mestere, s e mellékleté
vel érdekes példát akar adni a képes levelező-lapok nyom
tatására vonatkozólag, flz Ilyesféle egyszerű autotiplákat 
ugyanis rendszerint fekele festékkel nyomtatják, ami pedig 
a különben Is Igénytelen képet még sablonossá, hideggé Is 
teszi, fl könyvnyomtató lói teszi tehát, ha Ilyen esetekben 
az Irlsz-nyomtatás segedelmével Igyekszik a képet mele- 
gebb és vonzóbb hatásúvá tenni. Különös költségébe nem 
kerül a dolog, mert hiszen így is csupán egy a nyomás.

fl Lipótvárosi Kaszinó meghívóját hagytuk e füzetünk 
"clou"-Jaképpen utoljára. Zseniális festőművészünknek, 
márk La|osnak a vázlata. Szürke rajzpapirosra szénnel és 
krétával vázolta a mester, s azon mód — táblástul meg 
ra|zszögestül — került a rlnkogralus keze alá. fl meghívó- 
hoz az autotlplán kívül alapnyomatl lemez Is készült, s 
ezen a kréta fehérségének megfelelő helyek ki vannak vésve, 
fl nyomtatás Hornyánszky Ulktor könyvnyomdáidban tör- 
tént, ami az adott körülmények közöli legjobb munkát 
Jelenti. — nagyon örvendetes dolog, hogy művészeink leg
java sem Idegenkedik Immár az eddig meglehetősen lenézett 
apró-cseprő meghlvófélr nyomtatványok rslnáldsátdl. életet 
visznek így a sokszorosításba, amire pedig nagy a szükség, 
fl külföld nyomdaipara Is főként a művész-emberek lelkes 
közremunkálásdnak köszönheti a gyors fölvlrégozósót.
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f l magyar nyomdászat márciusi számában m űllrr Ignác 
szaktársunk tollából cikk |dent meg, mrly azt tárgyalja, 
hogy a magyar nyomdász nemzeti uagy nemzetkdzi irányt 
kövessen-e munkájában, magam is azok közé tartozom, 
akik a magyaros Ízlésnek, a magyar könyvnyomtatás magya
rossá tételének a hívei, s ez késztet arra, hogy az említett 
cikkre néhány sorban válaszoljak.

fívval kezdem, hogy a cikk egyetlen egy mondalát sem 
tehetem a magamévá, mert már a kiindulási pontja hamis, 
m ű llrr szaktárs szerint a magyar nyomdászoknak arra 
kellene törekedniök, hogy a nyomdásztechnika ku ltivá
lását — minden hazafias nézetet félretéve — nemzetközivé 
tegyék, hogy ezáltal nagyobb eredményeket érhessenek el
a létföntartás küzdelmeiben.

Elvitathatlan, hogy a munka népe eredményesen csak 
úgy tud politikai jogokat és ezek révén jobb megélhetési 
viszonyokat klkűzdenl, ha nemzetközileg szervezkedik. 
Ezt mindannyian elismerjük. Oe elősegítem-e én, mint ma
gyar nyomdász, e közös törekvéseket avval, ha egy fajllag 
és vérmérsékletűig Idegen szakbell munkás klfe|ezésl, meg
munkálási módját követem, helyesebben mondva : utánzóm, 
kopizálom. mert koplzálás az, ha én egy, már a kultúra 
szempontjából is megkülönböztethető nép fölfogását, irány
zatát követem. Ez annyi volna, mint megtagadni magam : 
nem azt és nem úgy fejezném k i. amint azt érzem, termé
szetem és haflamom diktálja, hanem a más eszével gon
dolkoznék, munkáimon másak érzéseit, eszmélt tükröztetném 
vissza és Idegen szellem érvényesüléséhez adnék tápot.

R szervezkedés nemzrlközlsége abszolutr nem zárja ki 
az egyes szakmáknak nemzetles Irányban történd fejlesz
tését. Egyéni fölfogásom legalább az, hogy a politikailag 
nemzetközi szervezkedést nem befolyásosa, ha az egyes 
nemzetek mdlparában bizonyos megkülönböztető, speciális 
jelleg érvényesül, művészi szempontok megítélésekor poli
tikai fölfogás nem vezérelhet bennünket.

f i "tulipános ízlés" — így mond|a moiler szaktárs — 
jó lehel a szúrszabának vagy bútorasztalosnak, de nekünk 
nyomdászoknak nem. Hát kérem, ezt á llíta n i: abszurdum. 
Hogy valamely motívum bárhol és bármely tárgyon Is 
díszítsen, nem a motívumtól, hanem attól függ. hogy meny- 

»«* 01 Egy diszttö elem, melyet kezdetleges
stilizálásban például valami pásztorbalon róttak ki, művé- 
Mles fejlesztésben a legfinomabb Ülést Is kielégítően diszlt- 
w t. 5 azután a tulipánban már k i Is merül a magyar 
ormoklnrs fR á fe s lem  egy mázas edényre avagy a nyom- 

látványon alkalmazok egy tullpándiszl. s az egyszeriben
h u Í 'T J ? * * !  ” *  97 9«»úol|o ezt moiler szaktárs. _  s ez
g w  M  sfcnt. Ha csak ezen múlna, a magyar stílus meg- 

'^oúocóhnak könnyű munkálok volna.

" 2 *  V I ' ““k * 1 n#nu' tl dhu|tő motívum |4I 
, 9V, ,ZU “ j* " *  “halmozásóban stílus-törekvéseket lát. 
mértani ^  ü?ü  ° HIsmert növényi rtemek.
nek m t Í J T s , ^  W,f*«"4lós4vo7egyénl*ég0nk.

fogunk teremteni*. *  "*űvészl kifejezési módot
útját egyengetlek. '* V ^̂ étkezésének az

n e T S L Í Í  ***** mú,(>O' r01 nemzeteknél minőé -
" ü l -  -

l g . . .  ^ “ “ * '0  “VOmlátási technika. 3 ahol ez mlnáeöóla 
«Hént meg. ott t. tatám* o mienkhez h a ü S  .S J í

beli lörekvéseket. fiz  osztrák főváros nyomóászsága egy
maga teremtett meg rgy különleges kifejezési móóot. S ez 
mlnó Ismeretlen volna (Tlüller szaktárs előtt ? hogy a könyv- 
nyomtatás nálunk eódlg még nem állapodott meg egy bizo
nyos Irányban : az csak azon múlott, mert szakmánk sok 
tekintetben visszamaradt a külföldi m ögött; mert még nem 
jutott a fejlettség ama fokára, amelyen például az angol 
vagy német könyvnyomtatás áll. Hz Idő maga meghozza 
e téren az óha|tott változást, ml csak gyorsíthatjuk ennek 
a beköuetkeztét.

Hztán miért bersülnák le a magyaros motívumokat, 
miért használhatná csak a szűrszabó uagy bútorasztalos ?

H magyar ékítményeknek tervszerű, szimmetrikus elhelye
zési módja, az egyes elemek szétlagolhatása és a tovább
fejlesztésre alkalmas voltuk mind olyan tulajdonságok, me
lyek a síkban történd kiképzésre Is előnyösen ajánlják.

H s tilizá lt forma lévén fö jellemvonásuk a magyaros 
motiuumoknok, e tulajdonságuk szinte predesztinálja a sík
beli díszítésre. Hzlán különb a görög akontusz-levél és 
palmetta, a gát uagy renalssanre ékítmény a magyar motí
vumoknál ? Ha az akantu&z-levé! kedvelt díszítő motívum 
lehet minden kulturnép előtt, miért ne lehetne kedvelt a 
rózsa, az aranyvlrág stb. egy maroknyi magyar előtt ? 
m iért a klasszikus tormák Iránti előszereld ? Bizonyos 
kényelemszeretrtre v a l l: a meglévőket ezerszer megismételt 
formájukban alkalmazni, nem |ár szellemi megerőltetéssel: 
míg uj utakat keresni, járatlan ösvényen ha ladni: bizony 
kis gondot okoz.

magyaros díszítő elemeink ereőetlségének megvédése nem 
lartozhal énredm. Kutatói, elismert szaktudások állapí
tották meg eredetiségüket, öslségüket. Ezt kétségbe vonni 
tehát nem lehet.

Föllendült Iparművészetünhben mind nagyobb tért hódit, 
mind lobban érvényesül a magyar ornamentika. Bármilyen 
technikai eljárást Igénylő munkákhoz alkalmazható. Flordlls 
jellegénél fogva különben Is megteld a modern művészeti 
áramlatnak. Ott taldl|uk mint stkdlszltést plakátokon és 
könyveken dekorációképpen; mint plasztikai díszítést épü
letek külsd és belső művészi kiképzésénél, kapuzatokon, 
Ipari dísztárgyakon, a legváltozatosabb mádon stilizálva. 
Igaz ugyan, hogy Iparművészeink mind ez Iddg keveset 
foglalkoztak könyvnyom látási rét okra alkalmas slkdlsztl- 
mények tervezésével. • így a mostoha elbánásban részesült 
szakunkban magukra a k önyv nyom tatákra háramlóit a (di
ódat : a modern művészeit törekvéseket a könyvnyomta
tásba Is átvinni, s legalább o kezdd lépéseket meglenni « 
könyvnyomtatás megmogyorasltdsdban. Hogy eddig kevés 
eredménnyel, az csak természetes. Oe ha nem lonhodunh. 
s ornament-hlnrsdnh tanulmányoz ásóba mélyebben fogunk 
behatolni: nagyobb sikered fog járni a munkánk. Oem «•*' 
meddő eddigi MsértalrzéeOnk sem. mert tődről tődre, s rzt 
•  magyaros Irány érvényesülésének kerékkötői sem taga4* 
halják meg: mind több művészi értékkel Mrd magyaros 
munkál tudunk tőimutatni _ .

Bízom a jövőben Oem sovinizmus az. mety bennünk 
arra késztet, hagy a magyar könyvnyomtatást mogym**** 
tegyük, munkáinkon •  tojt jelleget kidomborítani: termé
szetes. önként föllépd jetemég S etéri k»« fctalokwtata 
magyar stílusnak, mety kensdséget. tartalmat tat •*"*

lf | .  m * * *  * * *
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Töredékek a könyunyomtatds történelméből.

fl régmúlt ióöh nyomódszainak egyesüléseiről.
öregebb szaklársalnk emlékezhetnek még amaz időkre, 

amikor a céhrendszer etvlrágzóban ualt ugyan már széles 
e (Tlagyarországon, óe némely mesterség körében még min
dig erősen uralkodtak a régi tradíciók, régi szokások.

öreg csizmadia-, gombkötő- meg egyéb mestersége em
berek ha csöndes pipaszó mellett eldlskurólgatnak : ritkán 
szala|tódik el az alkalom, hogy méla kegyeletlel meg ne 
emlékezzenek az elmúlt idők céhullágáról. Olyan ez mór 
az 6 szeműkben, mint valami rég eltemetett kedues ha lo tt: 
hibái, gyengeségei elenyésztek az emlékezés szűrke fátyolán 
keresztül, erényei pedig nagyra nőttek, megsokasodtak.

A kűnyunyomtatóknak Is megvoltak a maguk céhforma 
egyesületei. Hiszen nem csupán a sa|át érdekük szorította 
őket erre, hanem sok helyt maga a törvény Is. Eleinte, 
amíg kevesen voltak : rokon mesterségbeli céhekhez, például 
a könyvkötőkéhez, aranyozókéhoz stb. csatlakoztak: de 
mác ez Időben Is külön szabályaik meg szokásaik voltak.

A mai ember szemüvegén keresztül nézve, Igen érdekesek 
ezek a régi kőnyvnyomtatd-szabályok. f l  szociális érzékű 
és modern nevelésű ember egyszeriben megláthat|o ra|tok, 
hogy bizony árnyéka sincs bennük a régi idők sokat emle
getett Idealizmusának ; egytől-egyig kérlelhetetlenül materia- 
Usztlkus rugói voltak az ősök minden ténykedésének, s 
rideg materlallsztlkus célzatok sötéllenek felénk az elmúlt 
századok nyomdász-szabályainak minden egyes pontjából Is.

És ezek a rideg, de mindenekfölött okos célzatok száza
dok során átszúrődtek a ml modern lelki világunkba Is : 
gazdasági küzdelmeink közepette ml sem Igen harcolunk 
enósért. mint ami már elődeinknek Is hőn követett célja volt.

IH van például a most rendkívül aktuális Inas-skála. 
Ennek a kezdeteit megtalálhatok már a tizenhetedik század 
nyomdászmozgalmalban Is. f l könyvnyomtató-mestereknrk 
az volt a vágyuk, hogy megszabaduljanak a könyvkeres- 
keöök, könyvkötők, szóval a nyomdász-mesterséget nem 
lanull vállalkozók konkurrenclá|átál. Ebbéli törekvésükben 
szívesen engedtek a segédek részéről |0vö ama követelések- 
"»k, amelyek a nyomdász-mesterség kitanulásának meg
nehezítésére. s így az Inas-létszám leszállítására Irányultak.

m áe az Inasok fölvétele Is mindenféle rendszabállyal és 
höltségeskedéssel volt megnehezítve, f l  blgotllzmus egyik 
szomorú jelét, a "törvénytelen" gyermekek megvetését Is 
hlhasználták a régi könyvnyomtatók akkor, amikor arról 
watt szó. hogy etzárkózottságuk fokozottabbá tételéhez csak 
•W  szemernyivel Is hozzájárulhassanak. Törvénytelen ágy
bői származott Ifjú például semmi szín alatt sem lehetett 
nyomdász-Inas. Sőt e tekintetben annyira mentek, hogy az 
Inas fölvételekor még az Iránt Is érdeklődlek: nem szüle- 
J*« e az Inas|et0tt a szülők hdzossógkölésének első kilenc 
h6nap|ón belül. Ha Igen: egyértelmű volt o törvénytelenséggel.

Fizetés nem |árt az Inasoknak, nem úgy mint most. 
Sőt még ő fizetett o tonutósért. f l nyomdászvárosok lég- 
Mentékenyrbblkének, Lipcsének nyomdász statútumaiban 
Például benne volt, hogy az Inast fölvételekor valamelyik 
segédnek a keze alá kell adni taníttatás végett, f l segédnek 
r *ér * két tallér |drl az Inas részéről. (TMs városokban a 
to"l»ősl ől| három.négy tallérra Is fölrúgott, s ezenkívül 
f 9V sereg egyébtajla Illetéket Is fizettetlek a tanulóval.

Foulmonn közlése szerint a nürnberg-városi I673 tsi 
statútumok kimondták, hogy o könyvnyomtolő mesternek 
»®l*s számú Inasakat nem szabad lorlonlo. s mlnőoőötg

nem vehet föl uj inast sem, amig a régiek közül vala
melyik föl nem szabadul, f l  tanuló-szerződést a segédek 
jelenlétében kellett megkötni; ha a principális egymagában 
dolgozott: a szomszéd nyomdából hozattak segéd tanút.

A tanulási idő négy, öt vagy hat esztendő volt, a sze
rint, hogy minő előképzettsége volt az inasjelöltnek, s hogy 
mennyi tanulási dijat fizetett, négy esztendőnél keuesebb 
azonban semmi esetre sem lehetett. Tanulási Ideje alatt 
köteles volt az Inas a ház körüli munkák végzésére is : 
söpörgetnie, fűtenie, vizet hordania kellett, mester meg 
segéd Ide-oda küldözgette, s a mellett bizony — minden 
annyira dicsért patriarkalizmus ellenére — a velük való 
bánásmód sem volt valami szeretettelles és gyöngéd.

"Inas-idők: nehéz idők” , mondja a régi példabeszéd. 
5 tökéletesen Igaza volt. Hiszen már maga a korszellem 
is kegyetlen vált. Amiért ma csöndes megrovás jár k i :  
akkoriban pofon, ütleg dukált. 5őt sokszor teljesen ártat
lan léiére is kínozták a szegény Inosgyereket, pusztán csak 
azért, hogy elriasszák a mesterségétől, f l lipcsei könyv
nyomtatói szabályzatba nem ok nélkül vették föl, hogy 
"a  segédeknek tilos az Inasoknak oóébbállásra való rábeszé
lése. vagy folytonos szidással, ütleggel való kényszerítése 
a rra ". Hz uj generációt a régiek sem Igen látták szívesen.

fl szakbeli kiképzés azonban meglehetős volt a régebbi 
Időben, fl betűszedői és nyomtalói technika jókora kézi 
ügyességen kívül egy sereg szigorúan követett szabályhoz 
volt kötve s e szabályok Ismeretét a tanítással megbízott 
segéd a szó szoros értelmében beleverte a tanuló felébe. 
Különben amíg a mesterségét kellőképpen meg nem tanulta : 
föl sem igen szabadították a tanulót. (Folyt. kBv.)

R könyunyom tatds egy állítólagos föltalálója.
Fölső-Olaszország egyik csinos városkájában, Feltrében 

szobor emelkedik, fl "könyvnyomtatás föltaláló|ának", 
Pamflllo Castolőlnak emelték a város polgárai 1868-ban. 
mrkfcoránok kellett lennie a sovinizmussal és tájékozatlan- 
sáqqal elegyes elfogultságuknak, hogy még a tizenkilencedik 
század derekán Is megtagadják öutenberg érdemelt, s egy 
kétes megbízhatóságú Eljegyzésre támaszkodva : fastalói- 
nak állítsanak szobrot, csak azért, mert városuk szülötte.

Közepes köllö volt Castaldl, a könyvnyomtatás föltalá- 
■ásóról szóló legenda nélkül ma már aligha is Ismernék. 
Hogy mikor született: nem tud juk: halála löe|ét az 1470 
körüli évekre teszik, tehát még ez sem egészen pontos.

fiz  egész legendának különben egy tizennyolcadik százafl- 
bell olasz író, flntonlo dél torna az életre-keltöje, aki a 
maqa "(ttemorle Istorirhe dl Feltre" (Feltrel történelmi 
emlékek) cimü. Uelencében 1710-ben megjelent munkájában 
meqdöbbenlö merészséggel áll!f|o, hogy a könyvnyomtatás
u l ,  tulajdonképpeni föltalálója nem Butenberg lános. hanem 
eqyesegyedül és kizárólagosan a feltrel származású fastaldl.

f l legenda részletei már a valószínűtlenségük révén Is 
meglehetősen érdektelenek. Az egésznek az a csattanója, 
hogy Pamflllo fastaldl szépművészeti Iskolát nyitván Feltré- 
ben tanítványai közt ott volt egy német ember I s : Fausto 
fomesburgo (körülbelül Füst polgármesternek felelne meg 
ez a név), m ikor aztán füstölői az összerakható betűkkel 
való könyvnyomtatást föltalálta : Fausto Is elsajátította ezt 
a művészetet tőle. s hazatérve fTlalnzba, nyomdát alapított 
és önmagának tulajdonította a könyvnyomtatás föltalálását.

Az Igazi föltaláló Butenbergről nem esik szó a legendában.
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flz arab bölcsek egyik legneuezetesebblke: flbdallah Ibn 
flbbász a kéz nyelvének nevezte az frás művészetét. S van 
Is e meghatározásban valami. Egy ausztrállal utazó úti 
könyvében elmondta, hogy mind hatást tett a Tonga-szlgetek 
Fínov nevű főnőkére e művészet lényegének a megértetésével.

fl gondolatok levélben való közölhetése sehogy sem fért 
a derék lörzsfónök fejébe. Kezébe vetle a levelet, forgatta 
Ide Is, oda Is, de bizony nem mondott az néki semmit.

magához hivatta tehát a híres angol utazót, s fölszólí
totta, hogy írjon valamit, flz utazó kérdi, hogy ml legyen az. 
"írf le engem", volt a felelet, megtörténik, az utazó leírja 
a Finov nevet. A lörzsfónök odahozat egy másik angol 
embert, s elolvastatja vele az írást. "Flnou", olvassa az 
angol. "De hiszen ezek a vonalak nem hasonlítanak hoz
zám. Hol a fejem, hol a szemem, hol vannak a lábaim 
meg a kezeim?” Hagy sokára, hosszas magyarázatra értette 
csak meg, hogy az írás nem más, mint "a kéznek a nyelve".

flz (rásmdvészetrdl majd minden nép mitológiájában szó 
esik, mindenütt a legrégibb korba téve a keletkezését, és 
Isteni eredetűnek váltván azt. Ez Is bizonyltja, hogy az 
frásművészet kialakulásának legkezdetlegesebb nyomait már 
a legrégibb iddkben. az emberiség clvlllzálódásának kezdeti 
szakában, talán már a kökorszakban Is megtalálhatjuk.

flz Írásbeli próbálkozások kezdetét talán a számjegyek
nek pontokkal, vonáskákkal való megjelölésében kereshetjük, 
ma Is széliében szokásos, hogy ha látékban polntjelnk 
vannak, de akárhány más esetben Is. emlékeztetőül egy- 
egy vonást húzunk vagy karcolunk valahová. így tett való
színűleg o legrégibb Idők embere Is, de így tartja számon 

0 nVon,áánk előtt kofálkodó öreg asszony Is. 
fl sok van a rovásán" közmondás meg közhasználatú.

Udnóor cigányainknak — bármilyen műveletlen népnek 
lsmer|űk Is őket — megvan a maguk írással némiképpen 
rokon közlési módjuk. Fára, bokorra mindenféle színű ron
gyokat kötöznek, s a később arro |dró másik karaván bölcsei 
a rongyok színéből s bogozásuk módjából kisütik : hol mind 
eredménnyel |dr a koldu
lás meg esetleg a lopás 
Is. merrtfelé ment az 
előbbi karaván, nlncsen-e 
a csendőrök elől való 
bulőosásra különös ok.
0 *  még lakodalmi meg
hívd meg partrrédula sem 
h*ll a vándorló rlgdny- 
na* : o* a bokor-ágon 
lengő színes rongydarab 
rlmond|a az Ily hírt Is az 
utóbb |övő atyafiaknak.

Cigányaink eme hogy 
úgy mondjuk rongy-lró- 
*úvol rokon a csomó- 
•fís - fl régi mexikóiak- 
nol tzIHébcn használatot 
«»lt. a polinéziai népek- 
" fl H  01 írástudatlan 
kínotoknál nemkülönben.
Oe különösen (Heritkában 
"  Peruban emelkedett 

jelentőségre a lég. 
régibb Időkben, fl

n« » -•*•« «  I t m m is  i

nórok különböző módon ualó hurkolásának, a csomók egy
mástól való távolságának mind megvolt a maga értelme, 
flz olyan hálóforma csamóirással. mint aminőt az alábbi 
ábra is mutat: foglalta össze az ősrégi perui s mexikói 
lakosság a maga törvényeit, ezekkel jegyezte föl történeti 
emlékeit stb. Természetesen magán- és közokiratok gyanánt 
Is sűrűn szerepelgettek ezek a rejtelmes csomó-iratok.

fl virágnyelvet, zsebkendőnyelvet, legyező-nyelvet meg a 
szerelmesek szempontjából annyira fontos egyéb bolondsá
gokat Is az írás kategóriájába akarja számítani egynémely 
művelődéstörténelml fró, de a ml nézetünk szerint ez alig 
tekinthető egyébnek egyszerű |elbeszédnél; távolba szóló 
közlemények közvetítésére egyikük sem eléggé alkalmas.

flz emberi gondolatok közlésének eddig említett módjai 
után a művelődésnek egy további határkövéhez, a képírás
hoz érünk. Ennek Is Amerika a klasszikus földje, ameny- 
nylben az Indus törzsek máig Is széliében gyakorolgatják 
a maguk egyszerű, naiv, képtalányszerü, de sokszor meg- 
ragadóan éles fantáziáról tanúságot tevő képírás! mód|át.

flz Indus törzsek nyelve nagyon különbözik egymástól, 
de az írásuk — már csak az erkölcsök, szokások hason
latossága révén Is — teljesen közös, flz alaszkai Indus 
ember például tökéletesen megérti a nlcaragual vörösbőrnek 
akármelyik írásbeli közleményét. Legszebb Ilyen képirósos 
emlékeink különben az Egyesült Államok területéről vannak.

fl képírásnak vagy más meghatározással fogalomírásnak 
már a dolog természeténél fogva Is könnyen érthetőnek 
kellett lennie. Egy kis fantázia azonban krllett az elolva
sásához, csakúgy, mini amikor képtalányok megfejtéséről 
van szó. Ólért bizony a mellékes dolgoknak az elhagyása, 
a lehelő rövidségre való törekvés a hasonló életviszonyok 
közt élő népek képírását a műveltebb, tehát más fölfogása 
emberekre nézve gyakran csak nehezen megéri hét övé teszi.

fl képekkel való gondolatközlésben |elenlkrzrtt egyszerű
ségre törekvésnek természetes következménye, hogy a kép
írótok meglehetősen hasonlítanak valami kis gyermek rajzói

hoz. Ha például ember
ről van szó: a feje egy 
kör, benne hét ponttal: 
a kezet és lábat egyenes 
vonások |elzlh. fl formai 
szépségre egyáltalán nem 
tőrehesznek a képíróin
kon : ami az ábrázolni 
akart tárgyon, személyen 
a legjellemzőbb: erősen 
kidomborítják, ami kor- 
rlkatvra szerűvé teszi az 
Iratot, fl mellett viszony
lag nagyon gyorsan kel
lett a fogalomírásnak el
készülnie. aminek fermé- 
merte* következménye oz
volt. hogy az olahok ará
nyainak pontom betartó 

i foeőtlfwlto* 
_anőot. embe

rek és nagyobb állatok 
ábrázolásakor Igen sok
szor — az emelek legtöbb
jében -  beérték az-iol.HtZmmam •**<> «.4<kn rmtliSm
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hogy csalt a f i | r t  rajzolják meg egykét  hevenyészett uonás- 
sal. Ha a fejen valami koronaféle v o lt : uralkodót jelentett. 
Amikor pedig városról volt szó : egyszerűen csak egyetlen 
házat vázoltak fdl hamarjában. E "rövidítések”  teszik a 
képírótokat a más műveltségű és ezzel egyszersmind más 
világnézetű ember számára gyakran nehezen érthetőkké.

Az egyszerűbb szokású Indusok képlratal elég érthetőek 
még a ml számunkra Is. Luckenbacher professzor dolgo
zatai nyomán be Is mutalunk ezen az oldalon három olyan 
képlratot, amelyeknek egyszerű viszonyok közt élő, fél vad
nak nevezhető északamrrlkai Indus emberek voltak a szerzői.

A túlsá hasábon levő első képirat a csipevá|-lndusok egy 
főnökének a sírkövén látható. Fölül fölfordltott Iramszarvast 
láthatunk ra|ta, ami a főnök családi |egye: címere. Hogy

ez fölfordltott hely
zetben van a köbe 
vésve : a nagy főnök 
gyászos elhúnytát je
lenti. A balfelüli hét 
vonal elmondja, hogy 
nem kevesebb mint 
hét háborúban vett 
részt a boldogult, 5 
a jobbfelüli hét vonal 
tanúsága szerint hét 
ellenfelét küldte át a 
másvilágra. A elmer 

alatt levő függőleges vonal három rrndbell súlyos megsebe
sülést jelent. Az ezután köurtkező szarvasfelnek az volna 
az értelme, hogy a boldogultnak egy ízben kemény, de győ
zedelmes küzdelme volt valami Iramszarvassal. Az alantabb 
levő többi |egy a békés Időkbell foglalkozására vonatkozik.

Az ezen a hasábon levő képlrat Is érdekes példája az 
északamerikai Indus törzsek gondolatközlésének. A múlt 
század negyvenes éveiben történt, hogy az Egyesült Államok 
kormánya nyolc tagból álló expedíciót küldött a mississippi 
forrásvldékének a kikutatására. Az expedíciót nyolc katona 
kísérte, s két benszülött Is volt melléje adva kalauzok gya
nánt. mindamellett eltévedtek. A két Indus erre egy hosszú 
Pózna trte|ére nyírfa-kérget erősített, s ebbe a föntebb 
látható ákom-bákom volt síé-

u m n %

/ í t t f  * * * * * £

nyirta-ktrtg az indua vaiatSk ktpiratóval.

kérelmüket az alant látható módon szépen írásba Is fog
lalták. Hat darab nylrfa-kérrgre festették az egészet; ezek 
legelsejét mutatja az e hasábra eső második ábránk. 
Az eredeti folyamodványon rikító színekkel kifestett állati 
figurák a kérvényező törzsek címerei volnának. Ualamrny- 
nyinek a szive pirosra van festve, ami valószínűleg szere
teted barátságos Indulatot jelent. A elmeri állatok szivét és 
szemét vonalak kötik össze a köztük legeiül állónak a sz i
vével, aminek értelme 
csak az lehet, hogy 
a törzsek szándékai 
és óhajtásai közösek.
Hz első helyen álló 
címer-állatnak szemé
ből vonás vezet a bal 
sarokban levő négy 
kis tóhoz; éppen így 
a Fölső-tavat jelen
teni akaró vastagabb 
rovátkolt sávtól Is.

már az ezen az ol
dalon látható három 
képirat is bizonyltja, 
hogy a természeti éle
tei élő egyszerű népek 
Is már igen kifeje
zővé tudták tenni a 
maguk kezdetleges fo 
galom-írását. Elkép
zelhető ezek után az 
a fejlődőt!ség és k i
fejezésre való képes
ség, amire a magos
kultúrájú mexikóiak vitték a képírást, m ikor a spanyolok 
||. montezurna uralkodása Idején ÍTlexikóban partra szál
lottak, ezernyi ezer volt még ama toltékeknek száma, akik 
képírótoknak szarvasbőrre, selyemforma szövetekre és egy 
növényi rostokból készült paplrosfélére való másolásával 
foglalkoztak. Történelmi munkákat, vallásos és csillagászati 

• r __tnn ítn  Iránuza tú  hrtcloc

Egy Indut főnök hépiratos síremUh*.

pen belekarcolva. A fölül levő 
nyolc emberi alak a mellettük 
ógaskodó puskákkal a katonai 
födözetet le lrntl. Ezeknek alatta 
halfelül a föőetlen fejű kél Indus 
vezető van, |obbfetül pedig az 
expedíciónak taglal sorakoznak.
Az utóbbiak valamennyiének ka- 
°P van a te|én. Az Indusokhoz 

legközelebb állónak a feje mellé 
nyelv van ra|zolva, ami a lol- 
múr»ot jelenti. Egy másik alak- 
n°k  kalapács van a kezében;
*5 valószínűleg a geológus lesz.
^9V harmadik könyvet tart. A 
•öbblt a ml európol szemünkkel 

nem Igen bírjuk kivenni, 
j t  nyírfa-kéreg három sarkán 
Wx vagyon dbráiolua. aminek ax az értelme, hogy éjtsiakán 
01 három csoportba oszolva, külön táboroztok ox expedíció 
tagjai. Cgy prolrle tyúk meg egy teknősbéko Is von a kép- 
•ral oltó bal ta rkában; ezeket va(6*xln0lffl mfgctták.

*  túlsó hasáb alsó felében ábrázolt képíróinak történelmi 
l*Wnt6i4gi i t  van. 0  c»lpevd|lnóu»ok törztfönökrl 
or»« kérték a i egyesült Állomok elnökét. Illetőleg o kon
gresszust : engedtessék meg nekik, hogy a főlsá-tá mellől 
0 l»l«bb elterülő apróbb tavakhoz költözködhessenek. Czl a

dolgokat zengedező költeményeket sokszorosítottak Ilyetén 
módon. Ualóságos állami levéltáraik is voltak a toltékek
nek. mindezt azonban megsemmisítette a keresztény hódítók 
vallási fanatizmusa. Hz egykorú föl|egyzésekból kiviláglik, 
hogy a toltékeknek apra|a-nagy|a egyaránt értetle a kép
írást meg az elolvasást mód|á!; a templomi Iskolákban 
külön tanították erre a fiatalságot, s általában arra töre
kedlek. hogy már a kicsiny gyermekekkel Is meglehetős 
rajzolót képességei sajátíttassanak el. (fstet. ss«.)
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Apró jegyzetek a betűszedő munkaköréből.

Déhdny szó a mi réz- meg ólomvonalainkról.
A ml finom vonalainkra rossz idők |árnak mostanában, 

modernebb nyomdában a táblázatos szedésen kívül alig Is 
használják már másra, Hz erősen vastagitott, úgynevezett 
dekoratív betűk divatossá válása óta az ösztövér finom 
lénia akrldenrlákon már nem Igen használható. Helyettr az 
úgynevezett dekoratív vonal kvltusza lépett előtérbe, amely 
vonal vastagsága úgy körülbelül a nyalradpetltnyl fekete
séggel kezdődik. Hogy hol végződik: Igazón bajos volna 
megmondani, mert hiszen a nyomtatvány nagyságához és 
színezéséhez mérten gyakran a különben otromba terrla-, 
meg két-, sőt hóromrlrerós vonal Is kitünően dekorálhat.

A kettős finom vonalról meg szó se essék; valami Igen 
bőven sohasem használták, most pedig már csak nagyon- 
nagyon ritkán, avult stílusú számlafélék meg kisebb táblá
zatok minta után való szedésekor ha néha használatba kerül.

Akcidros-nyomdálnk legkedveltebb lénia-fajtájául ma a 
nyolradpetttrs fekete vonalat vehetjük, amely most körül
belül azt a szerepet tölti be, amit nyolr-tlz esztendővel ez
előtt a tompaftnom vonal foglalt el a mesterszedő munkál
kodása közepette, Amíg az akkori ékítményeink többnyire 
tompa finom-vonalas kapcsolásra voltak tervezve, a mosta
nában gyártott öntödei díszítő darabok normális kapcsoló 
Illetőleg kiegészítő segédanyagául |obbáro a nyolradpetltes 
fekete vonalat lehet vennünk. Ez a körülmény, no meg a 
dekorativ-betús szöveggel való összevdgósa tették kedvelné.

Egy dolog azonban bizonyos : a nyolradpetltes vonal mór 
testének vékonysága mlan Is nagyon ki van téve a sérülé
seknek. Különösen ha szabadon állanak : egy-kettőre tőnkre 
mehetnek mór csak a többszörös levonatkészllés által Is. 
Ezenkívül pedig a meggörbülésnek Is Igen ki vannak téve. 
Ho végignézzük a szekrényeinkben levő nyolradpetltes vona
lakat : valószínű, hogy egy sereg görbültet találunk köztük.

nyolradpetltes fekete vonalak helyett néhol negyedpetttes 
félkövéreket Igyekeznek használni. Ezek ugyan hasonlítha
tatlanul tartósabbak a nyolradpetlteseknél, de használható- 
sóguk ennek fejében meglehetősen korlátott. Egyrészt a 
testük vastagsága miatt, meg őzért, mert jobbról és balról 
húsúk von. másrészt pedig annak következtében Is. hogy 
o vonalkép vastagsága nagyon különböző lehet. Amikor 
" r r r ” "  vonalról beszélőnk : tuó|uk. hogy oly 
. . .  . °  “ an * l6 - amelynek vonal képe pontosan egy pontnyi 
ya»tog. de negyedpetttes félkövér léniáról szólván, o vonal.

P vastagsága pontosan nincsen meghatározva, mert hisz

e néven öt-hat különböző vonalkép-vastagsógú lénia-fajtát 
Is készít minden rézlénla-gyár. már most csak természetes, 
kogy e különböző képű félkövér vonalak mindegyike nem 
lehet alkalmas az ornamentumdarabak kapcsolására, Illető
leg a nyolradpetltes fekete vonalaknak a helyettesítésére.

még ennél Is jobban megnehezíti a negyedpetijes félkövér 
vonal használatát a jobbról-balról való húsa. Ha derék
szögben uagy akár más szögben Is léniát vezetünk neki: 
ez nem fekhetlk eléggé hozzá. Ami pedig a ml mostanában 
dívó vonalas-kockás díszítő Irányzatunk mellett elég hiba.

m ár a szabad Irány tompaftnom díszítményeinek kapós- 
sága Idején Is megtette némely rézlénla-gyárral kapcsolatos 
betűöntöde, hogy a tompaflnom díszekhez olyan tompaflnom 
rézvonalakat készített, amelyek képe a léniatrstnrk egyik 
szélén futotl végig, vagyis amelyek egy oldalra voltak gya
lulva. A másik oldalon természetesen annál több volt a hús. 
Ez azért volt szükséges, mert a tompaflnom díszeken ren
desen az élükön futotl a kapcsolásra váró vonalrészlel, s 
így a rézvonalnak persze az élére gyalultnak kellett lennie.

E léniák használatának az volt a gyönge oldala, hogy 
csak az egyik felüknek lehrlrtt kapcsoló léniát nefclmenesz- 
tenl. Ugyanez a hiba jelentkezik a mostanában egyik betű
öntődé által készített ama negyedpetttrs félkövér vonalak
nál Is, amelyek egyik oldalukra vannak gyalulva, s az 
egész hús természetesen a másik oldalukon foglal helyet. 
Ha azonban ezeket a most említett léniákat pontosan egy
pontos képűekké tennék: mód volna advo orra. hogy egy
pontos. vagyis nyolradpetttnyl vastagságú fekrtr vonalak 
közbeiktatásával pontosan csatlakozd vonalkeresztezéseket 
lehessen előállítani. Hogy tényleg nyolcadpetttes képűek-e 
az újfajta negyedpetites félkövér léniák : még nem !ud|uk.

nyolradpetltes léniák megrendelésekor a legtöbb nyomdász 
hibát szokott elkővrtnl. megrendeli a negyedprtltrs léniák 
közül szükséges darabokat, tehát a nonparelllrt, petitet, 
garmondot, cicerót stb., de a kolonelról meg a borglszrdl 
a legtöbb esetben megfeledkezik. Pedig ezek éppen annyira 
szükségesek, mint az előbb említett fokozatok. Söl sokszor 
semmiféle mesterkedéssel sem sikerül ezek használatát nél
külözhetetlenné tenni. PAdául akkor Is, ha valamely belső 
vonal nem negyed-, hanem nyolrodpetltre "megy k i" .

Az álomvonalak közül a szisztematikusra vágott negyed- 
petitesek Igen hálás anyagát teszik ki oz oly nyomdáknak, 
amelyekben Igen sok az álló. tehát Idánklnl való változta
tások miatt nem s tér eotlpól tolható táblázatos szedés. 
nagyobb nyomdák többnyire a házi öntödéikben készíttetik
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e vonalakat, de minden különösebb gondosság né lkü l; így 
bizony gyakran nem egész pontosan szisztematikusak azok. 
fi vonal képe pedig néha nem egyforma vastag. Egy buda
pesti nyomda házi öntödéjéből kikerült lénia-rúdat láttunk, 
amelynek tompafinom képűnek kellett volna lennie, de ez 
csak a rúd némely részén volt íg y ; sok helyütt finom-, 
másutt meg határozottan félkövér-vonalas volt a képe.

f i vonalas díszítő irány terjedésével ismét visszatérőben 
van a vonalgörbitések korszaka. Hogy megengedhető-e az 
ilyesm i: most nem vitatjuk, annyi azonban bizonyos, hogy 
a házi öntödével fölszerelt nyomdák szedői rosszul teszik, 
ha sok-sok fáradsággal rézvonalakat görbltgetnek a meg- 
kivántatódó ívekben. Hiszen mi sem könnyebb annál, mint 
hogy antimon nélkül való, tehát meglehetősen puha meg 
könnyen hajlítható ólomvonalakat öntessenek a házi betű
öntöde embereivel, fiz  ily vonal azért jól bírja a nyomást.

Kicsiny nyomdában, meg általában mindenütt, ahol nincs 
házi öntöde: többnyire rézléniát vesznek a görbités cél
jaira. Egyrészt azért, mert nincs más, másrészt meg azért, 
mert a kemény-öntésú ólomlénia merev és könnyen törik.

f i rézlénia hajlítása azonban meglehetősen fáradságos 
dolog. Sokat könnyíthet munkáján a mesterszedő, ha réz- 
léniáját a görbltgetés megkezdése előtt gázlángon kissé 
megtüzesitl. f i lénia így jócskán veszít a merevségéből.

Hiányosság jól használható könyubetűkben.
Bármekkora is a betűöntők versenygése a betű-alkotás 

dolgában : egyetemes használhatóságú, abszolúte |ó könyv- 
betűink száma nem igen tehető valami nagyra. Főképpen 
ami az eredetiséget és a dekoratív hatást i l le t i: a mosta
nában megjelentek közt nehezen találunk olyat, amely vagy 
ebből vagy abból a szempontból ne volna kifogásolható.

fiz  egyetemes használhatóság kérdése a legtermészetesebb 
a betúrenóelés Idején, de egyszersmind a legnehezebben is 
adható rája válasz, f i nyomdász ma már nagyon sokféle 
papirosfajtával do lgozik; s a papirostól függ első sorban, 
hogy érvényesülhetnek-e az Illető betűfajla szépségei. Uagy 
hogy megfordítsuk e té te lt: valamely betüfajta az egyik 
papirost diszltl, a másikat már nem. Példát Is mondunk 
erre, még pedig eléggé közelit. Szövegbetúnknek, a Utittels- 
bachnak meglehetősen |ó díszítő hatása van a chamolsba 
játszó simitatlan papirosunkon; próbáljuk meg azonban 
erősen simított fehér papirosra nyom tatni: egyszeriben tú l
ságos tömörré, szinte brutális hatásúvá lesz. f i nyomdász 
ugyan az ezen való segítésnek Is tudja a módját (például 
sötétzölden, sötétbarnán stb. nyomtatja a szöveget), de ezt 
°  n  k f  Í9*n 9V®kran praktikus okok teszik lehetetlenné. 
. . ?,ű dekoráló képességének viszonylagossága miatt 
n t . .0r’ onil,,or kizárólag praktikus szempontok

döntök ebben: a nyomdásznak mindenek előtt azzal kell

számot vetnie, hogy főképpen minő árnyalatú és milyen 
struktúrájú papirosfajtákra kell majd a rendelendő betűkkel 
nyomtatnia. Ha a papiros többnyire fehér és s im íto tt: 
világosabb, ha sok közötte a simitatlan meg a gyöngén 
színezett: valamivel sötétebb betűfajtát kell választania.

Ez különben eléggé természetes dolog, s már nem egy
szer volt róla szó a Grafikai Szemle hasábjain Is. más és 
meglehetősen fogas kérdés azonban az, hogy a különben 
szép számú modern könyvbetűk közül melyek érik el a 
viszonylag legnagyobb tökéletességet, s melyek ennélfogva 
azok, amelyeknél a divat tartósságára is számíthatunk.

fi Romana-fajtájú, vagy magyarosan szólva római betűk 
bár nem érdemlik meg ezt a nevüket, amennyiben az olasz 
protatipogrófusok betűi sokkalta közelebb állanak a Cor- 
vlnus-betű5tllushoz : tagadhatatlanul szépek és praktikusak. 
Csakis ennek tulajdonítható, hogy egy teljes évtizeden 
keresztül széliében használtak és divatosak tudtak maradni 
oly időben, amikor az egész könyvnyomtatá-világ egyértel
m ű ig  harsogta az iparművészeti megújhodás vezérlő igéit. 
De most már kétségtelen jelei mutatkoznak annak, hogy a 
Romana-betűfajoh kedvessége kissé szünőben kezd lenni. 
Helyében az a betűjelleg nyomul előre diadalmasan, amely 
majdhogy nem tökéletesen megegyezik fflorrls híres arany- 
típusaival, s amelyet már 189S óta önt Corvinus néven az 
Első magyar Betűöntődé Részvénytársaság. Külföldön más 
a neve: az egyik betűöntöde Elzevir-betűnek, a másik Uer 
Sarrumnak keresztelte el, természetesen változtatva is rajta 
valamit, f i stílus azonban mindegyik betűöntőnél azonos.

fi Coruinus-féle betűk ellenében némely könyvnyomtatónak 
az volt a — bár kellően meg nem okolt — kifogása, hogy 
a ferde mellékvonások kissé nyugtalanná teszik a szöveget, 
nézetünk szerint ez nem á l l ; sőt éppen ellenkezőleg: ezek 
a mellékvonások könnyítik az olvashatóságot, s ezenkívül 
főképpen ők teszik ki a Corvinus betűfajták jellemzőjét.

Gyakorlati tapasztalaton alapuló, tehát már meglehetősen 
alapos az a másik kifogás, hogy a Corvinus a könyvek jó 
részének a nyomtatására a sötétsége miatt nem alkalmas. 
Erősen simított fehér papiroson tényleg igen feketén hat. 
Ez indította a betűöntőket arra, hogy a Corvlnus-jellegnek 
többé-kevésbé való megőrzésével olyan művészt könyvbetűt 
alkossanak, amlnő például a Stempel-féle Söculum, a 
Berthold-féle Sorbonne meg a Schelterék Schelter-antiquája.

mind e betűk jól olvashatók és eléggé világosak, és Így 
a legfehérebb krétázott papiroson sem hatnak brutálisan.

Amerikában a régi módi angol uágású betűket elevení
tették föl, s ott most ezek divatosak. Ennek a hatása kon
tinensünkön eddig csak a Berthold-féle fintlqua fiugustea 
megjelenésében nyilvánult meg, őr lehet, hogy mihamar a 
többi betűöntődé Is követi Bertholdék példáját. Utóvégre az 
angol antiqua pompásan olvasható betű, s elég szép Is.

Kövét* Kétely r*|t* . (fl Vértéi n»l«l ér. é l r*lk Zilgmoné ér. l ir r k M iI r t lr  Oroié|-Ullé« fllm*noih|éMI.)
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f l fcönyunyomóászati És grafikai szakoktatás.

Dyomődsztanulók szakbeli oktatdsa Aradon. Kiadósaink f tanévben a kővetkezőképpen oszlottak meg:
Fiz aradi nyomdászok is megérezték Immár a szaksze

rié ib ő l ás dnfentartási ösztönből vegyesen fakadt azt az 
áramlatot, amely a mesterségünk ápolását és megbersülését 
a nyomdászközösség elsőrendű föladatai közé iparkodik 
besorozni, nemcsak hogy mind tömegesebben lépnek be a 
Szakkörünkbe, hanem ezenfelül Is mindent elkövetnek, hogy 
a tiszta kollegialitáson alapulá kölcsönös szakoktatás esz
méjét a maguk városában Is diadalra segítsék. Egyelőre 
azzal próbálkoztak meg, hogy az aradi nyomőásztanulók- 
nak szaktanulmányait kibővítsék. Hogy milyen irányban és 
minő eredménnyel teszik e z t: biztosan nem tud|uk, de az 
eddig hallomásunkra jutott hirekbdl bízvást következtethetünk 
az Immár félesztrndös fáradozás kárba nem veszrtt voltára.

A Könyunyomddszob Szakköre szaktanfolyamai.
Szaktanfolyamaink április hó 21-ével bezárultak, s most 

már tisztán áll előttünk az 1906-)907-lkl tanítási esztendő 
egész eredményt. Ha valami nagyon kiválónak ezt nem Is 
nevezhetjük: a tavalyi |ó esztendőnek a mértékét minden 
bizonnyal megütötte. R hallgatóság készítette rajzok, váz
latok, lemezvésetek és nyomtatványok száma ha talán nem 
is volt annyi, mint tavaly : minőség dolgában hasonlítha
tatlanul különbek voltak, mint eddigié. Rmi már maga is 
igen nagy haladás. Hogy ez a haladás nem lehetett még 
jelentékenyebb : nem rajtunk, hanem a rendelkezésünkre álló 
tanítási eszközöknek még mindig szűkös voltán múlott.

R berekesztés naplón, április 21-én kiállítást Is rendez
tünk a hallgatók munkáiból. Több mint háromszáz színes 
vázlatot, Illusztrációs nyomalot és szedéslevonatot állítot
tunk ki, s mindennek igen nagy néző közönsége volt.
R kereskedelmi minisztérium képviseletében Ulg Albert ipar- 
oktatási főigazgató úr jelent meg. s meleg ilsmeréssel 
nyilatkozott a szaktanfolyamokon végzett munkáról.

fi most. április hő 21-én lezárt 1906-1907-ikl szaktan 
folyamainkról röviden a következő adatokat jelenthetjük 

Hz 1906. évi szeptember hó 30-től 1907. évi április hé 
,2,® tanítási évet négy. egyenklnt hat-nyolc hetei
ciklusra osztottuk, hogy a jelentkezők évközben való föl- 
n, sl.nönBV,bb,n ^Mthessék. • a közben klmaradtakal 
”  TTT*1 *°M “ A">on tartanunk, továbbá, hogy rOulöebb 
iőadási sorozatokot Is beilleszthessünk a tanítás keretébe, 
nz . iklui tanfolyamainak száma 3. a hallgatóké 49 volt.
.. III. "  ** "  ** "  •• 35 ••
#t |yt M\ •• *• •» 24 M

U négy ciklus TT" ' " ‘
R^tantat?9 r ” "  ° 16 *  42 *  közt váltakozott, 

gráfiai tár̂ ,e k i: tipo-
frstékkeveré. m flV ® ko rla tl mesterszedés. stereoflpta. 
sok izo rw .H A  ** ** színes nyomtatás, a grafikai

H r n r l k ^ Í  ' B«“"
László. Prüner fW ta V N * s .  n«váh
íízsef és Szabó S* Mnl

l0,r«zt több cikluson kérésztől.

R) Személyi kiadások:

1. Előadók, munkavezetők és vidéki fölolvasók 
meg klállitás-rendezők óradija és utazási
költsége ....................................................  588.72

2. R szaktanfolyamok oktatásügyi vezetőjének
tlsztetetóija .. .........................................  too__

3. R kísérleti nyomdai szedő-osztály fölügyelő
lének tlszteletdi|a .................................... 50__

4. fl kísérleti nyomdai gépek fdlügyelő|ének
és rendbentartójának tiszteletdija .............  50.—

5. R hallgatóság pontos megjelenésének ellen
őrzésével és a taneszközök rendbentartásával 
megbízott "adminisztrátor’' tiszteletdija .. .. 50.—

6. Berakónő óraólja ........................  .. .. 51.50
7. R stereotipálásnál alkalmazott segédmunkás

óradija ....................................................  24.50
8. Szolgának takarításért ............................. 90.—

fl személyi kiadások összege koronákban 1004.72

B) Dologi kiadások :
t. fllapnyomati lemezekre, korcoló-tükre stb. .. 79.84
2. Különböző rajz-, vázlat- és nyomtató-papiro

sokra .....................................................  212.96
3. Próbanyomatok készíttetésének költsége .. .. 389.72
4. nyomtató-festékekre, frstékpuhlló szerekre s

effélékre való kiadás ..............................  59.46
5. Erdha|tás, villamos világítás és ebbil javító

munkák .........................................  „ 59.23
6. fl szeőésl tanfolyamok körében fölmerült ki

adások (anyagbeszerzés, mlntakönyvek, kllsé- 
rslnáltatás stb.) .................................... 218.35

7. fl kísérleti nyomda f i  szer elésének tűz és
betörés ellen való biztosítósa ................... 25.34

8. Portó s egyéb adminisztrációs kiadások .. .. 65.84
9. Értesítő nyomatosa .............................   196.—

fl dologi kiadások összege 1306.74
koronát tesz ki. Hozzáadva a .......................   1004.72
koronát kitevő személyi kiadásokat, összesen 2311-46
koronára rúgnak a Könyvnyomdászok Szakköre
szaktanfolyamainak az 1906-1907-lkl tanévre esd kiadósat.

fl Könyvnyomdászok Szakköre választmánya 1907. évt 
április hd II-én tartott ülésében behaldan foglalkozott a 
l«vá 1907-1908-Ikl szaktanfolyamok Ogyévef. megállapította 
azok Időtartamát, beosztását, tanítást rendjét és költség- 
vetését Is, az utóbbit azonban a Kör szorult pénzügyi álla
potára való tekintenél csak vagylagosan, az arra hivatott 
fórumok részéről való kelló anyagi támogatás esetére, meg 
a remélt támogatás imái adásának esetére Is számítva.

fl tanfolyamok a választmány határozata szerint — az 
eredeti szabályzatban foglalt Időhatár némi meg toldásé 
vol — 1907. évi szeptember hd közepétől 1908. évi |unlu* 
hó közepéig terjedő Időtartamban. Öt egyenklnt hét Mi** 
hetet kitevő ciklusra IMoszIva fognak majd megtartatni- 

fl szaktanfolyamok tanítási tervének m egátta pl fásakor az 
vall o vezető eszménk, hagy e tanfolyamok iratában hézag- 
pdlldab és gyakorlottak legyenek. Éppen ezért mét évekké*
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fzelölt beszüntettük az általános rajzképességet fejleszteni 
célzott ra|ztanfolyamunkat. úgy vélve, hogy az általános 
rajztudásbell készséget sokkal könnyebben és alaposabban 
sajátíthatja el a nyomdász-ember az állam és a székes 
ffluáras által föntartott esti tanfolyamokon. E helyett mind 
szorgosabban törekszünk arra, hogy közvetlenül a gyakor
lati életben megkívánt fontos tudnivalókra — például a 
szakrajzra, a betűszedés és nyomtatás technikai fogásaira 
stb. tanítsuk meg hallgatóságunkat. Sőt tapasztalásból 
tud|uk, hagy más Irányban alig Is boldogulhatnánk.

rí könyvnyomtatók között átlagosan hétszer annyi a betű
szedő, mint a gépmester, s ennélfogua természetes, hogy 
az előbbiek sorából sokkolta több hallgatóra számíthatunk, 
mint az utóbbiakéból. Éppen ezért a szedők számára ren
dezett szaktanfolyamoknak előreláthatólag számosabbaknak 
s egyes szedőtanfolyamoknak ezenfelül még párhuzamo
saknak is kell lenniük, f i párhuzamos tanfolyamok fölállí

tását a nyomda helyiségének szűk és szerelvényének korlá
to lt számú hallgatóságra számított volta is megköveteli.

f l következő, 1907-1908-lkl tanévben tehát a szedők 
számára a következő szaktanfolyamok Indíttatnak meg:
1. könyvnyomdái vázlatkészités és mesterszedés (előre
láthatólag két-három párhuzamos kurzus az egész tanitási 
esztendőn át ) ;  2. könyvszedés ; 3. táblázatszedés ; 4. alap - 
nyomatl lemezek vésése; 5. az Idegen nyelvek szedése.

B gépmesterek számára a következő tanfolyamokat szer
vezzük ; 1. a nyomtató-sa|tók szerkezete; 2. illusztrációs, 
színes (főkép három- és négyszínű) és domború nyomtatás.

Szedőt és gépmestert egyaránt érdeklő szaktanfolyamok :
1. a grafikai sokszorosító Iparágak áttekintése; 2. a könyv- 
nyomtatás története; 3. a papiros; 4. a könyvnyomdái 
kalkuláció; 5. a stereotipia; 6. a cinkografálás legegysze
rűbb és legolcsóbb módja ; 7. a galvanoplasztika a könyv
nyomtatás szolgálatában ; 8. a könyvkötői munka Ismertetése.

— — — 
♦

J -fa
nyomtaítísíechnihdual kapcsolatos apróságok.

: a 
♦
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Domború nyomtatás o krétázott papirosfajtákra.
Béha sikerül ez a dolog, néha nem. f l krétaréleg meg

kötöttségének a fokától függ az egész. Bo meg egy kicsit 
o papiros vastagságától is. ló  vastag kromópaplroson 
teljességgel lehetetlen erősebben kidomborodó nyomatat elő
állítani, mert a krétaréteg megtörik és lepattog róla. Uala- 
mivel enyhíthető ugyan ez a baj, ha a bromápaplros alsó 
laP|át, tehát azt, amelyik nincsen krétázva: hideg vízzel 
nyirkossá tesszük, flz  Igaz, hogy ezzel meg a dombor- 
nyomat regiszterét veszélyeztetjük. — Legokosabban Járunk 
el különben, ha a domború nyomtatás céljaira krétázott 
papirost egyáltalában nem veszünk. Legjobb ehhez a sűrű- 
rostozatú réznyomó-paplros, bár az ára meglehetős borsos.

Frissen gyártott papír kezelése nyomtatás előtt.
Hogy példányszámos és szokatlan formátumú munkák

hoz a nyomdász rendesen külön rendeli meg a papirost 
magában a gyárban, de természetesen csak akkor, amikor 
az Illető munka végzésére való megbízatását már vissza
vonhatatlanul megszerezte, f l legtöbb esetben a friss gyár- 

su papirost már szinte epedue vár|a, mikorára a gyárból 
Megérkezik, s rendszerint azonnal nrkllog a nyomtatásnak.

friss papiros azonban igen makrancosnak szokott bízó- 
nyú ln i: gyűrődlk, hullámossá válik, a nagy-alakú színes 
nyomatok regisztere pedig sehogy sem akar összevágni.

A segítségnek. Illetőleg a baj megelőzésének nagyon egy
szerű volna a módja: nyomtatás előtt az egész papiros- 
mennyiséget apró csomókban széjjel kellene raknunk, hogy 
az Ivek így megszáradjanak. Illetőleg nedvességtartalmuk 
egyformára nlvelláládjék. Igen ám. csakhogy ezt a nagy
városi nyomdász nem Igen teheti: nincsen hozzá helye.

n németországi szaklapok egyikében egy litográfus tár
sunk beszéli el, hogy mit csinált ö hasonló rsetben. illés- 
lerhedése a következőkben á llo tt: B papiros megérkezése 
a ón az egész szállítmánynak a felét félre tette, a másik 
elét pedig megnylrkosllatta, olyformán, hogy a vastagabb 

papirost ötös. a vékonyabbat pedig tízes rsamókbon ól tol- 
J*‘JZ*a egy teknő tiszta vizen, s pontoson egymásra rakva, 
öltbe egy lap kértgpaplrost, majd pedig néhány darab Jó 

súlyos követ rakott, Két-három nap múlva szé||elezedle az 
egészet, ■ véle a szállítmánynak korábban félre tett felét

egyenklnt "á tlőtte” , flz  egészet újra lesúlyozva: további 
két nap múlva már meg lehetett kezdeni a nyomtatást Is. 
f l papiros addigra teljesen egyforma neduességtartalmú lett.

Krétázott papirosfajtáknál ez az eljárás nem követhető.

Fi nyomás túlerős kiaöóódsa a forma elején.
Egy német nyomdaiulajdonos arról panaszkodik a frank

furti Kllmsch újságában, hogy egyik gyorssajtóján a forma 
elején mindig erősebb a nyomás, mint hátrább, megjegyzi, 
hogy a gépet néhány hónap előtt alaposan megjavíttatta, 
s ekkor a nyomóalapnak a fölületét is újra meggyalulták.

f l nyomóalapnak ez a legyalulása igen háladatos dolog 
olyan esetekben, amikor a javításra szorult gyorssajtón 
évek során át főképpen csak azonos formátumú szedést, 
például valami újságot nyomtattak, f l folytonos hatalmas 
nyomás következtében a nyomó-alap fölületének ama részel, 
ahová rendszeresen szedés vagy klisé — például lapfej — 
kerül, mélyebbre sajtolódnak az alap fölületének egyéb 
részelnél, s más beosztású forma nyomtatásakor hossza
dalmas egyengető munkát okoznak a gépmesternek. Ha az 
Ilyen ócska gépet |avitás végett a gépgyárba küldik : üduös 
dolog tehát a fundamentumát Is simára gyolultatnl. nem
csak hogy a nyomatok Jó kladódása lesz ilyenformán biz
tosítva, hanem a különben már meglehetősen kopott fogas 
rúd s fogas kerék Is pontosabban kapaszkodik egymásba.

f l fundamentum legyalulásának azonban a lehelő leg
egyenletesebben kell történnie. H német principális föntebb 
említett panaszának is minden valószínűség szerint az egye
netlen gyalulás az oka. 5 ez különben könnyen megeshetik, 
különösen ha a fundamentum keményebb anyagból való 
s a gyalulásra használt gép Is már Jól ki van használva! 
f l kés Ilyenkor enged valamit az eredetileg elfoglalt hely! 
zrtéből. s nem fog|a a lapot. Éppen ezért a megjavított 
gyorssajtót a visszaszállítás előtt, tehát még a gyárban léte
kor, tüzetesen meg kell vizsgálni, s esetleg nagyobb meny- 
nylségű próbanyomatot Is készíteni rojta. f l  próbanyomatok 
nagyobb mennyiségének készítése azért megokolt mert 
esetleg egyéb olyan hiányosságai Is lehetnek még ’ a gép. 
nek, amelyek csak nagyobb példányszám nyomtatásakor 
kerülnek napfényre, f l próbanyomtalóst mindenesetre vola- 
melyik nyomdabell gépmesterrel ajánlatos végeztetni |ra . 
főkép azzal, aki a gépet ma|dan kezelni fogja.
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Béptechnikai és  hasonló tárgyú újdonságok.

Schelterék könyu metszetet nyomtató sajtója.
R könyulapak élének. az úgynevezett metszetnek díszí

tése és színezése eddig a márványozásnak, gummlhenge- 
rekkel való kézi festékezésnek meg egyéb llyes elírásoknak 
a segedelmével törlént, ami nemcsak hogy igen sok időbe 
került, hanem a nagy ügyességet igényid munkánál fogva 
viszonylag Igen tekintélyes összeget tevő költségbe Is került.

Ez a költség sokszor 
kedvét vette már a 
nyomdásznak, kiadó
nak attól, hogy vala
mely könyvet a maga 
egészében művészie

sen

Egy a Scheltertk mfUietnyomtoló sajtóján béSzBIt munka.

és tökéletesen stílszerűen készíttessen el. Igen gyakran 
látunk ez oknál fogva szépkölésű munkákat metszel nélkül.

H könyvmetszetek előállításának olcsóbbá télele végett 
most a lipcsei Schelter 0 6lesecke gépgyár olyan nyomtató- 
so|tát készített, amellyel mindennemű metszet szépen. Jól 
és ami fő dolog : Igen gyors egymásutánban elkészíthető.

R gép a tégelyes nyomtató-so|ták rendszere alap|án épült 
és a metszetnyomtatás minden manipulációját maga elvégzi, 
még a klisé befestékezését Is, de a 
berakást természetesen leszámítva, flz 
egész metszetnyomtatás úgy történik 
ro|ta, hogy a berakónő a könyv egyes 
példányait a tégelyrr rakja, ahol egy 
szorító-lemez ragad|a meg őket, mire 
aztán a tégely által a közben befesté- 
kezett klisének neklszorittalva. meg
történik a nyomás, nyomtatás után a 
könyvel a tégely szépen visszaviszi az 
előbbenl helyére, ahol aztán annyira 
elörrtolódlk. hogy a berokónő könnyen 
klwhetl. s másikat lehet be helyette.

"  gépet kétféle nogysdgban építik ; 
a kisebbiken 32 : 32 rm. nagyságig és 
á-5 rm, szélességig terjedő könyveket 
lehet metszettel ellátni, a nagyabbikon 
pedig 40 : 40 rm. nagyságig és 8 cm. 
szélességig ter|edöeket. f l különböző 
formátumokra valá beállítás mindössze
néhány penny, mun|||j ,  |g*nyb«.

mogdtól értetődik, hogy a könyv-
k ü í Ü Ü .  ,öbbwlnű nyomtatással Is 

» 9#P*n. Azonkívül pedig 
o márványozássa! szemben az a nagy
óh,AV,s°i fl#pn* b- hottV -  mint fönlt 
ábránk I .  mutatja -  a metszetet eset-

g ugyanolyan díszítéssel lehet ellátni,

mini aminő a béléspaplros, szóval az egész könyvdlszt e 
réven egységessé lehrt tenni, ttlert hiszen a nyomtatás 
kliséről történik, a klisé pedig lehet bárminő rajzolatú Is.

R címtáraknál, menetrendeknél stb. régi szokás, hogy a 
könyu metszetére kaucsukbélyegzővel valami szöveget nyom. 
tatnak. E gép használatakor az Ilyesmi nyomdabetűről tör
ténhetik, persze hasonlíthatatlanul gyorsabban és tisztábban.

Egyes betűket öntő újabb szerkezetű szeóógép.
R Stringertype-ről már évekkel ezelőtt Is megemlékeztünk 

folyóiratunk hasábjain, mint olyan szedőgépről, mely töké- 
létesítése esetén számba vehető versenytársa lesz a mosta
nában használatos szedőgéprknek. Rmlnt hírlik, a Strlnger- 
type ezt a tökéletességl stádiumát immár elérte, s mihamar 
meg is fog felenni a kontinens egyik-másik nyomdájában.

Külső alakjára és működésére nézve a 5trlngertype a 
Unotypehez hasonlít, sőt |órészben a Unotype le|ár! szaba
dalmainak fölhasználásával alkották Is meg. de nem sorokat, 
hanem egyes betűket önt. úgy mint oz Rthenaeumban meg 
a Utodioner-nyomdában működésben levő füonotype Is. 
Ezzel szemben azonban nem két. hanem csak egyetlen gép
ből áll. Ha a billentyűket megnyomjuk, a matricák egymás 
mellé esve socakoznak mindaddig, amíg a sor vége felé 
nem érünk : ekkor csűngetyú|etzés Jelenti a kizárás Idejének 
elérkeztél. R kizárás különben ékrendszerű klzárá-darabok- 
kai történik. R már kizárt matrico-sor oz öntő készülékhez 
kerül, ahol minden egyes matricába külön-külön ömlik bele 
a fórrá ólam. R matrica-osztás a Unotype mód|ára történik.
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uagyls a matricákat egy emelő-kar viszi a helyükre, s ott 
leejti őket. f l betűk teljesen kizárt sorokban kerülnek a 
szeáöho|óra, természetesen minőig a kivánt méret szerint. 
<Tleg kell még említenünk, hogy o matricákból három kész
let uon működésben o gépben: oz első az. amelyikre a 
billentyűzés éppen hot; a második készlet ugyanez Időben 
oz öntőkészüléknél von, a harmadik pedig ez alatt osztódik.

fiz  öntés a föltaláló állítása szerint szép tiszta, ami az 
egyes betűket öntő szedőgépeknél különben Is természetes 
úolog. f l korrigálás — mint nyilvánvaló — kézzel, illetőleg 
árral meg plncettóvol történik. Stella (Dórion.

Albert professzor meg a marató gerebenje.
R müncheni Albert tanár a sokszorosítás történelmébe 

vastag betűkkel Irta be a nevét, mint reprodukáló technikus 
és kémikus oly fontos találmányokkal gazdagította a sok
szorosítás körét, hogy e téren az elsők közé kell számitanunk.

Első Jelentékenyebb slkereil a fénynyomás tökéletesítése 
dolgában aratta, f l megvilágított és hideg vízben oldhatat- 
anná tett zselatin kihasználhatóságát ezen kívül Is több 

fotomehanikai eljárás keretében igyekezett fokozni, s egész 
sereg már mostanáig az ez Irányú kísérleteinek a száma, 

romzselatin sajátos tulajdonságain alapuló erőegyen-
™ó? la n*m uólt »e. nagyobb példdnyszámohnak a 

nyomtatását nem bírja meg.
E<JV másik találmánya a tu- 
őós professzornak, az úgy
nevezett "re lie f-k lisé" világ
szerte Ismeretes. Olyanfajta 
Misé ez, mely az egyenge- 
tését már magában hordozza.
Előállítása oly módon törté
nik. hogy a rendes eljárással 
maratott klisébe alulról egy
vékonyabbat, túlmaratottat sajtolnak belé. fl kél klisé egy
másba préselése természetesen csak meleg úton történhetik.

nemsokára a relief-klisék forgolomba-Jövetele után olyan 
o álmánnyal állott elő Albert őr., amely a galvanoplasztihai 
ormálás terén korszakol alkotó, fl galvanoplasztlkusok 

|  9dta törték a fejüket azon, hogy miképpen lehetne olyan
rmáló-anyagot találni, amely a galvánfürdőbe beakasztva, 

n> ndenféle kémiai hatásnak ellenáll, s eredek alakját a lég- 
m nuclázusabb részletekig Is megtartja, fl guttaperka ebben 
? ,eMntetben nem bizonyult megbízhatónak, s különben a 

« « «  *s nehézkes; a viasz összeszárad; a zselatinnal 
0 mintázás nem vált be a gyakorlatban; a cerezlnnek 

s aggoda|0(J)fa okot adó tulajdonságai vannak, s ellenálló 

IttetT**^* —  m<̂ r om* 0 grafikai célokra való mintázást 
toM i T  , , *>*ntetbe vesszük, hogy színes nyom-
.. * * 0r °z  egyes formák pontos egymásba Illése a f ő :

.  PZfl he tjük a galvanoplasztlkusnak zavarát olyan esetek- 
“ mikor a viasz- vagy egyéb matrica aránytalan összr- 

vánt w 40 ''••'"••''elében a színes formák sehogyan sem 
Sík ni " * * * * •  n ib frl dr. az álmot vette mintázó anyagul, 
ho a l \  ° lv° n ólom-ötvözelet előállítania, amely oly puha, 
sóit ih rrn,lV ^ °2 ,P, w t>b keménységű forma könnyen belé- 
kélu hk ' *  <uonMI01 ol°Mdt o goivánfürdőben a legcse- 
moM °  m*f l * ,*l>en sem változtatja meg. Oe von az ólom- 
„ r r° h°»ználalánok egy más előnye Is. Eddig okármlnő 
valá s ,8r**n* 0 m intázás: a formál a golvánfűrdöbe 
mév»t r,fltt grafltporral való bevonás segedel-
Ez * "*PM **  kellett lenni orra. hogy az áramot vezesse, 
ben 7 T *  °  **** ílrl***g*n»k a rovására ment. amennyl- 
m , , omobb “ onalok közölt a leggondosabb kikefélés 
n-fk, V  hen szorulható ti egy.egy grafltrtomö, másrészt 

- W * *  fároáságos és egészségtelen munka volt. 
zott » r 'QnAm°k  a legu|abb találmánya a föntebb ábrá

zoló gereben, amelyről a föltaláló prospektusából

a következőket közölhetjük ; f l kemlgráflában használatos 
marató eljárás, amikor ugyanis a lemezt a mard folya
dékot tartalmazó edénybe teszik, s minden irányban ecsettel 
húzogatnak rajta végig : egyrészt lassú lefolyású, másrészt 
a minőség tekintetében sem ad kielégítő eredményt. Ennek 
tulajdonítható a marató gépek megalkotása. Röuid időn 
belül két gép Is — a Levy- meg az flxel-Holmström-féle — 
széles körben elterjedt, de alkalmazásuk nem Járt kielégítő 
eredménnyel. (Dind a két gép oly szerkezetű, hogy a ma
rató folyadékot mótoros erű segítségével hozza mozgásba, 
s az (gy keletkezett hullámok a folyadék fölött elhelyezett 
lemezt nyaldossák, l/llágos dolog, hogy a maratás proresz- 
szusa annál gyorsabban folyik le, minél több savtartalmú 
folyadék hat a legrövidebb Idő alatt a lemez fölületére.

Albert dr. marató gerebenje arra való, hogy vele a sav- 
tartalmú folyadéknak a lemezre hatását gyorsíthassuk. 
Ládatormá|ú kádba öntik a mard folyadékot, s a kád fene
kére teszik a képével fölfelé fordított lemezt. Eddig a dolog 
nagyidból megegyezik a "k é z i"  maratással, de a folyadék 
mozgásba hozatala, Illetőleg a maró hatás gyorsítása nem 
ecseteléssel, hanem a kádba akasztott, zsalugáter-formájú 
marató gereben segedelmével történik. Ábránkon a mard 
folyadékot tartalmazó edény falát pontozott vonalak mutat
ják, az edényben húzott vonal pedig a maró folyadék szlnt-

~_i. .

Albert dr. marató gtribcn|r.

|ét Jelöli, f l gerebent, mely az edény peremén karikákon 
nyugszik, az ábrán Jelzett m n irányban hozzuk mozgásba, 
f l rendes berendezésű edény 50 : 80 cm. nagyságú ; a benne 
levő maró folyadékot 6 liter vízből, 400—500 köbcentiméter 
salétromsavból és körülbelül 50 grammnyi marató porból 
keverik össze. Annyi klisé maratható különben egyszerre, 
amennyi az edénybe belefér, f l gerebent fölnyitua : bármikor 
megnézhrt|űk, hogy mennyire haladtunk elő a maratásban.

normális autotiplai klisé maratása a gereben használata 
rsetén rendesen rsak egy percnyi Időbe kerül. H szerkezettel 
való bánáshoz különben fölösleges minden utasítás; az 
egyedüli föltétel olyan Intelligens maratő-munkásnak az 
alkalmazása, akinek a maratás folyamatának megbirálásá- 
hoz gyakorlott érzéke van, s aki az edényből kivett klisé
ről első pillantásra meg tudja á llapítani: nyomtatáshoz 
alkalmas-e már az, avagy tovább kell-e még maratni.

f l marató gerebennek nemcsak az az előnye, hogy a 
maratás Idejét rövidebbre szab|a, hanem a klisé minőségé
nek Javításához Is |ócskán hozzájárul, f l hullámzó folyadék 
a kisebb kiterjedésű klmaratandó helyekre nem gyakorol 
oly erős hatást, mint a nagyobb klterjedésűekre, s így a 
nagyobb helyekről (melyek az eredeti kép világosabb árnya
latainak felelnek meg); a maró hatás következményekép 
keletkező oxldréteget lobban táuolit|a el, mint a kisebbekről.

Így válik lehetővé az, hogy a világos részek mélyen és 
hegyesen, t  hozzá még gyorsan Is maród|anak ki, a nél
kül, hogy ugyanaz alatt az Idő alatt a sötét részek erő
sebben maródnának ki; a rá|uk rakódott oxldréteg meg
védi őket a sav erősebb hatása ellen. Így áll elő az egy
szerű, megszakítás nélkül való maratás út|án a kontrasz
tokban gazdagon maratott kép. Az Albert dr. gerebenjének 
alkalmazásakor fölöslegessé uállk tehát a födőzgetés, a 
mélyre maratás és az úgynevezett effektus-maratás, melyek 
mindegyike különben oly sok munkát venne Igénybe, ■ oly
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nagy ügyességet és gyakorlottságot Igényelne. Hz aldmoró- 
óásnak könnyű elébe kerülni. Rz egyenlő értékkel bíró 
tónusok pontéinak kiterjedése egyenlő nagy, s az aula- 
tipla legvilágosabb helyein az apró pontocskák alapja kúpos 
formát mutat, s fgy még a legerősebb nyomást Is kibírja.

R maratás következményeképpen való oxld-képződésnél 
legfontosabb dolog a levegő nyomósa ; hogy ez a marató 
folyadékon keresztül a lemezhez Jusson, annak elősegíté
sére Rlbert dr. marató pora szolgál, amelynek az a tula j
donsága, hogy a maró folyadékot habossá teszi, s Így a 
klisé fölületét maratás közben váltakozva érinti majd a 
levegővel telt hólyagorska, majd pedig a sav. 6raphos.

flngererÉk uj képnyomtató módja (autograuür).
Rmióta a sokszorosítás legfiatalabblk m ódja: a fény 

segedelmével való képírás segllő kezet nyújtott a nyomta
tásnak, a sokszorosítás maga sohasem remélt módon és 
eladdig nem Is sejtett Irányokban fejlődött. S félidőik még 
tovább Is, szinte beláthatatlan messzeségbe és magasságba.

R sokszorosító eljárások nevelnek kétharmada elé oda 
lehet a " fo to "  szócskát tenni, ami azt Jelenti, hogy az 
Illető eljárásnál a forma elkészítése tekintetében a fénynek 
is szerepe van, amennyiben a rajzol, a képet fény sege
delmével rögzítik Ide vagy oda. Hogy a fotografálást mi 
mindenütt tudták k ihasználn i: következtethetjük abból Is, 
hogy van ma már fotocinkográfia, fotoxllográfla. foto- 
litográfla, sőt még fotogalvanográfla Is, szóval nagyban 
szerepel Immár mind a magas-, mind a sík-, mind pedig 
a mélynyomtatásban, vagyis a sokszorosítási alapmódok 
mind a három fa|tá|ában. Sok eljárás meg éppenséggel 
neki köszönheti keletkezését. És sajátságos, hogy a meg
osztásuk a három Ikertestvér : a magas-. sík- és mély- 
nyamtatás között nagyon testvériesen történt. R magas- 
nyomtatásnak |utott a korszakot alkotó autottpla, a slk- 
nyamtatásnak az olcsó és minden tekintetben hálós fény
nyomás, a mélynyomtatásnak a sokszorosító et|órások 
fotomehanlkallag és fotokémlaltag legnehezrbbike és leg- 
nemesebblke: a hellogravür, vagy más névvel fotogravűr.

mindamellett, hogy a fotografálás technikája már Igen 
előrehaladott stádiumban van, • a kémikusok meg fizikusok 
egész serege folytonosan Igyekszik ezt tökéletesíteni! a 
fotografálás ma még messze esik a teljes tökélelrsségtöl. 
Rendkívüli, szinte a gondolat sebességével vetekedő gyor- 
sasággal tudnak ma mór fotografálnl: az sem akadály, 
ha a fölvételi tárgy messze van, mert hiszen a készülék 
lencséje eléggé a közelségbe tud|a hozni; de azért onnylra 
mégsem vittük, hogy több szint egyszerre, a tónus-ará
nyoknak megfelelően tudnánk a fényérző lemezen megrögzl- 

R háromszlnü nyomtatásra szánt fölvétetek egymás 
után történnek a három megfelelő szín- Illetőleg fényszflrő- 
w»l (mely mindig az egyik alapszín komplementáris, azaz 
kiegészítő színének felet meg), tehát csak részletekben.

rotografóláskor o kép — a színekhez mérten — sokat 
«*szt tónus-gazdagságából j ez a veszteség a fényszűrők

alkalmazásakor ugyan valamivel csökken, de egészen meg
szüntetni eddig bizony nem sikerült. R fotografálásra való 
fényérző lemezek ugyanis háromfélék : Rz első kategóriába 
a közönséges lemezek tartoznak, amelyek érzékenysége a 
színekre alig hat ki. Ha a színes tárgyról Ilyenekkel készí
tünk fölvételt, a kép monoton hatású, tónusokban szegény 
lesz. R második kategóriába tartozó, ortokromatlkusoknak 
nevezett lemezekkel már kontrasztokban gazdagabb fö l
vételt nyerhetünk a színes tárgyról. R harmadik kategó
riába tartozó lemezeket pankromatlkusaknak hívják s nevük
höz hiven minden szín ellenében egyformán érzékenyeknek 
kellene lennlök. Ez azonban eddig távolról sem lehetséges.

Itt van tehát a magyarázata annak, hogy szines képről 
avagy tárgyról fakszimile reprodukciót tisztán fotografálás 
útján ma még nem lehet készíteni. Kerülő úton úgy lehet 
ezen segíteni, hogy kezdve a negatívon és folytatva az 
egész további processzusok ideje a la tt: folyton retusoznak.

R bécsi Rngerrr D 6öschl világhíres reprodukáló műinté
zete egy olyan uj sokszorosító móddal állott most elő, 
amely alighanem közelebb viszi majd a fotomehanlkát a 
fakszimile reprodukció lehetőségéhez. Találmányának, ame
lyet természetesen már szabadalmaztatott Is, outogravür a 
neve. Kicsit körülményes a dolog, de ha arról van szó, 
hogy fakszimile vagy legalább az eredetit megközelítő hív. 
ségű reprodukciót állítsunk e lő : a sok Idő meg fáradság 
bőven kárpótlódik az Igen |ól sikerült munkaeTedménnyel.

R reprodukálásra várő eredetiről négy külön fotográfiai 
fölvételt kell készíteni. Rz első húromat a háromszlnü 
nyomtatás mintáidra három fényszúrővel (természetesen 
autotipial raszter beillesztésével), ml megfelel a kép három 
alapszínre bontásának. Ezekről kell aztán készíteni dia- 
pozitiveket : sárgát, vöröset meg kéket, melyek tudvalevő
leg a forma alap|ául szolgálnak. R negyedik fölvétel már 
nem készül semmiféle fényszűrővel, s ennélfogva kihal az 
egész képre. R fölvétel ortokromatlkus lemezzel történik, 
vagyis olyannal, amelynek a színek ellenében való érzé
kenysége |avltva vagyon. R három rlső forma nyomtatását 
kőről, alumíniumról vagy rlnklaprdl eszközük, vagyis sík- 
nyomtatással. R három forma egymásra-nyomtatása után 
következik a fő dolog: a negyedik formának a nyomta
tása, mihez a negatív után mélynyomatú lemezt készítettek.

E rövid, az outogravür készítésének módját rsak fölü- 
telesen tárgyaló leírásnál többet nem sikerült megtudnunk. 
Ebbál Is kiviláglik azonban, hogy van a dologban valami, 
s hogy az u| sokszorosítási mád gyakorlatilag használható.

Különösen sikerült dolognak vélem a mélynyomatú forma 
fölhasználását. R plasztikus hálósra való törekvéskor Igen 
nagy szerephez futnak a mélynyomtatási eljárások, amelyek 
nagy előnye a szép perspektíva, meg a festészetben most 
annyira kedvelt "Inpasto" festék fölrakás föttünlelhetdsége. 
Ha a |elen sokszorosítási mód művészi szempontból Is a 
tökéletesség felé ha|ld. mint azt a híres bérel műintézet 
minden valószínűség szerint kidolgozta: akkor az u| talál
mánynak még nagy Jövője lehet. Brophos.
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fllagyar nyomdászok Eukönyue 1908-ra.

lubllárls esztendőben uagyunk. R Könyvnyomdászok 
Szakköre az Idén éri meg alapításának huszonötödik év- 
fordulóját, büszkén tekintve uissza ama mélyre ható szak
irodalmi és szakfejlesztésbell munkálkodásra, amely ezen 
a negyedszázadon keresztül a zászlaja alatt ment uégbe.

R magyar nyomdászok Évkönyve mindenkoron dédel
getett kiadványa volt Szakkörünknek, s mikoriban a tagok 
létszáma és az általános érdeklődés nőni kezdett: első 
sorban Is az Évkönyvet emeltük addig még rsak remélni 
sem mert magos színvonalra. R hatalmas német, francia 
és angol szakirodalom vezető emberei egyértelműig úgy 
nyilatkoztak, hogy o magyar nyomdászok Évkönyue méltó 
hüszkesége lehetne bármely nagy nemzet szakirodalmának Is.

R jubllárls esztendőben Ismét nagyot lépünk előre: olyan 
Évkönyvet akarunk előteremteni, amely még a legutolsó 
két évfolyamot is túlszárnyalja mind az Irodalmi rész ala
possága, mind pedig a külső kiállítás szépsége tekintetében.

flz  alap ehhez máris meg van vetve. Tollforgató szak
társaink legtöbbje megígérte közreműködését; legkiválóbb 
sokszorosító intézeteink kész örömmel támogatnak a mun
kánkban ; az Évkönyv szedését és nyomtatását pedig ismét 
a (Világosság könyvnyomda vállalta magára, ami maga is 
kész kezesség arra nézve, hogy pompás, a maga nemében 
páratlan almanachot kapnak előfizetőink az ősszel kézhez.

f l magyar nyomdászok Évkönyvének előfizetési ára 
2 korona és 50 fillér Budapesten s a vidéken egyaránt. 
Ez az összeg szeptember közepéig ZO—30 filléres részle
tekben is letörleszthető. f lk l azonban junius 1-élg Szak
körünkbe beiratkozik, s tagsági illelékeit rendesen fizeti : 
a Brafikai Szemlén kívül Ingyen kapja meg az Évkönyvet Is.

megjelenés után 3 korona lesz a magyar nyomdászok 
Évkönyvének az ára, helyben úgy, mint a vidéken is.

f l Könyvnyomdászok Szakköre választmányának meg
bízásából : novák László, szerkesztő.

■ 1 
■ 1

1 ------------------------------------- -------------------------------------------  1
1 Fiz áprilisi papirosuásár Budapesten. ■

■ ■
■ ■

— I  — _________________________________________ L — Z
P  fővárosi Kereskedők Egyesületének paplros-szakosz- 

°  —  felbuzdulva a tavalyi márciusi vásár sikerén — az 
■űén is rendezett tavaszi vásárt április 6-án, 7-én s 8-án.

n mostani kiállítás jóval gazöa- 
9abb volt a tavalyinál. U|abb célszerű 
, *Z#P dolgokat főleg a könyvkötőink 

előállítani; papirosgyáraink 
Pf oig Ismét gyöngén voltak képviselve.

. , fl'henaeum naptárakat és Ifjú- 
r *  u híp' 8 W nVvekrt állított ki. 
ohKAi'ap,<Srlaln f 9V Újítást láttunk, ami 

áll, hogy a napok számai szalag- 
rma perforált papírra vonnak nyom- 

'  ,Ma' 9 k |s |,ocharorma Kivágás olatt 
. . ,r9fölső részén elhelyezve, míg 

tömb-alakban vannak az előjegy- 
szo,9^,á tiszta lapok elhelyezve, 

kőnyomóal úton nyom- 
,  , ĉ 9*,ártyáhat1 levélpoplrosokal s 

úgynevezett szakma-nyom- 
u nyokal állított ki, amelyekre csak 

az kfl1 rányomtotnl, s kész
k á r! Ö N#ppfl be lező cég-
eUa^° ®lwo,lí Kdrolynok elismert 
, J ®f0n9‘J Wnvnyomóol műlntézele Igen 
i p levelező- lapokat és egy

pomp49 álszmüvet mutatott be.
Mt> . Klagyor Papíripar R.-T. né- 

V fajta jobb minőségű Irodai és 
"omogoló-paplrost, a hermonetl pa-
u n fl0n9V0|ö-poplrosl,

■ • felhős és Irodai papirost dllltott hl.
*  Társától nyomdai 

. h*"fl»ronyagot és szedő- 
W M kol, árat stb. lófiunk a tárlaton.

Lengyel Llpót egy sereg szép litográfiát, Löbl Oávlő és Fia 
levé lpap írokat, cégkártyókat és látogató-legyeket állított ki. 
R magyor Fénynyomőal R.-T. képes levelező-lapja! olyan 

szépek és tiszták, hogy bármely kü l
földi fénynyomdának is becsületére vál
nának. m oirrt Ödön üzleti könyveket 
és irodai cikkeket, molnár mór szek
szárdi nyomdatulajdonos a maga ha
marosan elterjedt előjegyzési naptároit 
állította ki. m int célszerű újdonságot 
kell megemlítenünk Ocasek Károly tömb- 
naptárát. Fölső részén csiptelő van, 
ahova a már elmúlt hét fölhajtott lap
jának a szélét becslptetjük. f l  péter- 
falvl p a p írg y á r  ujfa|ta Transylvania 
nevű Írógép- és merített papirosokat 
állított ki. Egy jótollú székely írónak, 
Péterfy Tamásnak a mesés könyveiből 
Is láttunk mutatót. Eredetiek és jellem
zőek e könyveknek Szllasl lenő által 
ra|zalt bekötési táblái, f lz  utóbbinak 
egy rajzát Ide tördelten mutat|uk be. 
f l virágok meg a cserépen futó sávok 
az eredeti ra|zban plros-nyomásúak. 
Redő Testvérek vonalzó Intézrte min
denféle üzleti könyvrket mutatott be a 
poplrosvdsóron. f l R lglrr lózsef Ede 
R.-T. kiállítása pedig mind terjedelem, 
mind pedig a kiállított anyag minősége 
dolgában nagyszabásúnak mondható. 
Ha minden paplrosgyór és a nagyobb 
paplrkereskedöknek legalább a fele Ily 
szellemben rendezte volna bemutatásra 
érdemes anyagát, papirosvásáralnk a 
külföldön Is elhlreseőnénrk. St. m.
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fl 5zakkör székesfehérudri küldöttének jelentése.
fl március Z4—25-lkl kettős ünnep löe|én Szakkörünk 

több vidéki városban rendezett fölotuasással kapcsolatos 
szakkiállítást. Egy régebbi megbeszélés értelmében székes- 
fehéruárl szaktársaink Is nagyban számítottak erre, de Itt 
bizony feledésbe merült az egész úti terű. Úgy esett ki 
aztán a dolog, hogy a fehérvári lapok híradása meg az 
ottani szaktársak buzgálkodása nyomán tekintélyes számú 
közönség várta a nyomtatványklállitás megnyíltát, de bizony 
hiába. Ha nem Is volt a kavarodás akkora, mint élrtapunk, 
az Ekszkfze olyan |ófzűen megírta : fehérvári szaktársaink 
egytől-egyig szorultak, hagy mikép uág|ák ki magukat az 
elég szép számban meg|rlent érdeklődd közönség előtt.

R dolog kireparálására Szakkörünk húsúét uasárnap|án 
e lap egyik szerkesztőiét küldte le Fehérvárra, aki a követ
kezőkben számol be küldetéséről meg a tapasztalatairól: 

R kiállítás és fölolvasás helyéül a szakegytsülefl csoport 
helyisége: a Laczkovits-féle vendéglő világos és lágas 
terme szolgált. R kiállítás anyagát mesterszedőink leg|obb- 
|alnak nyomtatványaiból állítottam össze, s ezenkívül kiállí
tottam vagy hatvan darab különböző elírással készült kép- 
nyomatot. fl kurta fölolvasás ezek Ismertetésére szorítkozott.

R kiállításról meg általában a magyar könyvnyomtatás 
haladottságáról Igen elismerően nyilatkoztak a fehérvári 
lapok. R "Székesfehérvár" például egyebek közt ezt lr|a : 
"R magyarázatot és föloluasást egy budapesti könyvnyom
tató tartotta, ki pár szóval Ismertette a nyomdászai áldá
sos voltát, mely a művelődésnek, a haladásnak volt meg
teremtőle. fl nyomdászokat szakszerrtetre buzdítva, elő
adó a magyarázatokra tért át. Ismertette a tipográfiai és 
grafikai el|árások különféle nemeit és módszereit, magya
rázatot tartott a méty-, magas- és slknyomásról. Ismertette 
a kllsé-rslnálás módszereit, kttrr|eszkröetl a fa-, acél- éi 
rézmetszetekre. Ismertette a rlnkográflal, autottplal és folo- 
Hplal stb. eljárásokat. Rátért a három- és négyszln-nyo- 
mású képek előállítására, melyek oz ola|nyomásnak s lito
gráfiának lesznek versenyzői. Érdekesek voltak az apró, 
naponkint előforduló munkák, melyek mind nagyon ízléses 
kivitelben voltak bemutatva, úgymint: meghívók, körlevelek, 
levélpaplrosok, melyek minő azt mutatták, hogy egy kevés
vn«ZOttal f Wffn '* ,,hrt 0l,l0,nl- 0 kiállításnak
különben minő a két nopon számos lótogató|a vott. s mind 
érdekkel szemlélték a nyomtatványok különféteségét. R nyom- 
oaszoh pedig elhatározták, hogy pár hét múlva — lermé- 
szrtesen más nyomtatványokkal -  u| kiállítást rendeznek. ’ 

szaktársaknak és általában o közönségnek a kiállítás 
'ránt való érdeklődése Igen |ólesően lepett meg. Csupa értel
mes lóizlésű és olvasott szaktárs ; fejlett szaktudásuk von, 
s okoson tudnak hozzászólni a legnehezebb technikai kér- 

se hez Is. Pedig Fehérvárat! éppen nem rózsás a helyzetük.
urfrr»TiKn*0Wl̂ 0nvoh ""Wl06* 1 otyonok, mint o vidék más 

fl minimum többnyire maslmum Is egyszer-
mea feh^Ti °* ,4n l" *  huwonhw koronából hogyan élnek 
trltt/el szak társaink, mikor a lakás kivé-
Í S  eíl J  6'Vflr4fla- * * * *  min. Buda-P«teo. eit bizony rövid ott tartózkodásom láeje alatt nembírtam » m l  w j#  oion rwm

termékeinek egyik-másikát: a Schelter-antlquát, a Patrlz- 
Huber-dlszt, egy sereg háromszln-nyomalos vignettát stb. 
5 ha a nyomdák meglehetős berendezettsége mellett sem 
Igen sikerül fehérvári szaktársainknak művésziesebb mun
kákat produkálnlok: annak okát bizony nem annyira
őbrnnük, mint Inkább a vidéki általános viszonyokban kell 
keresnünk. R munkamennyiség a legfő dolog a vidéken, 
a minőség csak afféle tlzedrangú szerepet látszik a princi
pális számításaiban, f lz  Intenzív szakegyesületl nevelés 
révén Intelligens, |óizlésű úri emberekké vedlett uldéki szak- 
társakban bizonyosan megvolna a képesség ahhoz, hogy 
|ót Is produkáljanak, de hát olyan gyorsan, szlntr a lehe
tetlenséggel határos módon kell a munkát előteremteniük, 
hogy annak alaposabb átgondolásáról, gondos és hibátlan 
kiállításáról szó sem lehet. R becsületes. |ó munkához 
tudvalevőleg okvetetlenül megklvántatódlk valamelyes kis Idő.

R nyomdatőnökök általában azt felelik ez Irányú pana
szainkra, hogy szép dolog Is, meg |ó Is az, amit óha|tunk, 
de hát nagy a konkurrencla, s így kénytelenek minden Ipar- 
művészeti szempontok fumigálásáual gyorsan dolgoztatni.

Uan valami a dologban. Különösen Fehérvárott, ahol 
szinte késhegyig megy a konkurrencia. De amikor ezt el
ismerek, odalopakodik az alkunkra egy Igen-Igen szerény 
kis kérdés: Ha a főnök urak tudtak máskoron, például a 
segédek árszabálymozgalma Idején egységes táborba tömö
rülni, és egymást meg Is birták érteni: nem tehetnék meg 
ezt talán olyankor Is, amikor más dolgok, például a pisz
kos konkurrencia megszüntetése, a nyomdászatnak Ipar- 
művészeti Irányba terelése. nlvd|ának emelése van szóban í

riyomtatuánykiállftds és föloluasás Trmesudrt.
március 25-ére Rugenfeld ÍTlIksa szaktórsunkal Temes

várra küldte a Szakkör, hogy a Délvidék r metropolisának 
nyomdászaival Is megismertesse a modern könyvművészet 
Igéit. Fdlolvasását a temesvári szaktársok ma|dnrm tet|es 
számban hallgatták végig. Baurr szaktárs üdvözlő szaval 
után a temesvári Typographia dalkör a "Kit dicsőítsen ez 
a dal f" című nyomdászdall énekelte, a csak azután kez
dett fOlolvasásdba Rugenfeld szaktársunk. — fl munkásság 
ereje a szervezetben van. úgymond, a szervezetnek pedig 
egyik fd rél|a a tudás terjesztése. R Szakkör, melynek kép
viseletében megjelent, párhuzamosan halad a szakszerve
zettel. amennyiben a szakismeretek terjesztését hlzlf ki a 
céljául. Föl olvasásának tárgya tulajdonképpen : mi Is szép 
a könyvnyomtatásban? R könyv szépítésére való törekvés 
vlsszanyúllk a Butenberg előtti Időszakba, amikor a szer
zetesek áltat írott könyvek valóságos műremekek voltak, 
fiutenberg találmánya arra Irányult, hogy ezek o művészt 
könyvek nogy mennyiségben és olcsón legyenek etöállltholák. 
Kezdetben a könyvnyomtaták ragaszkodtok Is a művészi 
mull hagyományaihoz. OOrer Albert, ttolbeln meg az olasz 
prototlpográfusok remek betűikkel meg fametszeteikkel o*V 
magos színvonalra emelték a könyvnyomtatást, omlndt az
óta sem tudott újra elérni. 6 utánuk a könyvrslndlds meg
lehetős művész letten állapotba Jutott, t  csak a XIX század 
alkonya tété sikerüli néhány művész lelkű rszIrUhusnok. 
köztük az angol more tanok meg amerikai De Vinnének u| 
Retet verni az etaabtarmsadotl. erőtlenné vált könyvnyom
tatásba. Föl olvasó ezután azt a kérdési tárgyalta, hogy 
miképpen tehetjük nyomtatványainkat egyszerű és keresetten
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eszközökkel is széppé. Első és fő flalga a szedőnek, hogy 
a sorokkal való bonni-tudást elsa|átitsa, mert hisz minden 
nyomtatványon ezeknek kell első sorban kidomborodnlok. 
Hz ornamentum majd minden esetben csak másodrangú 
ualaml. fi könyvnyomtatásban használatos diszitő darabok 
legtöbbje vonalas rajzó, már rsak azárt Is, mert az Ilyen 
rajz a legszebben harmóniái a szintén vonalas rajzó betű
vel. Rz ornamentum használata tekintetében különben első 
és legfő szabály a mértékletesség. Kohn Bernát.

fl Szakkör debreceni küldöttének jelentése.
R március 24—Z5-lkl kettős ünnep Idején a Szakkör 

megbízásából Debrecenben Jártam, hogy ottani derék kollé
gáim előtt egy kis szakelőadást tartsak, s egyszersmind 
részben a magam munkáiból, részben pedig a budapesti 
szaktanfolyami hallgatóság vázlataiból szakkiállítást ren
dezzek. Rz eredménnyel meg lehettem elégedue, amennyl- 
ben a hallgatóság elég szép számmal Jelentkezett, s a kiállí
tás iránt Is — legalább úgy tapasztaltam — eléggé élénk 
érdeklődést mutattak az alföldi nagy cívisváros nyomdászai.

Pedig ami a tipográfiai iparművészeiét Illeti: az bizony 
fiég csehül áll arra kelet felé. modernebb berendezkedésű 
nyomda Is kevés akad egyrészt, de másrészt meg a szak- 
arsak többsége nem Is törődik sokat a szakbeli önképzé
sével. R magyarságot Jellemző patópáloskodással veszi 
minden dolgát a vidéki szaktdrsak egy Jó része: amíg nem 
éj a ház a feje fölött, nem mozdul. Rzt mondja: ráérünk!

Pedig dehogy érünk rá I már csak a nyomdász-szervezet 
biztonságának fokozása szempontjából sem lehet tauább 
halogatnunk az Intenzivebb szakápolás Ideiének megkez
dését. mert bizony mennél általánosabb és mennél alapo
sabb valamely szakma munkásainak a szaktudása : anná 

ztosabb alapokon nyugszik a szakszervezetük Is. H Jó 
munkás — ha csak valami morál insanlty féle nyavalya 

fosz*lQ a helyes életfölfogásától — nem lesz test- 
v remek árulójává sohasem, mert hiszen megél a Jég hátán 
•s • •.. vogy ha ott éppen nem. hát a külföldön biztosan. 
. J: ma9Var könyvnyomtatók most Is százával vannak a 

öldön. minden Jelentékenyebb ausztriai, német stb. 
v rosban akadunk régebben kluándorlott s ott megtelepült 
"jogyar nyomdászokra, fl külföld évtizedeken keresztül 
.. al™aanak bizonyult munkanélküli-létszámunk egy hdnya- 
onak a lecsapolására. De tessék ma|d a lövőben kimenni I 

nyugati államok nyomdászköreiben egy-két év óta olyan 
agyszabású szakfe|lesztő munka folyik, a szaktársak zöme 
Van buzgón versenyez a szakbell tudásának gyarapításá

n á l 4 ^  e9Vbrttíre messze maguk mögött hagytak ben- 
kö ii ° mo9 Var és a külföldi nyomdászat színvonala

2  arány még kedvezőtlenebb talál lenni: a magyar 
nyvnyomtató ne Igen számítson arra, hogy valami nagy 
2 s esetén a külföldre menekülhet. Itthon kell maradnia. 

*5 a hü,,öldl fejlett technikában nem állja meg a helyét, 
tér in .m̂ # or9umrnlumot Is elősorolhatnék még a mes- 

fsfgünkke! való törődés szükségessége mellrtt. de hiszen 
ú au i » * ’ ° »°r»dt szivén viselő munkás azt
mén S, 1°' o m l1  kétségbrvonholatlanul bizonyít az a körfll- 
áJlx *• h°9V o szervezet erősbödése mindenütt a szak- 
P lásnak a föllendülésével Jár karöltve. Stefánl 1.

Szokföloluasds és nyomtotudnvhldllltds Pécsi 
liiw/nJÍ4«̂ I,VWnvom̂ <̂a*0*lt Szakköre vezriősége március 2< 
fölnit. / .  ^l9n,r Antal szaklórsunkat, hogy Pér 

vosást tortson és a sa|dt munkáiból kiállítást rendez;
koli>b mi *mrm°4sior kaptunk egy-egy nyomtatvá 
slkín '«|ábál. de az első két alkalommal ,
hóm, ' * érdeklődését annyira fölköltenC
H, WdlUlőst rendezve, arról be Is számolhass*

g azok Is, akiket már sikerült a Szakkör tag|<

megnyernünk, oly keués érdeklődést tanúsítottak, hogy 
egylkük-máslkuk egy pár nyomtatvány megtekintése után 
sietett a szerinte nemesebb szórakozást adó kártyaasztalhoz. 
De hát változnak az Idők, változnak az emberek ! most 
már nagyobb érdeklődés mutatkozott, most már megjelent 
a kiállításon mindenki, akit másnemű elfoglaltsága ebben 
meg nem akadályozott; ugyanez Időben tartatván meg tudni
illik a szociáldemokrata párt pécs-kerűletl értekezlete és a 
pécsi munkás-lskala záró ünnepélye, a fölolvasáson részt 
nem vett szaktársak ott voltak elfoglalva. De különben is 
konstatálhatjuk, hogy most már nem akad közöttünk oly 
szaktárs, aki az összmunkásság törekvései — tehát a szer
vezkedés és tanulás — Iránt közönyösnek lenne mondható.

Rmi a föloluasást és kiállítást illeti, csak ismételhetjük 
azt a |ó vélemény!, amely fligner szaktársunkról és mun
káiról e lap hasábjain már megjelent, munkái kitűnő tanul
mányi anyagot szolgáltatnak, meg lehet belőlük tanulni, 
hogy nem kell a nyomtatványt telerakni mindenféle cifra
sággal ; elegendő egy pár Jól megválasztott diszitő darab, 
egy pár vonal és a szöveg megfelelő elhelyezése, s kész a 
csinos, hatásos, tehát a céljának megfelelő nyomtatvány.

. . .  Hogy az Ilyen kiállítások Instruktív hatását már föl
ismerték a szaktársak, bizonysága az a terv, hogy leg
közelebb a pécsi és pécs-környéki szaktársaknak munkáiból 
óhajtanak kiállítást rendezni. És így csak helyeselhetjük a 
Szakkör vezetőségének azon — a márciusi számban közzé
tett — szándékát, hogy a kiállítások céljára egy nagyobb 
nyomtatványkollekciót állít össze, melyhez majd mindenki 
beküldheti sikerültebbnek tartott munkáit. De én tovább 
megyek. Ajánlom, hogy ne csak o Jó és sikerült munkákat 
gyűjtsék követésre méltó példa gyanánt, hanem a rosszakat 
Is — okulás céljából, mert a Jó munkát mindenki Igye
kezvén utánozni, esetleg hibákat követnek el, s nem veszik 
észre, vagy pedig a rendelkezésre álló anyag fogyatékos
ságát okolják érte; de ha az ilyen rosszul sikerült munkák 
által figyelmessé tétetnek az elkövetett hibákra, s az arra 
hivatottak részéről talán útbalgazitást is nyernek az iránt, 
hogyan lehetett volna a hibákat elkerülni: akkor mindenki 
arra Is gondot fog fordítani, hogy a másutt tapasztalt 
hibák az ő munkáin elő ne forduljanak, ha bárminő fogya
tékos anyaggal Is kell különben dolgoznia. fiedler K.

5zakfö!oluasds és nyomtatudnykidllítds Aradon.
Rendkívül érdekes és tanulságos szakfölolvasásban volt 

részűnk a Szakkör vezetőségének Jóvoltából március 24-én.
R fölolvasó Rugenfeld m. fTliksa szaktársunk volt, s 

előadásának tárgyául a könyvnyomtatásbell esztétikát válasz
totta. Tartalmas előadásában klterjeszkedett a könyvnyom
tatás történetének fő mozzanataira 6 utenbergtől egészen 
a szedőgépek mai inváziójáig. Részletesen ismertette ama 
föladatokat, amelyek a szakfejlesztés terén a szervezett 
munkásságra várakoznak. R Jövőt éppenséggel nem látja 
sötétnek, föltéve, hogy a szervezett munkásság egyebeken 
kluűl a szakápolást és a szakbell tökéletesedést Is fölveszi 
a fegyvertárába. "R szedőgép terjedése ez esetben — úgy
mond — ne aggasszon bennünket, mert a gép nem veheti 
ma|d föl a versenyt technikánk folytonos haladásával szem
ben. Ha kellő színvonalra emel|ük a szakunkat: a szedő- 
gépek munká|a teljesen eltörpül az rmberl ész és művész- 
ihlet diktálta munka mellett. Ennek elérhetésére azonban 
legelső sorban Is folytonos, kitartó tanulás szükségrs."

Rz előadást körülbelül kilencven szaktárs, s ra|tuk kívül 
szépszámú vrndég hallgatta végig, több Ízben Is tetszésük
nek adva kifejezést. R fölolvasás végeztével a különböző 
terhn!kó|ú Igen szép nyomtatványkldllltást tekintettük meg.

R Szakkör nemes cR|alnak támogatósa kötelessége min
den tanulni vágyó sxaktársnak. fl magunk érdeke ellenében 
vélünk, ha nem dolgozunk rz Irányban Is. ElbenschOtz.
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Különféle apróbb közlemények.

Ezldei Évkönyvünkből uan még eladásra szánt példány, 
nagyobb megrendelések esetében — mig a készlet tart — 
részletfizetésre Is kaphatók Bozslk István pénztárosunknál 
(Ulll, lózsef-utra Z3) helyben 3, vidékre 3-30 koronáért.

Bekötési tábláinkat megrendelőinknek immár szétkilldöttilk, 
néhány darab azonban még rendelkezésre áll és rövid Ideig 
kapható kiadóhivatalunkban, fővárosi megrendelőknek 1 kor. 
40 fillérért, vidékre (portómentesen) 1 kor. és 50 fillérért.

Udltozdsok a magyarországi nyomdák dolgában.
R szabadkai Kladek és Hamburger féle nyomdát Flsther 

Ernő, a Blttermann lózscfét pedig egy betéti társaság vette 
meg. Utelsz Bernátnak ráckevei nyomdája Is gazdát cserélt, 
Plllscher Simon az uj tulajdonosa. Szabó Ferenrné hajdú
böszörményi nyomdáját most SzOrs István vásárolta meg. 
ÍTlarosvdsárhrlyt Kossuth La|os nyomdai Részvénytársaság 
céggel létesült uj nyomda. Frank Béla dárdai nyomdájával 
Eszékre, Löuvy Éusztáv sárvári principális pedig Szombat
helyre költözött, nagyváradon a Szenl-László-nyomda régi 
bérlő|e, fsáuássy 6yula maga nyitott nyomdát, fl Szent- 
László-nyomóa u| bérlője, Sebő 1. nagyváradi ember.

Braille-írásos magyar lap a uakok számára.
"Uakok Közlönye" címmel a vakok számára folyóirat 

Jelenik meg havonta a vakok budapesti országos Intézete 
kiadásában s Herodek Károly Igazgató szerkesztésében, H 
Uakok Közlönye pontrendszert! s dombornyomást!, úgyneve
zett Braille-féte rendszerű írással van nyomva, fl közlöny
nek kiadását szükségessé tette az oktatás alól mind nagyobb 
számban kikerült művelt vakok általános óha|a. fl lap 
szak-, szépirodalmi és társadalmi cikkeknek ád helyei, 
továbbá a természettudomány köréből megfigyeléseket közöl, 
vakokat érdeklő híreket, sakkrejtvényekrt és talányokat hoz. 
fl lap anyagi haszonra nem dolgozik, csupán a tiszta betek- 
telést kívánja az előfizetést dijakból megtéríteni, úgy hogy 
ha a befektetett összeg az előfizetők dijából megtérül, a 
szegény vakoknak Ingyen adja a lapot a szerkesztőség.

Kúriai döntuény az ügynöki Jutalék tárgyában.
Egy konkrét esetből kifolyólag a Kúria kimondotta, hogy 

állandó gyakorlaton alapuló kereskedelmi Jogszokást képez, 
hogy az ügynök az általa közvetített ügyletek után kikö
tött Jutalékát, más megállapodás hiányában, csak akkor 
követelhett. ha a vonatkozó ügylet lebonyolittaluán. a vételár 
tényleg betotyt; hacsak az ügynök nem Igazolja, hogy a 
wélelár egyesegyedül a megbízóidnak hibáidból nem folyt be.

Tudnivaló a uéddlegyrk brjrltntésr tárgyából 
m t ^ T *  tárgyában a kereskedetrmüg
S S !  w1 f,n?,l,lrl b0f̂ l 'D;' *  amelyből o reál 
V szókra nézve fontos paragrafust közöljük rsa 

ometyneh Ismerete sokszor szükséges lehet: 3. |. R véd
képéveT^ÍJÍ alkalmával bemutalondö klisének a védője, nepevel egyeznie kell. e Misé n# Ur-um
mjlUméternét; elfogadandó azonban az <Ü!£in hltsé^rlet

24 mllllm#l,r1 •»* « klisé hossza ,
k lv é te t^ e s ^ h b ^ T "  1,1 J 8bbel *0V*n*»lnl ŐS mllllmtlerrW:  w«»kben ózonban, ha a véőőlrav .........*—

y  ■*- s  333J5E ÍT .2
,5° nagyobb, fi klisé alapzat. "

legyen. — H védőjegypéldányokon felül a klisének egy lenyo
mata Is csatolandó a végett, hogy megállapítható legyen, 
vájjon a klisé a védjegy képével pontosan megegyezlk-e ?

Kalendáriomunk cgy-két érdekes furcsasága.
Évszázad nem kezdődhetik szerdával, péntekkel és vasár

nappal. fl kalendárlom húsz év mulua Ismét használható. 
Október mindig ugyanazzal a nappal kezdődik, amelyikkel 
|anuár ; április azzal, amelyikkel Julius ; szeptember, ame
lyikkel december. Február, március és november kezdőnapja 
ugyancsak közös, május, junlus és augusztus sohasem 
kezdődik ugyanazzal a nappal, sőt a többi hónapok kezdő
napjaival sem. Hz év azzal a nappal végződik, amelyikkel 
kezdődött. E szabályok azonban szökőévre nem érvényesek.

néhány újabb adat a táuiratozás történetéhez.
H távíró múltjáról érdekes adatokat és okmányokat 

közölt egy londoni tudós, többek között megemlítene, hogy 
a tüzek által való |eladás a Tróját oslromló görögök tábo
rában már használatban uolt; sőt Oouer szikláin máig Is 
láthatók egy római Jelzőtorony romjai; a középkorban 
pedig a hírszolgálatnak ez a mód|a a hadviselés főfontos
ságú feladata volt. Erre nézve érdekes példái találunk 
Dante Poklának Ulti. énekében, mely a ülte vára futó- 
árkairól szál. Hz optikai telegráfot (szemafor) a gyakor
latban Chappe kezdte legelőbb alkalmazni 1770-ben: 196 
különféle Jel használatával sikerült néki a közleményt 
gyorsan és nagy távolságra Is továbbítani. H tóvlrás e 
módiának tökéletesebb alakját láthattuk a búrok heltográf- 
|ában, az angol-búr háború Idején. H villamos telrgráf 
első kísérlete Ulatson nevéhez fűződik, aki 1747-ben a 
Themze partján épült laboratóriumában egy lelőenl palackra 
több száz méter hosszú fémhuzalt erősített, s átvezetvén 
ezt a Westminster hldján, a folyó túlsó partján levő másik 
teldenl palackból szikrát csalt ki. néhány hónap múlva 
mintegy négy kilométer hosszú dróttal kél valóságos táulrd- 
állomásl létesített Shooter s Hitiben. 1753-ban egy kész 
terv |elent meg Ismeretlen személytől a Scots magaziné 
című hírlapban, mely terv az elektrotechnika akkori állapotát 
tekintve, tökéletes |ó volt. Csakhogy ez a terv is megelőzte 
a korát; sőt még hatvan esztendővel később Is korainak 
bizonyult, mert amikor 1816-ban Francia Ronalős tizenöt 
kilométer távolságra nagyon |d összeköttetést lélesllrU 
Hammersmlth-ben és a telep megtekintésére meghívta az 
angol tengerészet kiváló lérflalt, azok azzal hárították 
el a meghívást, hogy "nincs szükség semmiféle telegráfro.'

Hírszolgálat a |apdnorszdgl napi újságoknál.
lapónorszóg kultúrája a fejlettség magas fokán van. 

Hnnál különösebb, hogy a lopok terjedelme kicsiny, papi* 
rosuk és nyomásuk silány, tartalmuk pedig |eienléktelen 
R |apán lapok hírszolgálata nagyon prlmlttv. Hí olvasók
nak az elmúlt hetek hézagot híreivel kelt beérniük. H luPáM 
lapok meglehetősen szegények. Innen van az. hogy lávlroll 
hírszolgálatra nem telik a szerkesztőség! köllségvrlésből. 
H Japán eseményekről többnyire levélben érkezett tudósítá
sok tájékoz tolják az otvasát Hml távirat van a lapokban, 
azt rendszerint az angol újságokból ollózzák hl. R l»pá« 
riporterek legkevésbé sem élelmesek. Órák hosszáig dcso- 
rognah a külügyi hivatal előszobáiban, hagy a hivatalno
kok lói. akik a követek Jelentésen földolgozzák, valami
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politikai hírt kunyorál|anak ki. Ha azonban gyilkosság tör
ténik a városban, akkor se sietnek az eset részleteinek 
kinyomozására, hanem beülnek a renőörségre s bolőogok, 
ha a nyomozást vezető rendőrtiszt elárul valamit, fi hír
szolgálat hiányosságát a |apán szerkesztő hosszú vezérclk- 
kek közlésével Igyekszik pótolni, fi japán lapok éppen 
nagy szegénységüknél fogva oly rosszul flzrtlk a munka
társaikat, hogy ezek tsak átmenetinek tarlják foglalkozásukat.

Hz osztrdk nyomöatulajöonosok mozgalmdhoz.
Hz osztrák nyomdatula|áonosok országos szöuetsége 

sürgős beadványt intézett az osztrák kereskedelmi minisz
tériumhoz, kérve: 1-ször, hogy az állami nyomtatványok 
jövőre tsakls árszabályt fizető nyomdákban készíttessenek ; 
2-szor: hogy az lllelő állami hivatalok utaslttassanak a 
még ajánlati versenytárgyalás alatt levő munkák árához 
megfelelő, áremelés engedélyezhetésére : 3-szor: az önkor
mányzattal bíró hatóságoknál és testületeknél hasson oda 
a kereskedelemügyi minisztérium, hogy az esetleges áreme
lést amennyire lehel ezek Is elfogadják. 5t. m.

A ponyua-termékek eladásának korldiozdsa.
Ponyva-Irodalmi terméket dohánytőzsdékben árulni tilos. 

Ezt a szentenciát már régebben is kimondta a bécsvárosi 
rendőrigazgatóság, s az osztrák belügyminiszter mostan 
helyben Is hagyta. Okot e dologra az adott, hogy a silány 
ponyva-termékek rendkívül megszaporodtak Bécsben, s a 
hatásuk Inkább erkölcsrontó volt, mintsem kulturális. 5t.

Emberbőr, mint könyukötísre haszndlt anyag.
Szinte hihetetlen, hogy minő barbarizmus lakozik némely 

emberben, ha mindjárt tudós is. Amerikában egy nevezetes 
tudás elhalálozván, könyvtárát a philadelphiai kórháznak 
hagyta, fsak ekkor sült ki, hogy a könyvtár hat tekintélyes 
kötete emberbőrbe van kötve. H bőrt a kórházban meghalt 
emberek egyik-másikáról nyúzták le. Egy hatalmos kötet 
*9V férfi háti bőrébe, négy kötet pedig egy huszonnyolc- 
esztendős asszonynak a bőrébe volt kötve, fl hatodik kötet 
hűtése egy tetovált ember bőréből való volt. — Hz ember- 
bőrbe kötött könyveknek |ó néhány példánya maradt fenn 
különben a XUIII. századbál Franciaországban. Abban az 
ióőtá|ban az emberbőr ott meglehetősen keresett rlkk volt, 
s különösen a szűzbőröket kedvelték nagyon, amelyeket 
sokkalta puhábbnak és finomabb tapinlatúaknak tartottak 
az egyébfa|ta bőröknél. Hz emberbőr mellesleg az állati 
“örök közül a disznóbőrhöz hasonlít a legjobban. 5t.

R fniatydnk nem kevesebb mint ötszdz nyeluen.
amerikai könyvkiadó rég nemrég egy csinos klálll- 

<dsú könyvecskéi adott ki. amelyikben a miatydnkot ötszáz 
nV*lven lehet ma|ó olvasni. H könyv nagyon drága lesz, 
mrr* mindössze 200 példányt fognak belőle nyomni és a 

' 0 után azonnal szél fogják osztani, fl
I ül* {*8 szedőterme valóságos látványosság volt. Kínálok, 
topánok, boráéról zuluk és a világ minden részéből beállított 
s»öök álltok a szekrények elöli. Legérdekesebbek voltok 
azonban a kínai szedők, okik a |elek és betűk ezreivel 
0 üoztak, amíg a miatyánkol, e rövid Imádságot kiszedték.

Kizdrólag elmebetegek dltol rlödllltott u|sdg.
H maueröhllngl (Démetország) őrüllek házának belegel 

“jzorr ötletet valósítottak meg a múlt héten. Hz egyik csen- 
P  őrültnek ugyanis az az Oltele támadt, hogy újságol 
oplt. Rz elmebetegek nagy lelkesedéssel fogadták a fel

sírt! eszmét és azl most meg Is valósították, fl lapot az 
•"•betegek szerkesztik, írják, szedik és nyom|ák. Havon- 

t u l*l«nlh meg és vezéreikkel, tárcát, híreket és
Alanyokat tartalmaz, t  csakis órOHeti lehelnek munkatársai.

fl pdpa könyvtárának legórágábbik könyue.
fl pápa birtokában van egy olyan könyv, amelynek min

den lapja aranyból van. Brazília katolikusai ajánlatták a 
pápának hálájuk jeléül azért, hogy Oél-flmerika egy tudós 
papjának elküldte a bíboros süveget, fl könyv minden 
lapja aranyból van és drágaköuek kerete veszi körül az 
egyes lapokat, fl pápa remek kivitelű képe díszíti a cím
lapot. Kilencven kristálytisztaságú brllilánsköből állították 
össze e fényképet. Egész Brazillá térképe van a könyvben, 
minden város más-más kővel kirakva. Egész könyvtár óra 
kerülne ki ennek a mesésen drága könyvnek az árából.

Szerkesztőségünkhöz beküldött nyomtatványok.
mull számunkban közölt fölhívásunkra egy egész határ 

szebbnél-szebb nyomtatványt kaptunk Byomáról. Ualamennyl 
Kner Imre szaktársunk kezemunkája, s fényesen tanúskodik 
cslnálálának jóizléséről és nagy technikai tudásáról. Uan 
köztük egy konfirmációs bizonyítvány, amely a legteljesebb 
mértékben felköltötte az érdeklődésünket. Dór-stlIű oszlop- 
csarnokot ábrázol, az orchitráu fölött a címmel, a fríz 
mezein meg a két oldalsó oszlopnyílásban az evangélisták 
bölcs mondásaival, fl dísz — bár csupa merő építészeti 
motívumból áll — megmaradt teljesen sik hatásúnak, 
möser-lernezbe vésett márványozott alapnyomat van a dísz 
mögött, ami monumentális hatásúvá teszi az egész lapot, 
fl többi nyomtatvány Is eredeti ötletekben gazdag: jó sze- 
désű, harmonikusan színezett munka. Beosztottuk vala
mennyit a vidéki kiállítások céljaira szolgáló gyűjteménybe.

Falusi zsidók. Irta Ifjabb (Hóricz Pál. nyomtatta Debrecen 
sz. klr. város könyvnyomda-vállalata, — fl debreceni tipo
gráfus-műhely európai színvonalon áll. Bizonyltja ezt leg
utóbbi évkönyvünknek egyik, e nyomdában készült mellék
lete Is, de bizonyítják a nyomda mindennapos munkál Is. 
fl most kezünk ügyébe került nyomtatványán a szedés
technika meg nyomtatás egyaránt ló, sőt még sajtóhibáktól 
is mentesnek látszik a könyv, ami pedig nagy szó, mert 
tudvalevőleg ez a vidéki nyomdáknak leggyöngébb oldala.

Egyéb beérkezett nyomtatványokról a jövő füzetünkben.

Szerkesztőségi meg kiaűóhiuatali üzenetek.
B., Budapest. Cikkét nem közölhetjük, még pedig két 

oknál fogva: először azérf, mert csak fordítás; másod
szor pedig azért, mert rossz fordítás, fl száznyolcvan sor
nyi szövegben nincs egyetlen egy egészséges magyar mondat. 
Igazán csodálkozunk azon, hogy ön, kedves szaktárs, aki 
tudtunkkal töri valahogy a németet, de amikor magyarul 
szól, a legtisztább, legzamatosabb alföldles mondatalkotás
nak valósággal művésze : egyszeriben sült németté vedlik, 
mihelyt tollat ragad a kezébe, nem esik ez nehezére?

Xénó. önnek Is csak ezt mondhatjuk. Cikkének meg- 
magyarositása háromszor annyi Időnkbe kerülne, mint ha 
magunk dolgoznák föl a témát. Szolgallag fordított cik
kekre különben nem reflektálunk. Uan bőven eredetink is.

Lengyrl Sándor. Kolozsvár. Igazán dicséretére válik a 
buzgósága. mellékletének sorát ejt|űk. nogyon melegen 
o|ánlonók ozonbon, ha további tanulmányaiban valamelyik 
rajztanár segedelmét venné Igénybe. Ilem tud|uk ugyan, 
van-e Kolozsvárott olyanforma esti ra|ztanfolyam, mint 
amlnók Budapesten vannak, de ha volna: Iratkozzék be 
oda okvrirttenül. Szakszerű vezetésre még nagy szüksége 
van. E nélkül mélyebbre ható ra|ztudást aligha sajátíthat el.

Bodenstrlnrr Béla, Kassa. Beküldött nyomtatványai |ókora 
gépmrslrrl tudásról tanúskodnak, fl színnyomótok, autó- 
llpiák egyaránt rlég |ók. Csak kitartással előre, fl szak
tudás nem boszorkányság. Őe meg nem Is születik ez rm- 
bérrel, mint azl némely korlátolt látókörű szoktórs óllltja.

Egyebekről jóvá füzetünkben.
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f l Szakkör hivatalos közleményei.

Udlasztmdnyi ülés 1907. íu i április hó 11-én.
leien vannak: Tonay l iz tc f  elnök, Polliik Simon I. atelnök, Fuchs 

Zsigmand II. alelnök, (Daróci ír n i  I.  titkdr. if|. fllgner Antal II. titkár, 
Bozslk István pénztáros, S á riit  Lo|os illtnfir, Hahn mór I. I i l l iro t ,  
Boros Dezső II. It l l iro t , Butay Balizs, Enytdy lin ó t , F tk tli Béla, 
H o llity  lin ó t . K in Kornél. Kun fnihály, László Dezső, Douitzky n. 
Liszló, Prflnrr ficnold, Slalla (Dórion is Slefin l l i t t t l  uilasztm inyl 
logok, touibbi növik László, o tzaklanlolyamok vezrti|c, is  UJanko 
Ullmot tanfolyami adminisztrátor. Igazolva t iv o l: Spltz Adolf vilaszt- 
minyi tag.

Tanoy l iz s r f  elnök az Alist mrgnyltvin. öivözll az u| vilasztm inyt, 
t  örömének a i  hitelezést, hogy a vilasztm iny több le in  munkaerővel 
gyarapodott, meleg szavakkal köszönti Pollik Simon I. alelnökit, s 
kéri az egész vilasztm iny buzgi tim og atis it.

T ltk ir fölolvatsa a múlt ölét jegyzőkönyvét, melyet Byöngyösl 
Sindor és L is z li Dezső hitelesítenek.

Elnök bejelenti, hogy a m irtlus 17-én megtartott közgyűlésen meg- 
vilasztott tiszti kar és vilasztm iny tagjai a reijuk esett v ilasztis l 
mind elfogadtik.

Az egyes bizottsigok a következőleg alakultak meg:
a) Szakbizottsig : Elnöke Pollik Simon I. alelnök. Tagjai: Ifj. ftlgner 

Untai, B iriny  nindar. Fekete Béla, Fuchs Zsigmond, K in Koméi, Kan 
mihdly, Spitz ftdalf, Stefin! lizse f.

b) Uigalml blzattsig : Boros Oezsd, Fekete Béla, Fekete fiéza. 6yön- 
gyösl Sindor, Hollisy linos .

e) Irodalmi bizottsig: Busay Balizs, Enyedy lin o s , L is z li Oezsd, 
fDordez lesd, novitzky L is z li, Stslta (Dórion.

dl Bazdasigl bizottsig : Sarlós Lajos ellenőr, Hahn fTlir és Boros 
Oezsd leltirosok, Byöngyösi Sindor, Hollisy linos és Pröner flrnoli.

Fólolvastatlk a kereskedelemögyl miniszter leirata, melyben mielőtt 
a szaktanfolyamok illam i segélyezése ögyében döntene — a részletes 
tanterv és költségvetés fölterjesztését kéri. növik L is z li fölolvassa a 
miniszterhez Intézendő föllralot. melyhez o vdlasztminy többek hozzd- 
szólisa vtin  hozzijiru ll. s egyúttal o tanterv részletes kldolgazdsivol 
az előadói kart bízza meg, egy legközelebb megvilasztandó bizottság- 
nak a bevondsdunl.

fl rendes évi kózgydlés hotirozata folytin a 6löck-0gy megvizsgáld- 
odra egy Bozslk István, Byöngyösl Sindor és fllaróez len i tagokból 
álló bizottsig kölietlk ki.

fl mirelus havi |etenlés és tagsági forgalomról szóló kimutatás tudo
másul vételik.

Elnökséget o vilasztm iny megbízza : Intézzen átiratot a fdnökegye- 
sölethez a szaktanfolyamok érdekében tavaly kibocsátott gyújtó-ivek 
óolgóban és egyúttal kérje a fdnókegyesölet által adományozott összeg
nek az átutalásit.

Az évkönyv előfizetési á rit l  korona és 30 fillérben állapítja meg 
a vilasztminy.

fl 6 ráfiból Szemle sarka no ririum ira vonatkozó határozatot s választ
mány az állami szubvenció elddlésélg fólföggesztl.

tfj. fllgner Antal bejelenti, hegy 30 koronát gyöjtött s Butsnberg- 
szobor lovára, fl bejelentést a választmány örvendetes tvóomósul veszi 
s az összeget a 6u!cnbcrg-szobor alaphoz csatolja.

Egy tóvárosi fényképész Boros Oeisó álján ajánlatot lett a Szakkör
nek. hogy a Kör taglalt árkedvezményben hallandó részeoltsol, s mlu- 
áen megrenóeUs után 10 fillért adományoz a Butenberg szobor-alap 

n választmány megbízza Bozslk Istvás pénztárost, hogy az 
lllrtó fényképésszel lépten érintkezésbe.
i •  kísérteti nyomáa mintaköayváes vonatkozó látszó-
'olása után az Otés véget ért.

ffloróez len i, I. ttlhár.

Bírd lati Jelentés a kassal m ulatság mrghfudtr<
s > art# * 4 vnoáronHán népónnepétyt rsoászilélí t«hfJ2eíf* ,̂ Í olapla lovára, s e nápón
Sn.zJü. íh  4 álstetehb klállttásáahnoh kívánván M M  t a mai
do taiíün" n 'T . *  megfeleli meghívó tervez
m .r td v e .i. í  " ” • ' • " * * *  « » « • ' '  moskákot bekÓlóMh Szakköri 
masabb meáiriöíi z !  N i  a jak  közöl a kivitelre legeli

’ *  • *  tóvMsége mellett még értesíteni tehet

fl bírálati összejövetelen a következő szaktanaink jelentek meg i 
Ifj. fllgner Antal, Busay Balizs, Fekete Béla, Fekete 6éza, Kun (Illhily, 
növik Liszló, Slalla fllirton és Ufanko Ullmos. fl tanácskozás veze
tőié növik L, volt. s az összr|övetel bírálati jegyzőkönyvét Is ő vezette.

fl megjelentek a beküldött nyomtatványokat megszemlélve, egyértel- 
müleg teljes elismerésüket fejezték ki derék kassal kollegáiknak a 
beküldőit munkák várakozáson fölöll nívóidért, s meglepetésüknek adtak 
kifejezést a fölött, hogy a kassal szaktirsak sokoldalú elfoglaltságuk 
mellett a szakképzettségüknek Is Ily kétségbevonhatatlan lelett képesek 
adni. Ennek magyarázatit a megjelentek abban vélik megtalálhatni, 
hogy a kassal szaktársak zöme néhány év óta ernyedetlen buzgalommal 
törekedik általános Ismereteinek, műveltségének a bővítésére, s az 
ez Irányban elért eredmények éltetőleg hatnak a szépérzékükre és szak- 
szeretetökre Is. fl megjelentek melegen Oduözllk kassal szaktársaikat, 
s szívből gratulálnak a most beküldött munkáknak a sikeréhez Is.

fl beküldött munkák |cllgé|e és röviden való leírása sarlóban véve 
a következő:

I —2. leiige: "Karöltve.”  U : Ö7 cm.-es papírlapra nyomtatva, kétsze
resen összehajtva. ÍDöter-olap, negatív ornamentdlls vésettel, kékes
szürke színben nyomtatva. Szöveg gömbölyű gól belő, zöld színben, 
fl középen egy, a sarkokon kél-két négyszögletes rózsa piroson nyomva, 
fl födólapon középütt karikába foglalt szecessziós női fej. a sarkokon 
piros rózsák, flz alap világos-zöld, a kerti és szöveg élénk sótötzóló.

3. le iige: "Lolo." négyoldalas karion, az első meg a harmadik 
oldalon telenyomtatva, flz első oldal közepén fönn aranydomboritásá 
Bulenberg-mellkép. Szöveg világosbarna. Kerti kékszlnű hármas léniák 
és négyszögletes rózsák kombinációja. Halouánykék alapba kétfejű 
nyomdász-sas körvonalai belevésve. — fl harmadik oldal Habsburg- 
betűs szövege vörösborain nyomódott ; a vonalas keret tompított kék.

4. le llge : "Qlllgentia." négyoldalas, magasformdtumas nyolcairól, 
flz első oldal fölse|én zöldesfeketén nyomtatott női fe|, vörös háttérrel. 
Köröshóról rózsaszín alap s zölóesfekete vonaldlsz. fl "dleghluó" szó 
vörös nyomási, fl harmadik oldalon egy sor vörös, a többi vörös barna

5. le llge : "Haladás." fl 4. szám i munka első oldalinak vál
tozata. fl női fe| fekete nyomtatási, a háttere pediglen rózsaszínű. 
Sárgás-störke lónas fogja kőtől — léniákkal haláraivá -  az egészet.

b. lellge: "Szerény." magas formátum. Szöveg sötétkék, keret 
arany, sárgát alappal t  piros kockákkal. Középütt piros művészeti lel.

7. le llge : "Törekvés." Hatoldalas karton, behullva, flz első oldalon 
négyvonalas zöldtzlnő lollrajz, fölül szöveget, középen domborított 
Butenberg-mellhépet, s alul művészeti lelvényt befoglalása, fl harmadik 
oldalon tő lótilnő szöveg Ibolyaszln kerettel, fl behajtásos lapon műsor.

I .  le llge : "Szerénység.”  Háramasztatd hortonlap. Kívül címzésre 
szolgáló vonultai ét kétsoros fe|. Belől oz első mezőn vörös-nyomásos 
meghívó, a harmadikon ugyanilyen színben nyomtatot) műsor, fl közé
pen domború Bulenberg-mellkép. Alap zöldes-sárga. Könnyű vonaldlsz.

fl megjelentek a beküldött mankók alapos és tüzetes megszemlélése 
után az egyes pályázati munkákra vonatkozóan a következő megjegyzé
seket tették :

flz 1 - 3 .  szórná mankóra : Hatásos, |ó Illésre valló kompozíció, bár t  
formátum h itlé  nehezen kezelhetővé teszi, fl "meghívó” szó a fölső 
hét piros ró tta  kötött lobban érvényesülhetett volna : ezzel a szöveg 
fölső részét Is egy fokkal nagyobb betűvel lehetett volna steőnl.

fl 3. számi munhórt i fl rózsák száma kicsit tok. Betű meg disz 
különböző jellegő az első és harmadik oldalas, fl harmadik oldal 
sorolnak tele verzálls. tele kurrens. Egyes szövegrészek tolytolálagos 
szedésével mindenesetre sok bállá jobb haliul leheteti volna elétől.

fl 4. szórná mankóra: flz egész aranka Igen |Ó halásd. fl belső 
szöveg kissé pongyola. "Betéptt Ól|" stb. nagy. Keret a tzlnetéo szép.

flz 1. szórná mankóén : Szöveg lakk. keret gyöngébb. Ölsz 0 szövés 
rovására sok helyet foglal el, meg kissé keskeny Is battó|a képest 

fl b  számi munkára: margóban aránytalanság bsnslalálkató rajta. 
Boltölsinsh csak I évé Ht tsz erő nyomtatványoknál van helye; olt. • * • '  
a papiros formátumhoz való ragatiksóót haagsályatvo van : nem l«- 

fl 7. szórná mankón i fl Óambaeá nyomai szép, a rajz eredeti, de s 
szöveget magában taglaló hasietta kaszáin hépeel meglehetősen merev- 

fl 4  szórná mankóra i Szép mankó, de 0 bensője kissé egyhongá- 
fl meglelenteh annak egyértelmű boné he tó tóra sión hogy • •  össt»» 

mankób kiváló technikai tudóéra és fejtett máértéfcee vallanak t szava 
zással döntött ama kérdés falóét, hogy a végleges kivitel cél tói* —

kezű i M  helyet ketyeztetett szótöbbséggel a  b  szórná aranka < attáie  
We vénáiéin te  lg manó. nyom la Ha Se hm teát Radart', más sóik ke«e*e 
— helló (óvnának föltételeiévé mattéit -  a b .  szórná iveeóle Utrag 
lóevei. nyomtatta Séhmlaát Rsáortl. a karmsaik helyes az I- száma 

ftzeóiu (Hatottra Lajos, nyomta Ha öttee ö iW .
H z  .. .

fl evegielenlek meg bt eóvó bál i flovóh l .
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Bíuéw. Pénztdri kimutatás az 1907. éu március haváról. Kiadás.

Grafikai 5zemle. 4. szdm: 1907 április haua.

áthozni a mull hóról ...........................
10 db hitelszövetkezeti részjegy d 10 K
f?utenberg-szobor-a!ap ...........................
ncB-mihöly-alap „  ............................

Tagsági Járulékokban befolyt:
Államnyomda .. ,
Rthenaeum .............
Bagó mórion és Fia . 
Berhoults-nyomda 
Bichler-nyomda .. ,
Brózsa Ottó .............
Budapesti Hírlap .. . 
Butchmann Ferenc 
Egyetemi nyomda 
Fővárosi nyomda .. ,
Franklin ...............
Franklin-flók .. .. 
Frltd és Krakauer 
Galítzensteln .. .. 
B fIK ri és Székely 
Blobus .. .. 
Grafikai Intézet
Hamburger és Blr’khoVz !!
Hedvig Sándor ...............
H ornyónszky .....................
Hungária .. .. M .. 
lókal-nyomda .. .. 
Károlyi 6yörav 
K tlln t r  E m ó " ...............
K t r U s t  Ió n é t .. .. "
Klein Ullmoe . . . . . .
Korvin tc tv d r rk  .. „

Ü K  nV°mÖ°
Lengve? Llpót “  ”  "  ~
{nnrkovlts Is  B o r a i ..............
jj-órhu* Sarait „  „  ..
Rjdv. mrnrt|,gy.nyomóa .. .. 
fuolndrok Lop.a .. 
fnniler Kdroly .. ..
nagy Sdnóor .. .. „  .. "
n nap .....................
n.üvuQia ints üld da l"  "  "
PaRai _
Pannónia , „  M

ü "
rdtrlo ,.
["eiter Lloyd ”  "  ”  7. "
Peetl könyvnyomda r.-t. _  "
Poén,, K. L. ( ,  fl« .. “  “
Bodd Izor ..
2fvol Is  Salamon .  “  "
2 '« Im  ). E d e .............. ........ l
JJothbetnrr Is  Ulelsz ..
Rdzsa R. Is  nelc „  . .  ..
Srhmrn, I .  miesner.. „  „  
^tephaneum M .. M

M * l nyomó*"' ~  "  ”
Stent-Uszló-nyamóa 
ttwlta-ayomóa .. ..

uwfíV V.T."4" "
Woólanir Fólóp Is  fial

Ü H Ik r t l:

Byorao 6 . - .  Cyór 11.40. 
13-40, Kotta 10.BQ. Székes* 

jtnérvór I I . —, nsgybecskerek 4.80. 
7f ° *  nsayvórsd 11.60 . mo 

■M t o s M  10.60, Temes- 
wlóékióf0, ***” • Otsttsss a

^^ ilH ezése  s kOvétkeid •Idsfen).. .. .
* * * * * * * * * * *  ** * * * * * *

Cb66t to százalék s szakirodalmi alapra

Szakirodalmi alap :
Hlhoioi • műd Káréi
*0 SUeslék s főpénztárból Z ~

5461ICO
301
532

22
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23

6
22
1
41
3
4 
4
7
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b
3
4 
35 
2

15
1
3
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1
17

1
24

b
31

4
6
2
4

7
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4
I10
3
9
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20
80
40
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80
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40
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40
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20
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40
20
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20
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60

161

36

40

20

336

674 63
* - - g .

77*7

Hdzbér március hóra ...........................
Közgyűlés (szavazó-lap, teremfűtés) 
Titkár s leltáro&ok tiszt.-ól|a (5-5 arany) 
Levelezés, portóköltség helyben s vidéken
Készpénz e hó végén ...........................
10 ób hitrlszSvetkezeti részjegy á 10 K
fiutenbera-szabor-alap ...........................
ttcs-fnihaly-alap........................................

Szakiroáalmi alap:
Készpénz e hó végén ...........................

5zakÍanfolyam :
Aradi és temesvári kiállítás, fölolvasás
Pécsi kiállítás és Elolvasás ..............
Debreceni kiállítás és ffllolvasás .. .. 
Székesfehérvári kiállítás és föloluasós 
Tant.-vezetők, aépm. és aóm. tiszt.-dija 
Terpentin a kísérleti nyomódba .. ..
Szolgának takarításért ...........................
Sor-honorárium .......................................

10
11 48

112 50
7 02 141

5476
100
391
532

734

31 44
27 56
26 —

11 —
250 —

4 20
10 —
20 85 381
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S a r ló t  L o jo t, ,<ieni>. Bottik Hívón, pdmlóro*.
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fl Könyunyomódszok Szakköre pdlydzatai.
fl Könyvnyomdászok SzokkBrr választmánya 1907 március 12-én 

tartott ülésében elhatározta, hagy a Szakkör huszonöt-esztendős fenn- 
állásának alkalmából pályázatokat hirdet egyrészről a magyar Dvom- 
Bászak Évkönyve |Buő kötetének hönyvdlszérr, másrészt pedig a erotikái 
Szemle 19 0 7-lkl mümcllékletrlre. 0  pályázati föltételek a kflvctktzők:

I. Hz ÉukBnyu kBnyuáfsiz tekintetében: Szüksrgrlletik Bsszisen 
mintegy HzenBt-húsz cikkhez ualá homlokléc, Iniciálé meg záróálsz, 
továbbá borltékclm. béléspapiros meg esetleg címlap is. nagyság és 
papiros megegyezik a tavalyival. Iá i teszi azonban a lervezfl szaktárs. 
ha kettős nagyságban készíti a rn|zokat, hogy így a kicsinyítés követ
keztében a kláolgozás esetleges hiányosságai enyhüljenek. Pályáznia 
lehet különben SzohkBrOnk bármelyik tagjának Is, áe elég, ha a pályá
zati heztáridóig : folyó évi |unlus hó I-élg csak a borltékclm vázlatát, 
meg a homloklétek. Iniciálék és záráálszek kBzül három-három teljes 
kláolgozásút külá be o tervező szaktárs az Évkönyv szerkesztőjének. 
Stílus dolgában határozott kikötés nincsen, a könyvnek külföldön való 
elterjedtsége azonban óha|tandduá teszi, hogy lehetőleg nemzetles kön
tösben jelenjék meg. H pátyadll 100 korona, s minden körülmények 
között kiadatik a nyertesnek akkor, ha az utalod ro|zot Is elkészítette. 
H pőlyadijon kívül őfszaklevelet kapnak az abszalut becsű többi mun
kák tervezői Is. fl pályoblráságot a Könyvnyomdászok Szakköre választ
mánya a maga kebeléből állítja össze, kívül álló szakférfiak bevonásával, 
fl tervezetek az Évkönyv szerkesztőjének, flavők Lászlónak küldendők 
be a fönt lelzett határidőig. Egyéb főluilágositás ugyanő nála kopható.

ti. H grafikai Szemle mellékletei dolgában: Erre vonatkozólag a 
választmány határozata az, hogy a Grafikai Szemle 1907-lkl mellékletei 
közül a legjobbnak talált ötöt di|ozza, még pedig kettőt hormlnc-hnr- 
mlnr, hármat pedig husz-husz koronával, fl hormlnc-koronás pályo- 
dljak egyike fővárosi, másika pedig vidéki szaktársnak odandá ki. 
fl húsz-koronás dijakra vonatkozólag nincs Ilyen Irányú korlátozás. 
Hz öt pályaőllon kívül kiosztásra kerül azonban Bt elismerő ohlrvél Is. 
szintén minden korlátozás nélkfll. ÍTtlod e dijakra és elismerő okleve
lekre nézve a döntés az 190*. évi január havi választmányi ülésnek 
tartottk fenn.

Tagsági foegalom 1907 február havában. Beléptek a Körbe : Szabd 
István III. (Uteisz Adolf). Toplőnszky Béla (Egyetemi nyomda), Lieber- 
mann mór, fllktts Gyula, Stőrk Adolf, Uteisz mór (Lengyelt. Hollay 
Gyula, Herzog ffllksa, Király Albert (fllárkusl, magyar Gyula (Radá), 
Schlppert Ionos (Pátria). Rosenzuieig Ferenc (Légrády), Reltter lózsef 
(Franklin). Krousz flaftali (Fried és Krakauer). Szende La|os (Pesti 
részuénynyomda), Flscher Lajos (Berkovlts), Schtuarz Adolf (Beltéri és 
Székely). Révész lenő (fleuwaló), Stőrk Aladár (lákal), Holztrattner 
Ferenc, Lévay Ferenc (molnárok Lap|a). Hlzso Pál (flthenaeum), Rósa 
Uiktor, Rosenberg lózsef, Szeghő lózsef, Zsampók István (Kassal, 
Szabadkai helyi csoport, fzlráky Lajos, Fáber Emánuel. Helber La|ot. 
Goldstein Izidor, Mert Sámuel, Kohn Sándor (nagyvárad), Relslnger 
Kálmán (mohács). Bouer Adolf. Bonoml Ede. fllmásl Imre. Oormulh 
flntol, Esner Adolf, Ebner Péter. Fecker Ullmos, Frieárich fflárton, 
Gelsttinger Gyula, Gramsel lózsef, ttomann lános, leremlo György, 
lungberi Károly, loanovits Uazul. Kllczer Péter. Klein lózsef, Koller 
lónos, Kunszt lános, Leltersőorfer márton, Láng Simon, (fiija Péter. 
ÍDogyary Lajos. Rlesz lózsef. Stolon lános, 5abatovlcz lózsef. Tuskán 
lános. Tllllch lózsef, Uáczl flánóor (Temesvár), Bányoy László. Holló 
lános, Iliin Izidor, Indrikó Sándor. Keseró Sándor, (Tlunlean L., Slurm 
Károly, Uldlkán Péter (flraó), Klein mór. Pérzely Gyula, Tóth Ferenc 
(Székesfehérvár), nagy Sándor Ulti. (Eperjes). Törlendők 01 alap
szabályok 9. szakasza alapján: Qavldovlls Dezső. (Tlaurer Rezső 
(Szeged). — Hátralék miatt törlendők : Ozlngel Ferenc, magyors Elemér. 
Sulkovezky Ferenc. Llloschek Bálint (Franklin). Bloch Ls|os (Posoerl, 
Sloll István Ifllhenaeom), Sztanya Zoltán (Slephsneum). Peted Gyula 
(márkus), Schöppe Károly (Rlgler). Gumón Sándor, (fistelíts ls|os. 
moőerer Ferent, Goláberger lokab iKassa). Krausz leli. Rezső. Kohn

Llpót II.. Berger Bélo. Klrcz Ede. messlnger Aladár, neuurolá mikoo. 
Gexhelt mikso. Izsák La|os. Kovács István. Rózsa lenö. Lesz! fldol . 
Szállási lános. Holász Dezső, Körinek lózsef fleuiulrth 5amu, Kálloy 
Géza, Fröllch Géza, Goldstein l.n ő , Zuztovlch Elemér Bény lózsef. 
muzsik Ferenc (Ismeretlen tartóik.). -  fl hó végén I I  tb.. 1206 rendes, 
összesen 1Z17 tag. ________

Tagsági járulékokban egyesektől befolyt (I. pénztári kimutatóé): 
fT)ayer Rezső 10. . Inőlg lenó 2.40, módi Sándor 2.40,
1.80, Oltyán 6ábor 2.40. mágner flloőár 2.40. Slegtrleó lózsef 1 *0 . 
novltzky László I.ŐO. Skodnitz lokob 1.20. Feled Salamon 2.40. Hahn 
mór 4.20, Szabó István 1.20, Uosnlok Henrik I A  OothM lános K20. 
Bruck Andor I.ŐO, Zoko Imre 2.40, Londberger mikso IJO. Prelsz Knj 
mund 1.20, Peldl Gyula 1.10. Diószegi Kálmán 1.20, Élbrohám 
Bogár Ignác 0.60. Burgheim Károly 0.60, müller lózsef 0* 0, Stelnherz 
mikiás 0.60, Schurortz Ambrus 0.60. Blraucz DBm. O ^  forkos Lajo, 
0.60. Uíolf Antal 0.60, UJatf Sándor 0.60. 6oál Benő 0 *0 , lUelsz fldol 
0.60, BBhm lenó 0.60. 6olllzer lózsef 0.60. Lockentmch Artúr 0.60. 
Eckstfin Adolf 0.60, KOnillcr Aloódr 0.60, fita ieten 56.20 fcoroM.

fl Uigszlnházbo és az Uránia tudományos színházba 2S-S0P -ho l 
mérsékelt legyekre jogosító utalványok kaphatók a pénzlólMBŐI (Ull . 
lózsef-utca 23. sz.. II. lő ; vasárnap őélelőttönklnt a körhelyiségben), 
valamint a Hungórla-fürdőbe szóló kedvezményes legyulolványok lŝ  
fl színházjegyekre szóló utalványok ára darabonktn! 4, a fflrdó.egyekre

* * «  S tthkG M . taglalt kérjük, hogy mlsdeooemó kondlclósóltoióst. úgy 
az abba való be-, mint kilépést haladéktalanul adják tudtul o K a ,P” *  
tárásának (lakik: U lll. lózsef-ulea 23. sz.. U. em.), mert csak így 
kaphatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat és meghívó 
kai. Elég erre a célra egy egyszerű levelezőlap._____________________

S irrS tt lIik  Tanoy lózsef és flották László. Kloő6tula|donos a Könyv
nyomdászok Szokkört. -  Szerkesztőség és hlaáóhlvotol: Budapest U,
Hold-utca 7 (telefoa 36 —02). nyomatott o Pesti Könyvnyomda R .- ró llo l.  
Előfizetési de: egész évet ókor., félévre 2 kor. Egyes szóm óra 40 Ilii.

fí 6rafikai Szemle hirdetéseinek szabott drai
a) Egész oldalnyi hirdetésé: *9V évre •• ••

„  fél évre .. ..n •• "
.. .. .. nf9Y»d *yn

.» egyszeri közlés
b) Fél oldalnyi hirdetésé : egész évre .. ..

fél évre .............•* ** .  ,tt „ nfgyeő évrt .• ..
" >t „ egyszeri közlés ..

r) negyed oldalnyi hirdetésé: egész évre ..
„ „  fél évre .. ..

” .. .. " * 9 ^  ••
., .. .. egyszeri közlés

d) nyolcad oldalnyi hirdetésé: egész évre ..
............................ »« •• -

., „ negyed évre ..
1! ,. .. egyszeri közlés

Rz aprd hirdetések ára az első közléskor f*Ht • " " " jj j1 
«o fillér : minden lovóbbl közlés ölvén százalékkal olcsono.

240.— kor. 
130.- 
70.— ..
30.— .. 

130.— .. 
70.— .. 
4 0 .- ..
20.— .. 
70.— ..
40.— .. 
25.— .. 
13.— .. 
40.— ..
2 5 .- » 
1 5 .- ..
8. — ii

5ucli v l̂eindiuck |j^bcrrfdlif

J

! Nagy díj '•
K a s t  q EHin6ER
CUCU 6. m. b. H.

J) ifitek hilAaMvé. —S íi i, , .  —. * - ...—-
rabi Berlinben, fleerVocbbea
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"ty~si*f fWtetrie*4egyo«a>K.

Carmlne Hugó
BuOapenl. Bfcs. Piál*-
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f l magyar állam 
nyomöászattör- 
íénelmi térképe

Tervezte és  m a g y a r á z ó  szövegé t I r ta:
□  F I R T I N 6 E R  K A R O L Y .  □

G8SI

A r a  helyben  60  fillér, v iöékre  70  fillér. 
R z  É v k ö n y v  m egrenöelö l  fé lá ron  kap ják .

NYOMDÁSZOK
ÉVKÖNYVE
Szerkeszti: NOVÁK LÁSZLÓ

KIADJA a KÖNYVNYOMDÁSZOK szakköre

1907
m d s z o n k ic t ie d ik  é v f o l y a m

Karácsonykor jeleni mén igen díszes 
Kiállításban. Terjedelme mintegy 10 Iv, 
roQmellékletelnek száma 45. Kiállítás 
is tartalom dolgában fölülmúlja az 
eddigi köteteket. — Ara 3 kor., postán 
küldve 3 kor. 30 fillér. Megrendelhető 
a Könyvnyomdászok Szakköre pénz
tárosánál : Muzsik István szaktársnál, 
Budapest Vili, Józscf-utca 23. szám.

Szakfolyóiratokat és -könyueket
(bármin® nyelvűeket Is) vásárol, esetleg csereberél fővárosi 
szoktárs. Ajánlatok e folyóirat szerkesztőségéhez Intézenőök.

Kiss lóxstl és T á rs a  fényképészeti műterme (UH. Rákóczl-ót 7Z. st.) 
a kOurtkrzfi mérsékelt árakon wAllolJa Szakkörünk taglóitól a fényképe
zési munkólotakat: 6 órb vizit-fénykép 8 korona helyett 6 kor. 40 fillér, 
b órb koblnst-fénykép 16 korona htlyrtt 12 korona és 60 fillér. 6 órb 
makart-fénykép Z4 korona helyett 18 korona. 12 órb megrendelése ese
tében u|abb engedmény, nagyobb Tényképtk és tgytsOleti csoportképek, 
valamint tablrau-k külón megegyezés szerint igen lutónyos órák mellett. 
Úgyszintén nagyított fényképek, aquarell- és olo|festésü arcképek mű
vészi kivitelben. KAzBnséges fényes kivitelű fényképeknél a fenti órák
ból még S -1 0  százalék engedtetik le. -  fi kedvezményes árakra logo
oltó ozclvényrk óarabonklnt 10 fillérjével Bozslk István pénztárosnál 
kaphatók (Bvóapeol Ulll, lózstf-vtra 23, II. 18), ás a szelvényért Uré
tert 10 fillért a fényképész visszatérni. Illetőleg a számla Összegéből 
leszámítja. — fi szelvények óra a 6vtenberg-szobor-olaphoz csafoltatlk.

a a

CHOnrflB GYULA
s z a h a s z ta lo s  q

f o  _______________

B Ü D R P E 5 T
ül, Uőrl-hörút 51.

Kis ontlqunszek- 
rény 6 K 40 f. 
Oagy szekrények 
8 K 40 f.
Árjegyzék Ingyen é* 
bérmentve.

— —

1
!

Bkí í s í d .

’ i v , -  C

Xf/ ^
DRIKKFARBEN 

\FABRiKEN,) 1

-
I
f

r t n k M  t t  íródat

M O U -E R  T E S T V É R E K , B .id a p s .t  V , SMyae* Mea t j .
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K u r z u u e i l  J á n o s
n r  T n r c n  B U D R P E 5 T 1 X ,
L  J  Wk, v J  1  3  U  fDdrton-utca 19. szdm.

Első magyar könyu- és kőnyomdai 
MM festék- és hengeranyag-gydr.

Ujsdg-, m ű-. Illusztrdció-, díszmű- s mindenfele színes 
festettek, kentek, bronzok a grafikai ipardgak reszere.

H e n g e r-ö n tő  m űhely
lapos es körforgó gépekhez. Olcsóbb es jobb a hdzl 
öntésnél. Patent gelatin-hengeranyag. Szedővasak, 
igazítható feszítővel- Szabadalm . sajdt taldlm dny, 
47.004. es 53.406. szdmú osztrdk-m agyar szabad. 

Szdmos helyen kitüntetve.

TELEFOn: 56—64.

E S Y E 5 Í T U E :

BERBER □  
ÉS UL/IRTH

LIPCSEI FE5TÉK - 
6 Y f lR 0 5 0 K K flL .

F I Ó K - 6 Y A R R K :
0  B É R Ű M  O 

B A R ID É N  
FLORENC  
LO N D O N

1  N E U I-Y O R K  i
P A R IS

S Z E N T P É T E R V Á R .

Legrégibb
gyorssajtó-

gyfr
a birodalom

ban.

fílagya r gyorssajtó-gyár
Kaiser L  Fiai

Budapest, U lll. kér., lózsef-utca 56. szdm.

Legrégibb
gyorssajií-

P t r

a birodalom
ban.

THETOI:
Egyszerű gyorsso|tók vasúti szerkezettel, 2 és 
4 hengerrel. Egyszerű gyorssa|tók körbenfor- 
gdssal, 2 és 4  hengerrel. Kromó- és autotfpla- 
gépek front-kirakóual uagy a nélkül. Rotációs 
és két szint nyomó gépek. 6yorsan futó "Rapid", 
meglepő munkaképesség: óránként 1800 pél
dány mlnóen megerőltetés nélkül. R  legtökélete
sebb festékőórzsölés. Erős és szilárd szerkezet. 
Könnyű és pontos Járás. maszatolds kizárva.

dECICIVTI:
UK.



XUII. éuf. 95. oldal.Braflkal Szemle. 4. szdm: 1907 dprllfs hauo.

^M egjelent
és a fjra fida i Szemle di- 
adójivataláőan (Oftuda- 
pest V, (Jéold-utca 7. sz.), 
valamint(Rózsid (7. szad
ié r t pénztárosnál (33uda- 
Pest VIII, fózsef-u tca  23, 

em. 18. ajtó, avagy 
vármegye-utca 11. szám, 

(Trandlin -fiók) Hap  ja  tó :

<57 (Könyvnyomdászod Szakk
1905—1906-üti

szaktanfolyamainak értesítője, v
Szer (tesztedén; T a n a y  f j ó z s e f  és S V o v á d  U lá sz ló .

2 2 0  oldal, sód szedés- és egyé6 példával. S t  szadjudőan 
fejlődni ójajtó  szaft társad n éldülözjetetlen dézi dönyve. 
(.Rövid és azért tömör összefoglalásőan ismerteti a szad- 

tanfolyamodon előadott tanítási anyagot.
ir f r a  1  /to rona . ‘V id é ít r e  1  (to ro n a  1 0  f illé r .

BERTHOLD H., BERLIN SW
R É Z L É N IA G Y Á R  É S  B E T Ű Ö N T Ő D É  R É S Z V .-T Á R S .
Fiókok: Wien, Szt. Pítervár, Moszkva ás Bauer & Co., Stuttgart

ÜÜ Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokból, 
vign ettí " ■

ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések

[a] agyobb válasz -
IN agy val
rézléniákból, vignettákból és a t  « 

k orosz betűkből, o Teljes nyo 
gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.

(3

Vezérképviselők:

Pusztafi R. és társa, Budapest V, Lipótkörút 17
•  kik mintákkal és ajánlatokkal szolgálnak.

£ a n s t o n ~ 3 Y l o n o t y p e
a világ legjoőő őetűöntő- és szedőgépe.
Sdagyarországon és Stusztria területén eladja és műdödés6en 6emutatja

Carm ine SKugóállapíttatott 
1878. évien.

állapíttatott 1878. évien.
te lje s n y o m d a ő e re n d e z é se / t g y á r a

Budapest vi, W ien V lt, éPrag //,
.Hutypasse 90.áXirdty-utca 25.

Olyomda -festé ded, dencéd és 
Öengeranyagod nagy radtára

őKaél és &fjinger
fe. m. 6. ,7é. stuttgarti és feuer- 

Sacji gyáraidéi.

2)ittrícfc/asse 1968.

(Tiódgyárad: Oéew-fáordőan, 
(Rerlinően és Cjicagó6an. 

párisi diállításon grand  
prix-vel és dél aranyéremmel, 
tová66á a st.-louisi diáIlifá
son nagy díjja l lett ditüntetve.
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J o s e f  A n £ e r

S S m." & S ö h n e
Wien-Hernals, Hauptstr. 122.

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

C=J MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE: c=>

SILBERER A. úr, Galgócon.

W t

Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
Budapestet^.

ORmos 6uszrAu u t ó d a i

KÖniG és  BflYER
=  fotorlnkográflai műintézete =

Budapest UH, Kazinczy-u. 32.
r j  f  i r ? C I /  mlna.nn.mű képes nycmlotvé- 
l l L l  J L M  nyakhal o leajobb kivimben.

HUTOTÍPIH. =  KROmOTÍPIH. 
=  F0T0TÍPIH. =  F0T0LIT0. E
«— Hózonk l uü l l  fe lvé te lek. ^

*—»«— (»••«« * .  *  V iM ) IM IM

(M

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

pedig: könyvnyom
dái gyorssajtókat,
körforgású nyomó

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

i (V. ItoM n



l A
KOBLINQER

Fotokemigráflal Műintézete

BUDAPESTEN
VII, Csengery-utca 22. sz.

Készít

TELEFON 14-61.

I
K L IS É K E T
művek, folyóiratok, árjegyzé
kek, hirdetések részére.Tervek 
fotolitográfiailag sokszorosft- 
tatnak. o- *  o. .i. o . *  .i. + .u

»Krause“ emeltyűs könyomó-kézisajtó.
Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ruganyos nyomással és a taliga visezamenetelét

könnyítő szerkezettel.

&I41IIU*! díjtól t t  vámtól nxilmn 
A u>,t,U  ^Zrwelylk vaaittl áUomáaára

kUMLmT Tn4,‘**b*n ■ “ "•>«««
"(nc*  *Uárv«*n kikötve: a 

c = >  neikat átállítjuk |  (ajtókat. ■—■

Bővebb fölvIlágoslUtl a d : KAUPMANN 
u ru L A , Budapest V II, Kcrtési-utca 37.

A ullá távirati maclelflléae A taliga A sajtó ára
No uélea-

a*ga
fcotftxA-

fódókcrettel fMókerct ntlkfil
aága IMA- (Odókeret

a kS aiáaára kerettel nélkül

Mariage . . . . Marialite......... MN
cm
45

cm
55

korona
700--

korona
7 3 5 -

Magdaléna .. , Magazijn . . . . MP 55 65 7 9 5 - 850--
Magdoluin . . . | Magenader. . . MPa 55 70 8 1 5 - 870--
Maximilian . . . Maximianus . . MQ 60 80 9 0 5 - 9 5 5 -
Moriche . . . . . Moriolis......... MR 65 90 9 5 0 - 1010--
Mcthusalcm . . Metileno......... MS 75 95 iio o -- 116(F-
Methule . . . . . Metrisch......... MSa 75 100 I l l a - 1 17a -
Melchior. . . . MT 80 100 1 1 45 - 121a -
Melchiadct. . . Meldung......... MTa 80 110 1165- 1 23a -
Mumle......... . Mulvio........... MU 85 125 1250-- 1315-—
Mummerei . . . Mummolus . . . MV 95 140 1 37a - 1435 —
Myscole . . .  . Mysell........... MX 110 150 1 6 7a - 1 i7 5 a ~

Aj  árakban benfogtaltatlk a kerákvédó ára la.

#  KARL KRAUSE, LEIPZIG.



Bélyegző-metszés. 
ÍTlehanikai műhely. 
6aIuanoplasztika.

Ólomzdr-gytírtds.
Tömöntöde.
Rézlénia-gydrtds.

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

I  Budapest Ul, Üessewffy-utca 3 Z. sz. ■
Hü n TflrfonM ám  Z3—70. Q iffe

Dús raktárt tart folytonosan magyar, német, 
tót, horvát, szerb, romón és bolgdr ékezetü

könyu- és címbetűkből,
körzetekből, rézlénidkból és kizdrdsokból, 
toudbbd a legkülönfélébb ékítményekből és 
egyéb nyomdai fölszereluényekből. Egész 
nyomdai berendezések jutányos drban és
□ gyorsan foganatosíttatnak. □

UIDOMSf^S! mOOM5 ^ 5 !

Egyetemes tabella-alapzat
□  fzrttri H  BfnOtnfr uoboóolmo. □


