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Lapőíszünk, ábráink és melléleteink.
R folyóiratunk bensőében szerte szórt tlmkörüll díszek 

Busay Balázs szaktársunknak rajzai nyomán készültek.
Három óekorotlu könyuóiszt és egy plokátképet Is mu

tatunk be e füzetben, f l könyuólszek közül kettőt Kovács 
Károly rajzolt Fáik Zsigmonó ór. német noueltás könyué- 
Hez. egy peólg Hazay festömüuészünknek a munkája. 
R plakát eredetijének a modern német művészek egyik leg- 
tehetségesebbike s legérdekesebblke. Clssarz uolt a rajzolója.

Borítékunkat Romberger Tluadar szaktársunk szedte meg 
a lapunk betű|éuel azonos Schelter B 6lesetke féle OMttels- 
bachból meg a budapesti Fischer és fílika öntöde 6uten- 
berg-diszéböl. Rz utóbbiból előállítója nogyobb mennyiséget 
ajándékozott szaktanfolyamaink kísérleti nyomdájának Is. 
R keret alatt levó fehér alapnyomat formálót möser-lernez- 
bdl uógto k i Romberger szaktársunk, f l  nyomtatás külön
b é  a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság nyomdájában 
történt. Bauer Ferenc nyomáosztályl művezető fölügyelete 
*5 útmutatása mellett Houer Antal gépmester végezte.

Első mellékletünket a Franklln-Társulat széliében tisztelt 
** Veretett Igazgatójának, H lrsth Upót úrnak köszönhetjük. 
n  hírneves angol író Ufllőe Oszkár egyik regényének a 
borítólapja ez a melléklet, s pompáson lgazol|a, hogy az 
fÜVszerűség hagyományos kultusza mellett Is mily finom 
ízléssel és mekkora szaktudással dolgoznak a FrankiIn- 
nyomdában. (TWrt bizony ezen az egyszerű lapon sokkalla 
™bb elegancia meg szaktudás nyilatkozik meg, mint a 

modern- mesterszrdök ékítménnyel terhes cslrl-rsáré tér
f é lé in .  R papim* fa o S1| P Grasset-betű egymáshoz 
viszonyítása, a helyes térrtosztás s a fő soroknak ízléses 
b'domborítása: mind oly dolgok, amiből bárki Is tanulhat.

KWsoólk mellékletünk a Hornyánszky-nyomdában készült, 
f  klótól szobrászművészünknek meghívó körlevelét mű
v in  be háromszlnes nyomtatásban. Rz első lapon outo- 
ipiH Krisztus-plaquette mór moga Is megkopó hatásúvá 

n nyomtatványt, őe szép ennek oz egész elrendezése, 
nem hiába, hogy akclám t szedőink egyik !eg|obb|o. Prüner 
Janóid szoktársunk volt a szeáő|e. SzOvegbetűül az Első 
magyar BetűBnMde Részvénylórsoság forvlnusál vette.

Harmadik mellékletünk gyomai munka, f l most Jubilált 
Kner Izidor arcképét mutatja, s az ő hlre-tudta nélkül, 
úgyszólva suttyomban készilette el Imre nevű nagy remé
nyekre Jogosító, máris kitűnő szakember fia. R szépen 
nyomtatott arckép körött levő ornamentum is az ő sebtében 
papirosra vetett rajza után készült; ő maga véste azt 
möser-lemezbe, még pedig úgy, hogy előbb kinyomtatva az 
alapot kivágta a hátteret, s a megmaradt részleteket egy
szerűen újra nyomtatta, már ez az egy példa is Igazolja, 
hogy minő racionálisan dolgoznak Byomán, különösen m i
óta a Lipcsében tanult Iflú Kner Imre is odahaza haszno
sb a  tapasztalatait az Immár huszonöt-esztendős nyomda- 
vállalatnak, no meg a szakfejlesztés ügyének Is érdekében.

negyedik mellékletünk megkapóan szép háromszínnyomat. 
f l Grimm könyvkereskedő cég kiadásában most megjelent 
••Dl, flnarchistinnen dér Llebe" című könyvnek a borító
lapjául készült, s a budapesti lókal-nyomdában nyomódott. 
E nyomda tulajdonosai, Berger Zsigmond és Schimek Ferenc 
szaktársaink, újabban azt tűzték ki céljukul, hogy a kép- 
nyomtatást s ennek keretén belül főleg a három- és négy
színű nyomtatást szinte speciális üzletágukká emeljék. 
Hogy ebbell törekvéseiket siker fogja koronázni; több mint 
valószínű, hiszen a cégtársak egyikét, Schimek szaktár- 
sunkot nem hiába tartják a budapesti szlnnyomtató gép
mesterek legjobbikának, mostani mellékletünk Is meggyőző 
bizonysága az ő e téren való nagy tapasztalati tudásának.

Ötödik mellékletünk a magyar festőművészet egyik reme
kének a színes reprodukciója, f l klisék átengedését Horváth 
La|os úrnak, a "Könyves Kálmán”  Igazgatójának köszön- 
het|ük, akinek müérzéssel párosult szakértelme bámulatos 
fejlődésre segítette ezt a viszonylag még elég fiatal válla- 
latot. Hiszen tud|uk ml budapestiek m indannyian: micsoda 
|elentős szerepe van a "Könyves Kálmán” -nak a művé
szeti életünkben. Rz Idegen művészek Idegen szellemű mű
velnek reprodukcióit már Jórészt kiszorította lakásainkból, 
a szalonjában rendezett kiállítások pedig állandó látványos
ságát teszik k i Budapestnek. — R reprodukció különben 
próbanyomalkép készült a Bauer Henrik vezette kurzuson.
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Ezidei első öt füzetünkben kissé drága és a folyóiratok
nál meglehetősen szokatlan újítással próbálkoztunk meg: 
mináegyik füzethez uj meg uj lapáíszt készíttettünk egyes 
kiuálóbb képzettségű szaktársaink által. Ez vált a célunk 
ezzel, hogy olvasóink figyelmét reáirányítsuk a modern 
lap- illetőleg könyudíszítés egy oly terrénumára, amelyen 
nyomdász-ember még alig működött, s amely mindamellett 
igen hálás munkálkadási tér uolna a rajzolásban járato
sabb szedő szaktársaink számára. (Dert bárha most már 
a hiuatásos művész-emberek is minő jobban reáuetik ma
gukat a könyudíszítésre: az ő tanításaik nyomán haladó 
nyomdászoknak még mindig bőséges alkalmuk marad ahhoz, 
hogy a jobb kiállítású könyueket akár a saját dekoratíu 
rajzaikkal, akár pedig összeszedett ornamentummal díszítsék.

fl lapdísz — a sokszor külön színben s külön eljárással 
nyomtatott borítékot nem számítua — főképpen a lapfej 
meg az egyes fő címek körül foglalhat helyet. maguk az 
oldalcímek is sok esetben alkalmas tárgyai lehetnek a díszí
tésnek, bár olyan esetben, amikor a kolumna élére dekorált 
cím kerül, erről szó sem lehet. Záródíszek a lapban nehe
zebben helyezhetők el, még pedig főképpen az újságok 
nagyobb tömörsége és zártabb elrendezése miatt nem.

Különben ahány újság : annyiféle. Uannak kisebb alakú 
folyóiratok is, olyanok, mint például a magyar Könyv
szemle, az Irodalomtörténeti Közlemények stb., amelyek ép 
csak az időszakonkint ualó megjelenésük réuén különböz
nek a megszokott értelemben ue1t könyuektől. Rovataiknak 
száma csekély, s ennélfogua díszítés dolgában éppen úgy 
kezelhetők, mint akármicsoda könyu. Rouataikat tehát feje
zetekül tekintve, külön kolumnán kezdhetjük azokat, s álta
lában jóval pazarabbul bánhatunk rajtuk a térrel, mint a 
nagykalumnás, sokrovatú Grafikai Szemle féle lapoknál.

f l mienkhez hasonló újságok díszesíiésének legegyszerűbb 
módja az, amit mi követünk. R lap jelleme, a papiros zárt 
hatásra ualó törekuést követel meg. R kolumnáknak már a 
betű tömörségénél fogva Is pontos négyszöget kell alkot- 
niok, s nagyobb hézagoknak csak a szöveggel szervesen 
össze nem függő illusztráció körül lehet bizonyos mértékig 
helyük. Lefelé keskenyülő záródísz alkalmazása bajos uolna, 
mert igen nagy teret vonna el a kolumna síkjából, sőt a 
gyakoriságánál fogua megronthatná a négyszöges hatást is.

Elég jó és előkelő hatás érhető el a nagyobb formátumos 
lapoknál azzal, hogy valamennyi kolumnát körülkeretezzük, 
s a kolumnacímet ebbe a keretbe szervesen belefoglaljuk, 
vagy jobban mondua: a kolumnacím díszéből kiinduló 
uonalas vagy egyéb ornamentummal kerítjük körül az egész 
kolumnát. R keretnek azonban nem szabad nehézkesnek 
lennie, mert különben borongás hatásúvá teszi az újságot. 
Lehetne ugyan a keretet a szövegtől elütő színnel is nyom
tatni, de ez — mint tudjuk — egy kissé költséges dolog.

R kolumnacím a nélkül való díszesitésének, hagy belőle 
az egész kolumnát körülfoglaló keret ágazzon ki, van egy 
nagy akadálya :Aa többnyire kissé súlyos dísz nagyon ma
gasra szorul, ami a modern, alul meg oldalvást nagyobb 
hézagú lapoknál különösen szembetűnő meg bántó is egy
szersmind. Segíteni pedig nem igen segíthetünk rajta.

Hltérue a könyvek diszesitésére, meg kell említenünk, 
ogy e fontos művészetnek már meglehetős irodalma is van. 

Hngolul például két nagy művész is, UJalter Crane meg 
Fennell, könyvet Irt e tárgyról. R németeknél egész sereg 
művész-ember és esztétikus választotta a könyvdíszltést 
kedves tanulmányi tárgyául, mlnálunk pedig két művész

lelkű és kiuáló esztétikusunk, Czakó Elemér őr. és Lyka 
Károly írtak szép és tanulságos könyveket a könyvőíszről.

"(Tündén művészi problémát a saját maga törvényei 
alapján kell megoldani. De mert minden változik s ennél
fogua folytonosan újabb talányokat, misztériumokat ad föl, 
ebből az következnék, hogy abszolút, minden eshetőségre 
egyaránt alkalmazható szabályokat nem lehet fölállítanunk. 
De a gyakorlatban mindamellett mégis kialakultak egyes 
olyan általános alapelvek, amelyek után a rajzoló bizonyos 
mértékig igazodhatik." Ezt mondja a modern angol művé
szek egyik legnagyobbika, Crane, egyik föloluasásában.

Rmlt mond, áll a nyomdászatra nézve is. Rmint hogy 
a művészetek fejlődésére veszedelmes uolna abszolút sza
bályok dogmatizálása, éppen úgy a nyomdászatra is csak 
káros hatással lehetne az ilyesmi. Egy korlátot azonban 
mégis csak föl kell á llítanunk: a nyomdász-embernek, akár 
az egyszerű betűszedés terén mozog, akár önálló terveze
tekkel próbálkozik is meg hébe-korban, ismernie keli a múlt
ban vallott összes tipográfus-szabályokat, mielőtt az ön
álló egyéni Ízlés érvényesítésének terére merészkednék.

R könyveknek cél, stílus, tárgy és nagyság dolgában ualó 
sokfélesége már előre is megnehezíti a díszítésnek szoros 
szabályokhoz kötését, flm lkor tehát a könyvdíszítésről 
szólunk : meg kell határoznunk előbb a tárgyalásunk alap
jául vett könyvnek a fajtáját, no meg aztán a nagyságát is.

Uegyünk tehát egy nyolcadrétnyi oldalt alapul, s kezdjük 
meg a díszítésének tárgyalását ugyancsak Crane nyomán.

Bár a tulajdonképpeni könyvoldalul a kinyitott könyunek 
mind a két kolumnáját együttesen kell tekintenünk: illuszt
ráláskor a kolumnákat külön-külön kell kezelni, már csak 
a fejezetkezdő meg fejezetuégző oldalakra való tekintettel is. 
De akár szimplán, akár kettősen vesszük is az oldalakat: 
ezek mindegyikének meguannak a szöveg adta határai.

R könyudíszítésre uonatkozó alapelvek egyike azt mondja, 
hogy a kolumna mindama pontjai, amelyek nincsenek szö
veggel betöltve: alkalmasak kisérő vagy lezáró ornamen- 
tumnak az elhelyezésére. Így különösen a fejezetek végén 
fönmaradó majd kisebb, majd meg nagyobb terület is-

R rajz sötétebb uagy világosabb volta a szövegbetűnek 
a sötétségétől függ. Uékonyuonalas szöveg között nagy- 
vonásos, vaskos fekete foltokkal tarkázott sötét ornamen- 
tumnak nincsen helye. (Ili nyomdászok ilyenkor úgy igyek' 
szünk a bajon segíteni, hogy az ornamentum és a szöveg 
között az ellentétet enyhítő nagyobb hézagot hagyunk. 
Ha fordítva van a dolog, tudniillik a sötét szöveg között 
szellősebb, világosabb ornamentumot kell használnunk: 
néha még eléggé tetszetős hatású marad az egész kolumna.

Ha a könyvet kinyitjuk, az őrlapot, vagy kevésbé kifogó5' 
tálán elnevezéssel előzéket talál|uk legeiül. Itt tehát a 
szemközt eső két oldalt kell valami a kárpitokra, szöve
tekre stb. emlékeztető mintázattal díszíteni. R könyv tar
talmára való nagyon gyönge vonatkozást még csak bele 
lehet vinni az őrlapba, de illusztratív értékű rajz nem oda 
való. Igen jól elhelyezhető azonban rajta, a rajzba foglaltan, 
valami általános értékű exlibris, amibe a könyv tulajdonosa 
a könyvhöz ualó tulajdonjogát a neve Írásával bejegyezheti*

Kötött könyvnél a főcímet megelőző szennyeim teljesen 
fölösleges, mert hiszen ennek csak az volna a rendeltetése, 
hogy a főcímet a piszkolódás ellenében megóv|a. 5 zedésé 
tehát mindig attól kell függővé tennünk, hogy vájjon lehet-e 
a példányok túlnyomó többségének bekötésére biztossággá 
számítanunk, modernebb kiállítású könyuekben ma már
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különben is kezdik elhagyogatni a kétes értékű szennyeimet, 
niég pedig főkép annak az elunek a kapcsán, hogy a 
könyvben sehol se legyen szöveg uagy dekoráció nélkül 
maradt nagyabb sík. már pedig az egy-két soros szenny
eim kolumnáját ha díszítménnyel tömnők tele: ez nagyon 
befolyásolná, sőt fölöslegessé tenné magát a főcímet.

Hz itt-o tt mégis használt szennycím után köuetkezik a 
nagyon fontos főcím. Ennek szedéséről már nem egyszer 
ualt szó a Grafikai Szemle hasábjain, de a díszítését min
denkoron nyílt kérdésnek hagytuk. Utalter Crane csak a 
dekoratív mádon való illusztrálást tartja a szeme előtt, 
amikor a főcímről szólva, ezeket mondja : ” f l főcím orna- 
nientumai is olyanok legyenek, hogy a könyv egész tarfal- 
niát ne ismertessék meg az olvasóval, hanem inkább csak 
szimbolisztikus módon sejtessék vele. E lap legfő ékítmé
nyei különben mindenesetre a sorok legyenek. H címkép 
, e t  esetleg egy kissé festői hatású is, s já, ha a címkép 
is, meg a főcím is az egész oldalt befödi, nagyobb hatás 
e érése végett a befoglaló keretet esetleg a papiros széléig 
13 kiereszthetjük, még pedig úgy, hogy a keretet alján meg 
a külső szélén szélesebbre vesszük, f l Kelmscotf Press 
önyveín fllo rris  különös szeretettel alkalmazta ezt a fogást, 
z ilyen módon körülkerített és a szedéstől elválasztott rajz 

erőteljesebb hatású lehet, mint amilyenek a szövegoldalak 
ornamentumai. Sok függ különben a dekoratív alapferve- 
zettől is. Alkalmas befűfajía használatakor egyszerű, ked
ves és mégis erőteljes hatást érhetünk el, ha a figurális 
0 9okat, de meg a tulajdonképpen való ornamentumot is 

egyszerűen csak körvonalakkal, árnyékolás nélkül rajzoljuk.”  
nagy angol művész a föntebbiekben szólott a Keim

ig0** PreSS könyveiről is. Tudnunk kell azonban, hogy a 
a9y angol könyvreformátor, (Dorris, nem egymaga raj- 
D o remek címkoiumnáit. Ezek fölsején rendesen valami 
zep illusztrációt látunk, amelynek Burne-lones, lüalter 
rane vagy valamelyik más angol művész volt a mestere, 
ezt az illusztrációt övezi körül, vele s egymással szinte 

sszefonóóua> a klasszikus szépségű buja ornamentum. 
rn.arm‘^ en nagy tudós meg művész is volt ÍHorris, alak- 
_ .f ra nern vállalkozott, pedig a címlapot e nélkül úgy lát- 

|k nem tartotta eléggé kifejezésteljesnek. Éppen az ő pél- 
j  ? nmtatja, hogy művészi dolgot akkor is elő lehet állí 

'■ na többen dolgoznak rajta. Csak megértsék egymást. 
krt+„íln-*.a ^ °g y n r nyomdászok Évkönyve utóbb megjelent 
Q| ,ei is bizonyítják, akad immár szaktársaink között több 
rai7 n-’ *,a a könyv illusztrálására nem is, de a saját
tár Q,.Ua* ua*ó dekorálására bátran vállalkozhatik. E szak- 

b'zonyára tudnák a módját, hogy miképpen kap- 
csin-u °.SS2e a SQiál dekoratív elemeiket valamely művész 

a o illusztrációval akár a címlapon, akár a szövegben. 
Ez»b * ez^e oldalakon homlokléceket szokás alkalmazni, 
fniim m^9^eruezése sem boszorkányság például a rajztan- 

y mókát látogatott nyomdászemberek előtt. Csinálhatja 
a bomlokléceket önállóaknak, mint azt Feke e 

két mitterszky lózsef szaktársaink tették a legutóbbi 
címm , ^ - k ö te tn é l ,  de megteheti azt is, hogy a fejezet- 

> esetleg m  in i,i^u ,,ni jc cvpruesen köti össze.

ha az egyik fejezet élén vonalas cinkográfia, a másikén 
pedig autotípiai ponthálózatú homlokdísz és iniciálé van.

f l fejezetek utolsó oldalaira térve át, megint csak Tróné 
fölolvasásaibál kell egyetmást idéznünk. ” flm i engem illet 
mondja Crane, sohasem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy 
záró vignettát ra jzo ljak; de vannak művészek, akik ezt 
szándékosan elhagyják, azt mondván, hogy a fejezetek 
végén levő fehérségen az olvasónak a szeme is, meg az 
elméje is megpihen, flz  én véleményem velük szemben az, 
hogy záró vignetta nélkül a fejezet nagyon is hirtelen vég
ződik be. f l tökéletesen üres tér holt tér, s az olvasó örül 
annak, ha a szövegben olvasott eszméknek és gondolatok
nak valami reflexiója tükröződik uissza a záró vignettában.”  

Szerkezet dolgában különben nagyon sokfélék lehetnek a 
záró ékítmények. Stílusuk megegyezhetik a többi ornamen
tum stílusával, sőt ez meglehetősen szükséges dolog is. 
Bizonyos alapformákat sokszorosan megismételhetünk ben
nük, de azok egyformasága mellett is a részletek külön- 
féleségével nagyon változatosakká tehetjük a záró vignet
tákat. Példa erre különösen a legutóbb megjelent Évkönyv.

flz  angol művészek a záró ékítmények szokottabb alakjai 
közül főkép az úgynevezett pafkányfarkformájút kedvelik, 
amelynek fölseje az oldal teljes szélességének felei meg • 
lefelé aztán fokozatosan keskenyedik, míg végre pontban 
végződik, f l betűszedő ennek hatását vignetta nélkül is 
elérheti, ha a fejezet utolsó oldalának sorait fokozatosan 
keskenyebbre szedi, úgy hogy végezetül az utolsósor csak 
egyetlen szóból vagy szótagból áll. flz  ilyen munka min
denesetre könnyű, bár újnak éppenséggel nem nevezhető, 
mert hiszen már a tizenötödik század könyvnyomtatói is 
rendszerint tölcséres formájúra szedték a címet és kolofont. 
Lehet azonban a fejezetet rögtönösen is lezárni, és pedig 
úgy, hogy valami tömör rajzú képet állítunk keresztben a 
sorok alá, s esetleg az egész fönmaradt teret megtöltjük uéle. 
f l záró ékítmény alakja különben emlékeztethet még meg
fordított háromszögre, pajzsra, virág- és levélkoszorúra, 
leveles ágra, levélre is. Lehet egyszerű cikornya is. R me- 
daiiion- vagy pecsétforma igen alkalmas záró ékítmény oly 
fejezetekhez, amelyek után bezárt szimbolumféle dísz való.

flz  ilyen szabadon álló ornamenfumok tervezésének alap
elve Ulalter Crane szerint: f l részletek úgy rendezendők el, 
hogy végeik valami jőhatású, s az egészet körülfoglaló 
határvonalat érintsenek, akár csakugyan megvan ez a vonal 
a papiroson, akár pedig csak képzeletünkben húztuk meg. 
még a legalkalmasabbak záródíszekül a virág-, levél- meg 
pajzsformák, de csak úgy, ha szabadon rajzoljuk őket, 
nem pedig pedánsul geometrikusán, f l vonalak dolgában 
való takarékoskodás azonban nem hangsúlyozható eléggé, 
valamint a főbb vezérlő motívumoknak a szövegben való 
megismételgetése sem. flz  utóbbi olyan művészi fogás, 
amely gyakran egymagában is biztosítja a rajznak avagy 
nyomtatványnak a jellegzetességét és nyugodtságát, amiért 
nem árt, ha akcidens-szedőink is jál emlékezetükbe vésik.

m i t x i ’u  s e , le 9 az iniciáléval is szervesen k ö t i

obb, a homlokléc esetleg kiinduió-pontja lehet valamely 
öo,n! 9es2 oldalt övező ornamentumnak is. Természe es 
menü - ez ese*öen következetesen díszíteni keli uala-

ny, kolumnát. Sőt a következetesség azt is megkove- 
* hogy ha az első fejezetkezdő kolumnát különösebben 

o7vn °T.!t* ,íccel- iniciáléval -  díszítettük, körülbelül ugyan- 
ü n l i  ;önusér«kú dísz kerül|ön a többi fejezet élére is. 
0rn ni ***** ózonban mindenkoron a térbeosztásnak, az 

en,u,noknak és ezek jellegének, az iniciáléknak meg 
hon,. na9Vságának harmonikus egyezésére, valamint arra Is, 
| .  9y 0 sokszorosító mód az egész könyvdíszen egyforma 

9Ven- Regényesnek, sőt ízléstelennek tartjuk például azt,

f l könyvnyomtatás mostani fejlődését ha szemléljük: 
bíztató jelenségnek vehetjük némely intelligensebb szedőnk
nek ama törekvését, hogy iskolák, esti tanfolyamok sege
delmével bizonyos irányban némi művészi készültséget sajá
títsanak el. mennyire sikerült ez nekik : napról-napra lát
juk. lián immár egynéhány olyan szaktársunk, aki meg
lehetősen kifejlesztette dekoratív tudását, s így ily  irányú 
könyvdekorálásra bátran vállalkozhatik. flz  illusztratív 
munka azonban még a maga teljességében monopóliuma a 
professzionátus rajzolóknak, s az marad még beláthatatlan 
ideig. Bajnak éppenséggel nem baj ez, de mindenesetre 
üdvös volna, ha a rajzolók jobban alkalmazkodnának a 
betűs szöveghez, vagyis egy kicsit nyomdászokká is lennének.
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[ y  j & \  ^nerizíőor jubileuma.

Fél országra szőlő ünnep uolt e hó Z3-án Gyomón. 
Rz ottani derék könyvnyomtaió-mesternek, Kner Izidornak 
a jubileumát ünnepelték olyan fénnyel, olyan szeretettel és 
lelkesen, ami igazán ritka őolog a mai riőeg világban.

Kner Iziőornak a neue ma már szinte fogalommá nőtte 
ki magát a nyomáászok élőit, lelenti a törhetetlen ener- 
zsiát, amely a legnehezebb viszonyok közt is diadalra uiszi 
a kitűzött célt, még pedig a legtisztességesebb, legváloga- 
tottabb eszközök alkalmazásával, a nélkül, hagy bárkinek 
is a legcsekélyebb mértékben megcsorbulna a maga jogos 
érdeke, lelenti továbbá a jóravalá, derék főnököt, aki a mel
lett, hogy munkásait tisztességesen fizeti s amikor csak 
alkalom nyílik rá, minden lehető módon támogatja: még 
a szakfejlesztésből és mesterségünk műuészi irányba tere
lésének munkájából is ugyancsak bőven kiveszi a részét.

Igazán mesébe illő dolog, amit Kner Izidor megcseleke
dett. Egy egyszerű kis paraszlvárosban, aminő tán ötven 
is akad nagy fllagyarországon : pénz nélkül, aránylag rövid 
idő alatt olyan nyomdász-empóriumot teremtett meg, amely
nek a híre messze túlment immár az ország határain. 
R német könyunyomtafő, ha azt kérdik tőle, melyek magyar- 
országnak nyomdászat! szempontból számba vehető városai: 
Budapestet, Pressburgot meg Gyomát emlegeti, s bensejé- 
ben meg van róla győződve, hogy az utóbbi valami sok
lakosságú, palotákkal, középületekkel ékes intellektuális 
gócpontja lehet a Quna-Tisza-menti nagy magyar síkságnak.

Gyoma város jókora hálával tartozik ezért a szülöttének.
Hki Kner Izidor eddigi élete-folyására kiváncsi — és 

ugyan ki ne volna az ? — megtalálja az ő saját humoros, 
temperamentumos kedélyhangulatában megírva a túlsó hasá
bon. Okulhat belőle bárki is. mert ez nem mindennapi karriér. 

# # #

R Könyvnyomdászok 5zakköre választmánya háromtagú 
küldöttséget menesztett le a jubiláns üdvözlésére Gyamára, 
s a nyomdász-segédek szervező bizottsága is képviseltette 
magát a jubileumi ünnepségen. Hogy a helyi meg a vidéki 
polgárságnak s notabilitásoknak színe-java ott vo lt: talán 
mondanunk sem kell. Alig fértek bele a városháza nagy 
termébe, ahal a polgárság díszközgyűlésen üdvözölte Knert.

Rz elnöki emelvényt e díszközgyűlésen Garzó Gyula refor
mátus esperes foglalta el. f l polgárság nevében lendületes 
beszéddel üdvözölte az ünnepeltet, akit a gyomai plébános 
karonfogva vezetett be a terembe. Utána lanty ik  mihály 
ottani járási főszolgabíró a kereskedelmi miniszter üdvözlő 
levelét s a megyei főispánnak ehhez csatolt, szintén igen 
meleg hangú és szívesen gratuláló kisérő iratát olvasta föl.

R Könyvnyomdászok Szakköre elnöke, Tanay lázsef 
emelkedett most szólásra. Sajátságos időbeli összetalálko
zást Iái abban, hogy ugyanabban az esztendőben, amikor 
Kner Izidor ünnepli huszanötéves nyomdász! jubileumát: 
ugyanakkor éri el fönnállásának huszonötödik évfordulóját 
a Szakkör is. Sok tekintetben közös volt a célja minő a 
kettőnek, s szakfejlesztő törekvéseiben a 5zakkör minden
koron odaadó támogatót talált a gyomai könyvnyomtatóban.

Személyzete nevében Faltusz Ede gépmester köszöntötte 
az ünnepeltet, k i meghatóban mondott köszönetét üdvöz- 
lőmek, hangoztatva, hogy jövőre csakúgy, vagy amennyire 
erről szó lehet: még jobban is istápolja a szakfejlesztés ügyét.

fl díszközgyűlés után bankét következett, amelyen szeri- 
szúma sem volt a magvasnál magvasabb felköszöntőknek. 
Különösen ki kell emelnünk ezek közül (Tlarczlevlrz Lajos 
szantörsunkét, k! mint a szervező bizottság kiküldöttje,

szép beszédben tolmácsolta a nyomdász-segédek közössé
gének tiszteletét a jubiláns iránt, k i bár természetszerűleg 
gazdasági ellenfelük, de mindenkoron lojálisán viselkedett.

Remek tósztot mondott a gyomai plébános, Pálffy Béla is.
Este magas nivójú hangverseny, ezután tánc következett.
f l személyzet megbízásából a művezető, Uleil lózsef 

ügyes kis emlékfüzetet meg alkalmi lapot is szerkesztett. 
# # #

És most következzék it t  a jubilánsnak autobiográfiája, 
amelynél hívebben semmi sem tükrözheti vissza az ő eleven 
eszejárását s egyenes lelkületét. Szóról-szóra Így szól a z :

Én m eg a n y o m d á m .
írta Kner Izidor.

Fedák Sárit megszégyenítő hangossággal leélt huszonöt 
év után életrajzi meg nyamdatörténeti adatokat kérnek tőlem.

így is jól van. Hanem hát csak készen adom ki a kézből.
ló  magamon kell kezdenem az időrendi sor miatt.
Ezernyalcszázhatvanban.azaz Gyomán születtem egy olyan 

polgári bérlakban, amelyet később vagy tizenöt testvérrel 
kellett megosztanom, ami nem is volt olyan keserves, mint
hogy a szűkös koszthoz Is ugyanennyi osztályostársat 
kellett akceptálni.

flem panaszkép hozom fel, hanem szüleim igazolására, 
amiért mindnyájunkat úgy eresztettek az életnek, amint 
minden nyomorfinak szülöttet rendesen szoktak.

Három-négy olvasation elemi osztály után inasnak, aztán 
az életnek — illetve szélnek eresztik és: "előtted a küz
dés, előtted a pálya . . . ”  Azóta mindig a magam kenyerét 
eszem, hosszú idő óta sokadmagammal.

R zsidó fiúk az időben még azon terheltséggel vágtak 
az életnek, hogy a felekezeti zúgiskalák képesítetlen s kép
zettség nélküli tanítóiktól nem igényeltek mást, s ők nem 
törekedtek másra, mint hogy telegyömöszöljék a gyermek 
agyát mindenféle vallási tudományok szajkó-módra bemagolt 
héberből németre fordításával: amelyet aztán hadar, mint 
a víz, és ért ép úgy, mint a víz.

Tizenhárom-éves koromban Szolnokra adtak könyvkötő
inasnak olyan mesterhez, ki ma sem tud még könyvet 
kötni, s ahonnét minden felhatalmazás nélkül, idő előtt 
távozván: az akkori közigazgatási rendszer mellett szép 
szóra, minden teketória nélkül jutottam munkakönyvhöz, 
illetve igazolási jegyhez.

Pár évi csavargás után Székesfehérvárra kerültem Friesz 
lózsef könyvkötőhöz, k i Számmer Imre nyomdájának készí
tette könyvkötő-munkáit, s minthogy annak mikéntjével 
Számmer megelégedve nem v o lt : felszólított engemet, kiről 
tudta, hogy a főváros legnagyobb műhelyéből kerültem oda, 
hogy rendezzek be műhelyt nyomdájának, s vezessem azt.

Vállalkoztam rá és vezettem magamat két évig. 
ezen akkor óriási nyomdavállalatnak minden kompaktor 
munkáját állandóan el tudtam végezni egymagám.

Itt láttam először nyomdát az életben és Kelemen meg 
Losonczy szedőkkel történt fogadásból Itt tanultam meg 
szedni fél óra alatt úgy, hogy a tanidőben tartoztam egy 
kétsoros újdonságot is hiba nélkül kiszedni.

megnyertem a fogadást és aztán megrajzoltam a szek
rény beosztását és otthon estende, kapkodva a levegőben ■ 
szedésgyakorlatozást rendezgettem, s később, amikor tény
leg a szedőszekrényhez kerültem és mint principális ur 
sorzót telítettem : minden nálam kondicionált szedőt lepipál-
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lám, s fogadásból akárhányszor kiszorítottam tizenkét óra 
alatt tizenkét kolumna negyvennégy ciceró magas, huszon
hat ciceró széles szedést — persze cicerónál.

És azóta is mindig, amire direktiuát adtam és azt kivihe
tetlennek találták munkásaim : megmutattam, hogy igenis 
lehet. Példával sokkal szolgálhatok.

Könyvnyomdámat 1882. junius hónapjában alapítottam 
75 forin t vagyonnal és fent tisztelt szakképzettséggel, meg 
egy Számmertői vett ócska taposógéppel (system : Bachrach!). 
Későbben gyarapítottam egy Ottinger által (nagykörös) k i
dobott ócska kézi sajtóval.

Három -négy évig minden személyzet nélkül működtem 
ezen berendezettséggel, noha két heti lapom meg egy kéthavi 
szakfolyóiratom  volt.

H történeti hűség kedvéért meg keli említenem,' hogy a 
hét heti lapnak csak a címe variált, azonban a másik, a 
” 6yakariati bibliamagyarázat”  a fennebb említett formában 
és négy ívnyi tartalommal jelent meg. Ezen folyóirat egyéb
ként igen fontos momentumot képezett nyomdám keletke
zése idején életemben.

fsak 1890-ben, tehát nyolc év múltán tudtam gyors
sajtót állítani, akkor is úgy, hogy egy 171-íves irodalmi 
műre ezer fo rin t foglalót kaptam. (” F) kereszténység és 
korunk.” ) Persze csak ócskát vehettem, csakhamar azon
ban egy uj amerikait is.

R régi két ócskaság kidobása után ezen két masinával 
kezdtem meg az uj korszakot és ezen berendezéssel álla
pítottam meg nyomdám azon hírnevét, amely országossá 
tette nyomdámat, mielőtt tényleg modernül lett volna be
rendezve.

Ezen alapon készítettem elő az újabb alakulatot: az 
1902-ikit, amikor kidobtam a régi berendezést mindenestül 
és megépítettem az ország legnagyobb vidéki nyomdáját, 
modern berendezéssel és meghatszorozott üzemképesség 
ue* : amelybe azon jótét érzéssel költöztem be, hogy ezen 
már amíg én élek, változtatni nem kell.

S három év múltán géppel és mindenféle anyaggal, mű
szerrel újra bővíteni kellett a műhelyem, s az idén építési 
me9 felszerelési újabb nagy kiadásokba kellett bocsájtkoz- 
nom, és még mindig túlosan ki van merítve üzemképessé- 
gem, úgy hogy munkaidényben napi tizenhat órát ke 
átlagban dolgoznunk.

Fogadást ajánlok, hogy hasonló haladást országunkban 
egyetlen nyomda sem mutathat fe l: a fővárosi nyomdokát 
sem kivéve.

Ism ertségre és jó hírnévre is kevés nyomda sorakozhatik 
Qz enyém mellé. Elsőre talán egy sem.

Es e mellett minden tisztességes kar-, tehát versenytár
sam állandó jóindulatú érdeklődéssel kisérte működésemet, 
amely a messze külföld figyelmét is fölkeltette.

Küzködésem közepette két nagy nehézséggel kellett főkent 
megküzdenem: az alapműveltség hiányainak pótlásával, 
amelyet kitartó önképzéssel pótoltam úgy ahogy: de hogy 
nem egészen sikertelenül, erre bizonyítékom irodalmi mun
kásságom, amely ugyancsak sokszerű ágat ölelt föl. ^

R másik ugyancsak nagy nehézség a 75 forin t alaptőké
nek csekély volta, amelyet minő máig zsíros kamatú hitellé

Izlalok lánczyleói tudom ánnyal.
Szokatlan sikerem legfőbb eszközének nem tudnék mást 

felemlíteni, mint hogy nem ismertem más urat és tekin- 
mint a Klankaadót (nagy m-mel), s a sok minően- 

íele borzashajú Butenberg-zseník eszméinek uralomra-jutá- 
|ával szemben a nagy közönség őrszemének álltam be.

P a nagyobb nyomdák tudják, hogy m it lesz ez.
. Minőén munkás kis istennek képzeli magát, s hallatlan 
■stentelenségeket mivel Butenberg tisztes szét- meg össze
szedhető anyagával, amely mfveletnél hív társra talál ugyan
csak zsenialitásságban utazó gépmester urainkban.

Amikor pedig gyönyörűen agyonütöttek valami munkát, 
azzal liferálják, hogy jó lesz ez a közönségnek, hisz az 
úgysem ért hozzá.

Passzív vagyonom tetemes részét képezi az ily elreme
kelt és forgalomba nem hozott munka, s amikor fenti érve
léssel akarták borzasfejű szakzseniim akceptábilissá tenni, 
hogy "kérem, azt csak mi tudjuk, hogy rossz”  — mindig 
azzal vertem vissza okoskodásukat, hogy nekem jó mun
káért fizet a rendelő, tehát csak ilyet szállítok neki.

Ezzel elárultam tehát, hogy bizony mi is csak annyit 
fuserálunk, mint más nyomda, csakhogy mi kevesebb ilyet 
szállítunk.

nyomdám hírnevét növelték még az általam kultiválni 
kezdett művészi báli meghívók, s hogy rászolgáltam : ezt 
bizonyítja, miszerint húsz év alatt — amióta vele foglal
kozom — hat utánzóm akadt, a nélkül, hogy csak egy is 
nyomomba tudott volna lépni.

négy év előtt keresetlenül megkaptam az Országos Ipar
egyesület ezüst érmét, s ugyanekkor magas kitüntetéssel 
kínáltak meg hazafias politikai szolgálatomért, amelyet 
azonban a leghatározottabban elhárítottam magamtól.

múlt évben ugyancsak ezüst érmet nyertem miianóban,
amelyet át sem vettem.

nem ilyesben kerestem sohasem dicsőségemet, hanem 
abban, hogy amit megfogtam, az meg legyen fogva. 
És ebből, azt hiszem, egyesre vizsgáztam.

Ráment ugyan életerőm java, de megmutattam, hagy a 
személyzetnek úri javadalmazása mellett is lehet szép és 
iá munkát versenyképes árban termeim, a körülöttünk szerte 
folvó piszkos verseny eszközeinek kikerülésével és úgy, 
hoav ne okvetlenül azon kenyérre pályázzunk, amelyet a 
más szájából kell kivennünk, -  és e mellett ne feledjük 
hogy szakmánk elöbbreviielén is dolgoznunk kell, mert 
Miönben a mi hátrányunk is lesz annak hatramaraőasa.

Uéare pedig dicsekeőéskép mondom, hogy huszonöt év 
fényes üzleti eredményeiből egy fillért sem vágtam zsebre 
hanem minden hozamát újra beruháztam s f.adztatom azt 
folyton továbbra is, hadd szolgálja örömömet így. 5 hadd 
gyümölcsözzön majd az ezen pályára ,ol elokész.tett utó- 
dóimnak: ci négy fiúnak.

Szakmánk gseft-embereinek jól fog esm meg.smerm egy 
iIy nagy üzlet fejlődési történetét. ím szolgaiak azzal is,

^ V j u n b s á t á l ’ decemberéig 144 korona volt a forgalom. 
Tm.nhbi hiteles adatom csak 1890-től van. íme.

1890.
1891. 
189Z.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.

hérem mindazon kartársaimat, kik kártyámba 
zekből beláttak: törtessenek utánam és sikereiket ,s a 
am sikerei közé fogom számítani részben, 
t e n l e g i  istenítésemet pedig tisztelőim és szemé'yze em o 
m mögött, orvul rendezték, s ezt .s csak kibírom

irt meg elismerésük megnyilatkoztatásáért.
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f i  Thompson-féle uj szerkezetű betűöntő gép.
Érdekes prospektust adott k i egy Thompson neuű chi

cagói föltaláló a maga uj szerkezetű betűöntő gépiéről. 
E géppel a föltaláló állítása szerint a könyvnyomtató-mes- 
terek szegényebbjei is emancipálhatják magukat a költséges 
betűöntödei gyártmányok beszerzése alól, amennyiben az ára 
olcsó, a munkaképessége pedig óriási, úgy hogy az osztás 
fölöslegessé uálik : a könyunyomtató a kinyomtatott formát 
egyszerűen újra beönti, s aztán uj betűket önt a helyébe, 
( f l londoni Timesnél már éuek óta tényleg így járnak e l ; 
Uiicks-féle rotációs géppel megöntik a betűkészletet, s az
után a Kastenbein-féle egyes betűket szedő géppel előállílua 
a szedést, nyomtatás után az egész formát az olvasztó- 
üstbe döntik, mert a betűöntő gép gyors munkája mellett 
az osztás már nem fizetődik k i.) Thompson prospektusá
nak egyes passzusai így hangzanak: ” H gép kicsiny teret 
foglal el, s mindössze negyed lóerő kell a hajtásához. 
Zajtalan működéséért az amerikai mérnökök egyik legjele- 
sebbike a uető gépekhez hasonlította. Legjobban jár a nyom
dász, ha az aránylag igen olcsó Linotype-matricákat hasz
nálja az e gépen ualó munkához, f i matrica kicserélése 
egy percnyi időt sem uesz igénybe, a beiűtest nagyságának 
megváltoztatása pedig össze-uissza négy percnyi időbe ha 
kerül. Hz öntés gyorsasága szinte hihetetlen: percenkint 
kétszáz betű is megönthető e géppel. H betűket ezenfelül 
szépen egymás mellé is sorozza a gép. Hz összes kerekek, 
az elektromotor stb. a gép üreges lábában vannak elhe
lyezve, s az öntőüst, valamint az emeltyűk mindegyike igen 
könnyen hozzáférhető. Hz amerikai szaklapok nagy jelen
tőségűnek tartják az uj betűöntő gépet a könyvnyomdászat 
további fejlődésére nézve, s talán nem is ok nélkül. Igen 
nagy előnye, hogy nemcsak egyes betűk, hanem logotípiák 
is önthetők véle. Táblázatos szedésben, oldalcímek, vezér
szók stb. leszedése tekintetében ez igen nagy fontosságú.”

f l  messzeségbe ualó fotografd ltís problémája
már régóta foglalkoztatja az illetékes szakköröket, s mind 
jobban közelednek a kérdés végleges megoldásához, most 
egy Korn neuű német professzornak sikerült az elektromos
ság segedelmével jákora eredményeket elérnie. Ezek abban 
állanak, hogy 1 3 :2 4  cm.-nyi nagyságú képek 1500 k ilo 
méterig terjedhető távolságra elegendő élességgel megfoto- 
grafálhatók, még pedig viszonylag elég csekély, mindössze 
tíz percet kitevő időtartam alatt. Egy híres párisi képes lap, 
az lllustration már a nyáron praktikusan ki is használja 
Korn professzor találmányát. London és Páris közt kép- 
fotografálás céljaira szolgáló telegráfvonalat létesít, s az 
alkalmasnak talált témákról illusztrációkat fotografáltat meg 
magának. H képfotografálás ilyenformán a képes folyó
iratok előállítása dolgában ép oly nagy jelentőségűnek Ígér
kezik, mint aminő jelentősége van a távira ti hírszolgálat
nak a napi lapok szerkesztése tekintetében. H közönség 
éppen úgy meg fogja szokni, sőt mi töb b : megkövetelni a 
képtelegrammokkal ualó gyors és pontos híradást, amikép 
megszokta és megköveteli most a rendes ujságtáviratokat,
R képes folyóiratok kiadóinak konkurrenciája egykettőre ide 
fejlesztheti a dolgot, különösen a nagyobb nemzeteknél, 
ahol a képes lapok több százezernyi példányszáma révén 
a kiadók már eleve Is rendelkezhetnek mindamaz anyagi 
eszközök fölött, amelyek a modern technikai vívmányok 
Ríhasználhatásához szinte elengedhetetlenül szükségesek.

Kettős festékező szerkezet a tégelyes sajtókon.
f l tégelyes sajtók praktikus használhatóságának tulajdo

nítható a rendkívül nagy elterjedtségük, valamint az is, 
hogy minden kiválóságuk mellett is se szeri, se száma a 
tökéletesítésükre irányuló találmányoknak és szabadalmak
nak. Ezek jó részben vagy a festékezés megjavítását céloz
zák, vagy pedig a munka gyorsítására irányulnak, mert 
hiszen tudvalevő, hogy a tégelyes sajtókon készülő nyom
tatványok jobbára meglehetősen sürgős természetűek. Ebből 
az utóbbi szempontból indult k i a bécsi flnger-féle gép
gyár is, amikor tégelyes sajtóit kettős festékező szerkezettel 
kezdte fölszerelni. Újabb időben ugyanis a tégelyes sajtókon 
készülő nyomtatványok jó része többszínű, s ennélfogva a 
nyomtatvány egyes formáinak nyomtatása közben nagyon 
sok idő vész kárba a festékező szerkezetnek meg a henge
reknek a mosogatásával, flngerék tehát újabban kettős fes
tékező szerkezetet alkalmaznak a tégelyes sajtóikon, ami
nek a munka gyorsítása szempontjából igen nagy az előnye.

Hz egyik festékező szerkezet arra van szánva, hogy 
állandóan csak a fekete nyomtatás céljaira szolgáljon. 
Utóvégre a fekete szín mégis csak a leggyakoribb a nyom
tatványokon. Ha azután valami másféle színt akarunk 
nyom tatni: egyszerűen csak kicseréljük a hengereket, s le
mosva a tányért, beállítjuk a fekete nyomtatás idején már 
előkészített másik festékező szerkezetet, s így alig egy
néhány percnyi fönnakadás után már uigan nyomtathatjuk 
a másik színt is. Ha azután ez is ki van nyomtatua, s 
újra fekete festékkel dolgozunk, közben szépen megtiszto
gathatjuk a tarka színű nyomtatás céljára használt festé
kező szerkezetet. Hz idő takarítás [gy eléggé jelentékeny.

Ujabbfajta eljárás a litog rá fiá i nyomtatásban.
márciusi füzetünkben ezen a címen már röviden szólal

tunk azokról a Berlinben készülő litográfiái nyomatokról, 
amelyeknek nyomtató-lemeze fémmel beuont papiros, fitost 
egy "E raphos”  álnév alatt író szaktársunk a köuetkező 
reflexiókat fűzi közleményünkhöz: flta, a papiros és az 
elektromosság korszakában, amikor már hajtószíjakat is 
készítenek papirosból, könnyen el lehet hinni, hogy a papi
rosnak nyomtató-lemezül való fölhasználása elé sem a 
mehanika, sem a kémia nem gördít immár akadályokat. 
Hnnyiual is inkább csappan a kétely, mert hiszen van is 
már olyanfajta sokszorosító eljárás, amelynél a papiros 
tö lti be a nyomtató-forma szerepét. 5 ez az az eljárás, 
amelyet még 1873-ban dolgozott k i nagy tudással és nem 
kevesebb ambícióval Hbney kapitány, de amint az egykorú 
kisérlefezések leírásából kivehető, meglehetősen kicsi ered
ménnyel. Eljárását elég helytelenül paplrostipiának nevezte 
(helytelen az elneuezés azért, mert nem típusokról avagy 
ezek nyomán készült másodlagos formákról nyomtatott), 
s ez nem á llt másból, m int hogy a mai meghatározásnak 
megfelelő fotolitográflai átnyomá-papirosról a kőnyomdai 
kézi sajtón levonatokat készített. Hz ilyenformán elérhető 
legnagyobb példányszám is alig tehetett k i ötvennél többet.

H most újdonság számba menő papirográfial eljárással 
két német ember: Friedewald és Frick próbálkozik, meny
nyiben fogja az uj eljárás a sokszorosítás tág mezeiét ki- 
szélesbítenl: azt ma|d csak a jövendő mutathatja meg- 

Bár a dolog első pillantásra nagyon nehézkesnek látszik, 
ha meggondoljuk, hogy minő csodáual határos átalakulást
idézett elő a kémia az utóbbi Időkben a sokszorosításban
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's, s tudjuk, hogy a síknyomtatásban sokak által egyedül 
üűuözitőnek tartott kőről ualó nyomtatást a cinkről És alu
míniumról ualó nyomtatás mennyire kezűi kiszorítani: 
könnyen lehetségesnek látszik, hogy a cinket és alumíniu
mot iflőuel egy még könnyebb anyag, a papiros szorítsa ki.

CDiért oly ueszeőelmes uersenytársa a fémlemez a lito
gráfiái kőnek: minűnyájan tudjuk. fl kő könnyen törik, s 
a kezelése meg raktározása bajos flolog. fl fém ezzel szem
ben könnyen kezelhető, keués helyet foglal el, s mert haj
lítható : alkalmas a rotációs gépen ualó nyomtatáshoz is. 
Öe még minőig meglehetősen őrága; a papiros  ̂olcsóbb 
uolna nála. Ft papirosgyártás ma már annyira kifejlő o 
stádiumban uan, hogy alig-alig akad oly különleges cél, 
amelyet ne tuőnának e téren kielégíteni. (Hogy egyebet ne 
említsünk, ott uan a japánok mosható papirosa, amelybo 
a japán katonák fehérneműje ma legnagyobbrészt készü .) 
5 ba már magát a papirost nem tudnák úgy gyártani, 
h°gV több irányban megnyiluánuló ellenálló képessége a 
célnak megfelelő lenne: még mindig uannak utak és modok 
arra, hogy próbálkozzanak. Itt uan például a galuán-aram, 
amelynek segítségéuel bármit be lehet fémmel uonm, s 
amelynél az elektrotechnikai és elektrokémiai jelenségek a 
grafikai célokra kellőképpen kihasználua még nincsenek.

Újítások az illusztráció-nyomtató rotációsokon.
H modern könyu- és ujságnyomtatás terén igen nagy 

szerep uár az illusztrációk nyomtatására alkalmas rotációs 
gepekre. Uan is ilyen már akárhány, de annyiféle eshető
séggel meg nehézséggel jár a rajtuk ualó munkálkodás, 
bogy a legtapasztaltabb külföldi gépmesterek is ualosagga 

enfant terrible” -nek tekintik az illusztrációkat nyomtató 
rotációsokat. Különösen az eddig majdnem leküzdhetetlen 
maszatolóűása a friss nyomatnak okoz tömérdek galibát, 
“ mikor ennek elejét ueendő, szennyfogó papirost 
a nyomtató-papirossal: ez egyrészt igen nagy köhseg o 
■etet okoz, másrészt pedig újabb zauarokra is áű alkalmat. 
. A lönecke B Schneemann féle festékgyáros cég most igen 
érdekes módon igyekszik elejét uenni az illusztrációs rőt -
ciosokon ualó nyomtatuánymaszatolódásnak. Olyasforma
folyadékot illetőleg pasztát készített, amelyet ha arraualo 
különleges készülékkel a hengerekre átuiszünk, fölöslegessé 

°  szennyfogó papiros használatát. flz ul talalmannya 
ualú kísérletek oly pompásan sikerültek, hogy egy berlini

nagy nyomda egyszeriben fölszereltette a m aga ro tációsát 
az uj készülékkel, s  azóta a legnehezebb illusztrációs nyo
m atokat is teljesen jól és kifogástalanul képes előállítani.

Hz egész uj találm ánynak paraloiő-eljárás a neue, s  a 
pasztának meg a készüléknek együttes alkalm azásából áll. 
V fl paszta összetételét nem ism erjük, ez a gyárosnak a 
titka R készülékről azonban bőuebben is nyilatkozhatunk.

H rotációs gép ellennyomatos (UJiűerőruck-) nyomóhen- 
qere mellé uan a festékező szerkezethez hasonló, s  a  paro
láidnak neuezeit p asz tá t m agában foglaló tariányból meg 
néhány bársony- meg acélhengerből álló egész készülék 
áauazua flz  ellennyomatos nyomóhengert három paraloiőőal 
itatott bársonyhenger a gép járása  közben folytonosan töröl

n i  s  ez idő a la tt a tartánybó! nyaló- meg elosztó-henge
rek közuetítése útján folytonosan újabb paraloiő-m ennyiséget 
uesz föl. Egy igazgatható festékes kés segedelméuel a le- 
adódó paraloid mennyisége pontosan szabályozható . Készü
lékünk szükséq esetén leuehető a nyomóhengerről, s  a  törlő- 
henqerek a m egtisztítás uégeit -  föltéue, hogy kettős a 
készletünk belőlük -  ki is cserélhetők. Ez a kicserélés, 
illetőleg m egtisztogaiás igen finom es nehez képek nyom 
ta tá sa  esetében átlag húszezer példanyonkm t ual.k szü k sé 
g é  közönségesebb form áknál azonban ötuenezernyi pél
dányt is kinyom tathatunk közben. Legokosabb e m unkát 
különben akkor uégezni, amikor uj pap.roshengert a k a s z 
tunk be auagy a festékező hengereket m osatjuk meg.

H oaráloid-készülék a maga nagy egyszerűsége köuetkez- 
tében a rotációs gép gyorsaságát éppenséggel nem csök
kenti s olyan fönnakaűásokat, ammok a szennyfogo papi- 
r o s  alkalmazásakor szakadás, gyűrődés és a ragasztás 
h e  yének beillesztése köuetkeztében minduntalan előfordul
nak • nem okozhat. Különösen sürgős munka eseteben fize
t i , ;  tehát jól ki. Elesik használatakor természetesen a 
szennyfogó- és makulatura-papirosra ualó kiadós is, ami 
nertin %bb ezer koronányi értéket is kepuiselhet egy-egy 
P át9nrtnhm fl paraloid-eljárásra ualó berendezkedés költ-

s r s - - “  r n r  r a,™n'6'fl nasztára ualó kiadás állítólag oly csekély, hogy számí
tásba is alig jöhet. Ha ezzel szemben számításba uesszük 
a° fennakadások elmaradása réuén előálló munkatöbbletet, 
nmem a berlini kísérletek eredményeképpen heíezer pél
dányra tehető naponkint, úgy látszik, hogy üaneckeék talál
mánya elég fontos az illusztrációs nyomtátás jouojere nezue.

lubiláris esztendőben uagyunk. fl Könyunyomdászok 
Szakköre az idén éri meg alapításának huszonötbűik év
fordulóját, büszkén tekintue uissza ama mélyre ható szak- 
'codalmi és szakfejlesztésbeli munkálkodásra, amely eze 
a negyedszázadon keresztül a zászlaja alatt ment uégbe. 
„ fffagyar nyomdászok Éukönyue mindenkoron déae- 
getett kiaduánya uolt Szakkörünknek, s mikoriban a tago 
‘"száma és az általános érdeklődés nőni kezdett: eső 
®°cban is az Éuhönyuet emeltük addig még csak réméin 

em mert magos színuonalra. fl hatalmas némái, fran 
®,|a"9Ql szakirodalom uezeiő emberei egyérfelműleg úgy 

nyilatkoztak, hogy a magyar nyomdászok Euhonyue méltó
büszkeSége lehetne bármely nagy nemzet szakirodaimának m.
Éuk •|ubi,° ris esztendőben ismét nagyot lépünk e őre• 
két ^n^uef okarunk előteremteni, amely még a g

íufolyamol is túlszárnyalja mind az iro d a im ,ír j '
Possága, mind peáig a külső kiállítás szépsége tekmtetéb •

flz alap ehhez máris meg uan ueiue. Tollforgató szak- 
társaink legtöbbje megígérte közreműködését; legkiuálóbb 
sokszorosító intézeteink kész örömmel támogatnak a mun
kánkban : az Éukönyu szedését és nyomtatását pedig ismét 
a Uilágosság könyunyomőa uállalta magára, ami maga is 
kész kezesség arra nézue, hogy pompás, a maga nemében 
oáratlan almanachot kapnak előfizetőink az ősszel kézhez. 
 ̂ fl magyar nyomdászok Eukönyuének előfizetési ára 

Z korona és 50 fillér Budapesten s a uidéken egyaránt. 
Ez az összeg szeptember közepéig 20—30 filléres részle
tekben is letörleszthető. flki azonban julius 15-éig Szak
körünkbe beiratkozik, s tagsági illetékeit rendesen fizeti: 
a Grafikai Szemlén kíuül ingyen kapja meg az Éuhönyuet is.

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

fl Könyunyomdászok Szakköre uálasztmányának meg- 
bízásából: nauák László, szerkesztő.
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fl könyunyomtattís történelméből.

H régmúlt idők nyomddszainak egyesüléseiről.
Áprilisi füzetünkben kifejtettük már, hogy a régi nyom

dász-céhek, illetőleg nyomőász-egyesülelek kebelében a tú l
nyomó számban levő segéáek egyik fő-fő törekuése az u.olt, 
hogy az inasok számát amennyire lehet csökkentsék, s 
hogy e cél szolgálatában gyakran radikális eszközöktől sem 
igen riadtak vissza. Ft hosszú — néhol hat-hét esztendőt 
is kitevő — tanulási idő is kedvét vehette különben akárhány 
ifjúnak attól, hogy a mellesleg eléggé tekintélyes könyv
nyomtatói pályára lépjen, de 
aki erre mégis reászánta 
magát: a legtöbb esetben 
eléggé gyötrelmes élete volt 
a hosszú inas-évek alatt.

Ft fölszabadítás a fölvé
telhez hasonlóan mindig 
egynéhány segédnek a Jelen
létében történt. De az ifjú 
ezzel még távolról sem volt 
segédnek elismerve. R fö l
szabadítás! aktussal csak 
a terhes inasi munka vég
zése alól mentesült, no meg 
némi fizetés is Járt néki 
attól fogva. Qe a segédek 
mindaddig nem tartották őt 
magukkal egyenrangúnak, 
amíg az úgynevezett posz- 
tulátumon túl nem esett.

Hogy mi volt ez a posz- 
tulátum : ma már kevesen 
tudják. Pedig egy érdekes 
maradványát őriztük meg a 
némely helyt még mai nap 
is divatozó fölszabadulási 
” Einstand” -ban. Persze a 
régieknél több rerimóniá- 
val és körülményességgel 
ment ez végbe, mint nálunk.

Rogy egoisták voltak elő
deink : a posztulátumot és 
az ezzel kapcsolatos depo- 
ziciót is azért találták ki, 
hogy időről-időre Jól kimu
tathassák magukat ingyen, 
nemesebb motívumot, bár
mennyire kutatunk is utána, 
nem találunk az egész 
posztulátumas komédiában.

R fölszabadult ifjúnak 
ha vagyonosabbak voltak a 
szülei, egykettőre letehette 
a posztulátumot, ami egy
értelmű volt a céhbe, a se
gédek körébe való fölvétel
lel. Szegényebb fiúnak pe
dig gyakran még évekig is 
kellett "kornutusz” , azaz 
afféle félsegéd gyanánt, k i
sebb fizetésért dolgoznia, 
mire összekuporgathatta a 
posztulátumhoz szükséges

meglehetősen tekintélyes összeget. Sőt még ezenkívül is, 
amíg kornutuszi sorban v o lt : vásár idején bizonyos ösz- 
szeget tartozott a segédeknek adni, illetőleg mestere útján 
a legközelebbi városban levő nyomdász-egyesületnek küldeni.

* # *

R posztulátum cerimániája a német nyomdászvárosok 
legjelentékenyebbjeiben kétszáz év előtt a következő v o lt : 

H kellő számú tallérokat összegyűjtött kornutusz minde
nek előtt bejelentette a céhmesternek, hogy posztulálni akar.

Egyszersmind átadta neki 
a megállapított posztulálási 
díjat is. (Ez Lipcse váro
sában 20 tallért tett ki, 
amiből az egyesület pénz
tárába 4 tallér került, Z ta l
lért fordítottak a cerimónia 
költségeire, a többit pedig 
széjjelosztották a segédek 
maguk közt.) R céhmester 
bejelentette a dolgot a céh
nek, mire aztán kitűzték a 
depoziciónak a határnapját.

(Daga a cerimónia meg
lehetősen sablonos uolt 
mindenfelé. Rz egybegyűlt 
hallgatóság előtt legelőbb 
is egy jótorkú szaktársunk 
jelent meg, aki nótázva kö
szöntötte a megjelenteket, 
s közben Bakhosz dicsére
tét zengeőezte. Eltávozván, 
zeneszóm következett. ÍTlajő 
a prológust tartó kollégára 
került a sor, aki ékes sza
vakkal magasztalta a tipo
gráfiai művészetet. Utána 
a depozitor lép a pódiumra, 
komoly arccal tekintget ide 
is, oda is, és jambusokban 
kérd i: m it jelentsen ma ez 
a nagy rend, s mit akar az 
a sok jelenlévő. Szolgája 
tréfás ügyefogyottsággal fe- 
lelget a kérdéseire, majd meg 
bevezeti a karnutuszt, ak i
nek föiszarvazott kalap 
van a fején, f l zene élénk 
darabokba kezd, s a depo
zitor meg a szolgája e köz
ben vastagnál vastagabb 
úgynevezett tréfákkal kínoz
zák a szegény kornutuszt. 
Pofon verik, ütlegelik meg 
szidják, a zsebéből szerel
mes levelet húznak elő, s 
a jelenlevők nagy gaudiu- 
mára hangosan fölolvas
sák, majd mindenféle bo
londos kérdést intéz hozzá 
a depozitor. Padra fektetik 
ezután és mintegy meggyo-
lulják, a körmeit lereszelik,Koudcs Károly roiza. (Fáik Zilgmond dr. nímst nnuellcis kdnyulbdl.)'
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E9V óriási harapófogóval a fogát feszegetik. Előkerül egy 
nagy fakanál is : ezzel megborotválják; közben kiganajoz 
zák a fülét, egy nagy kefével lesimogaiják a haját stb. stb 
Ez a nemes szórakozás sokszor másfél óráig is eltartott
5  0 7  D A n r  T  t i  k  M p. i t  M ■ i X n l r a ln n  i t t  J.  I ^  I I  K  L  M H

u nemes szórakozás sokszor másfél áráig is eltartott 
s az egész közönség végtelen gyönyörűségét találta benne 

fllinöezeknek a vaskos tréfáknak szimboiisztikus jelen 
fésűk volt: a szenveőéssel, megaláztatással teljes inaskor 
akarták véle a posztulálónak még egyszer az eszébe jut 
tatni, s figyelmeztetni őt arra, hogy szurtos, mocskos inas 
gyerekből immár finom és elegáns nyomdász-segéddé veőleii 

0 őepozitor ezután újabb kérdéseket intézett a kornu 
túszhoz, megkérdezte, hogy mit akar hát tulajdonképpen 
0 kornutusz persze azt feleli, hogy segéddé szeretne lenni 
Egy-kéi tréfás megjegyzés után a depozitor elővesz a szer
tárából PCtl l  f n h n l  i m l n  l i M n l m n c  c  I n / H í  tinin n b n r

is

"utász fölszarvazott kalap
ját. majd megeskeiteti, hogy 
bármicsoda bántődása is tör- 
; ín í Ez ideig : elfeledi s nem 
t09 érte boszut állni soha- 
sem. majd alaposan nyakon 
, ’ me9iegyezvén, hogy ez 
egyen az utolsó eltűrt pofon 

az életében. Erre aztán be- 
l°n  a tanító-mester s bejön- 
ne a tanuk is. f l kornutusz 
a ÍQníió-mestere előtt meg- 
9VónIa az inaskori vásoti- 
sagát és csínyjeit, mire ez 
Ki P beszédben figyelmezteti 
0 jövendőbeli kötelességeire 
s fölszólít ja a jelenlévő ta 
nukat: válasszanak az uj 
öonsült segéd számára meg 
fe e ® jelmondatot. Ez is 
ójegtorténvén, rövid epilógus 
“ M n kezdetét vette a iakoma,
"m i bizony Qz egykorú nyom- 

aszkrónikások följegyzései 

nt, ° Iykor három napig, 
tón r<̂ a ESEÍ> h°gy egy
tS,Í f  Wüg is eltartóit: 
vei i3Qsziuiátumat meg a 
n,,e kapcsolatos komédiát 

fontosnak tartották az 
‘ cink, hogy amikor a lip- 
SE' tanács 1704-ben egy

e s í te n i akarta a dolgot: 
“ esen Mfokoztak ellene, s 

ri ,U* SZQbályzat előírása sze- 
bo* PQsziu lá lt fiatal segéde- 
J L 1™ " ismerték el maguk 
^ d ia b e lié n e k . 5 még ké- 
! f “ ben- ^ i k o r  Berthold a 
o refQrmtörekvései során 

posztulátum cerimóniáját

egészVBn f  Ű! íteni 'é k e z e t t  t 
s?ni .P^meiország nyomdá- 
lált 00 keues ellenállásra ta 
rán’ h  CSak hosszú so- 
űrb.rf t / DlvtQtott kitartó küz- 
Qnn"! árán sih^ i *  a célját 
din V r" ' mennyire elérnie. Pe
r t , * 9 *Z uIftósa a pofozás 
m g a többi durva tréfa el- 
«  lésében állott, f l szarvas
da m harQPó-fogót, bár- 

meg fakanalat azért k i

rakták szimbólumképpen az asztalra, az obiigát lakomát 
is csak úgy megtartották, mint azelőtt, s a konzervatív 
nyomdászok mégsem tudtak az uj renddel megbarátkozni.

fl posztulátumot, valamint a többi régi nyomdász-szo
kást: a gauischolást, iniroifumot (Einsiand), valamint a 
táuozó kollégák tiszteletére rendezett búcsúestét (flusschank) 
stb. sib.-t a régi könyvmásoló-céhekfől vették át elődeink.

fl régi nyomdásznak mintegy vérében volt az egyletes- 
kedés. Rmeiy városban négy-öt nyomdász dolgozott: ott 
már egyszeriben megtörtént az egyesületté tömörülés. 5őt 
ez sok helyt kötelező is volt. f l városi tanács a rend s a 
könnyebb ellenőrzés okáért céhforma keretekbe osztatta az 
iparosokat és mesterlegényeket, statútumokat dolgoztatott

ki a számukra, s szigorúan 
felügyelt ezek megtartására, 
fl céhek, illetőleg egyesületek 
élén rendszerint tekintélye
sebb főnökök állottak afféle 
céhmesteri, atyamesferi mi
nőségben, s a réh válasz
toltjaival egyetemben első 
fokon ítélkeztek mindenféle 
vitás ügyben. Fölebbezési fó
rum a városi tanács volt.

Hz egyesülés fő célja kez
detben mindig a szükségbe 
jutott kollégák támogatása s 
a mesterségbeli általános ér
dekek megvédeimezése volt. 
Qe mert a tagok többsége 
segédi sorban volt, s ezek 
elégedetlenségére majd min
denütt akadt ok : a nyom
dász-egyesületek többnyire 
kiinduló-helyei lettek a főnö
kök és segédek közt k itört 
gazdasági küzdelemnek. Kü
lönösen flngolországban a 
segédek teljesen a maguk 
kezébe kaparítoiiák az egye
sületek vezetését; it t  beszél
ték meg sérelmeiket, innen 
szervezték sztrájkjaikat stb.

Híres tudósunk, Faulmann 
Károly az augsburgi városi 
levéltárban megtalálta az e 
városbeli nyomdászok egye
sületének 1713-iki statútu
mait. Ezek szerint az egész 
tiszti kar nyolc emberből: 
elnökből, jegyzőből, referen- 
dáriusból meg pénztárosból, 
s ezenkívül négy "konfirm á- 
to r” -ból áll. f l pénztárba 
a következő jövedelmeknek 
kellett fo lyniok: inasszegőd- 
tetésért 30 krajcár, posztu- 
lálásért Z forint, a féléves 
vásárok idején minden nyom
tató-mestertől 30 és minden 
segédtől ZO krajcár tagsági 
díj (a kornutuszok mind
egyike 40—40 krajcárt tarto
zott fizetni). De volt ezen
kívül egy sereg másféle be
vétel is. (Folyt. kBv.)
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R Könyunyomödszok Szakköre szaktanfolyamai.
f i könyvszedés címen rendezendő ötciklusos tanfolyamon 

a következő tárgyak kerülnek megbeszélésre: f i nyoműai 
betű- és ürtöltő-anyag, a betűrendszer, a betűmagasság, 
a betűfokozaiok, a betűnemek, a betűk jellege, a betűk 
előállításának móája, a szedéshez való eszközök, a szedő- 
szekrények beosztása, a betűk megválasztása, a betű-szük
séglet kiszámítása, a kézirat kiszámítása, a formátumok 
általában, a papirosformátumok, a szedésnagyság, a sor
zárás, a bekezdés, a ritkítás, az osztás, ligaturák, szavak 
elválasztása, a kötőjel alkalmazása, egyéb írásjelek, a k i
emelés, a spacionálás, kurzív betűk használata, homlok
betűk és verzálisok használata, rövidítések, számok, római 
számok, a fejezetek és rovalok, a mottó, a széljegyzetek, 
kezdő- és végső oldalak, a kolumna-cím, az őrszá, a jegy
zetek, az ívszám és norma, az illusztrációk elhelyezése, a 
kolumnák adjusztálása, a hasábszedés, a körülkötés, a 
szennyfogó cím, a főcím, az ajánlás, az előszó, a tartalom- 
jegyzék, a tárgymutató, a fejezetcímek, a kilövés, a kor
rektúra és a korrigálás, a korrektura-Ievonaiok készítése, 
a korrektori munka, versek szedése, katalógus-szedés, 
matematikai szedés, vegytani müvek szedése, naptárszedés, 
családfák szedése, könyvbeli kisebb táblázatok szedése, 
hangjegyszedés, a címsorok esése, a könyvoldalak kerete
zése, az egyetemes betűvonal, a logotípiás szedés, szedő
gépek használata könyvek előállítására, a modern könyv
díszítés. — fiz  oktatás majdnem kizárólagosan gyakorlati.

f i táblázatszedési tanfolyam tanítása közben a követ
kező tételek kerülnek kidolgozásra : f i táblázatok fajtái, a 
rovatok ; haránt és függőleges sorok alkalmazása, az osz
lopos szedés rovatainak beosztása, a fej szedése az osz
lopok fölé, a kipontozás módjai, az oszlopok megtörése, 
összegező vonal az oszlopos szedésben, tizedes törtek az 
oszlopos szedésben, a vonalak fektetése, a különböző testű 
vonalak használata, a rovatokat és rovatcsoportokat elvá
lasztó vonalak megválasztása, keresztvonalak fektetésének 
szabályai, keretező vonalak használata, a vonal rézsútoson 
fektetése, a vonalak vágása, a vonalas táblázatok kiszámí
tása a megadott papirosnagyság alapján, a margó megálla
pítása, a rovatok szélességének megállapítása, táblázat- 
mértéknek készítése, külön keresztvonalakkal tervezett táb
lázat kiszámítása, a ravatcímek szedése, fő meg alárendelt 
rovatcimek, a keresztvonalzat szedése, a kitö ltö tt táblázatok 
kiszámítása és szedése, a számszövegnek külön való meg- 
szeűése, az adjusztálás, a vonalas táblázatok megtörése, 
nagyobb táblázatok kidagadása. Táblázatok diszesítése. 
fTlodern könyvbeli táblázatok. — fiz  oktatás gyakorlati.

f iz  alapnyomati lemezek véséséről szóló, kizárólagosan 
gyakorlati munkán alapuló tanfolyam első sorban az úgy
nevezett möser-lernezek vésésének és preparálásának módját 
tanítja, negatív képű vésetek készítésével kezdődik a mun
kálkodás, s fokozatosan térünk át a kiemelkedő vonalzatú 
vésetek készítésére, f i möser-lernezek vésésének és nyom
tatáshoz való előkészítésének alapos megtanulása után a 
linóleumból, celluloidból és körtefából való alapnyomati 
lemezek vésésével akarjuk foglalkoztatni a hallgatóságot.

fiz  idegen nyelvek szedéséről szóló tanfolyamnak tanítási 
anyaga: német helyesírási és elválasztási szabályok, német 
szedéstechnikai különösségek. Francia olvasás fő szabályai, 
szedéstechnlka. fingol olvasás legfőbb szabályai és angol 
szedéstechnlkai sajátságok. Egyéb nyelvbe!! szeőéstechnika.

fi nyomtató-sajtók szerkezetéről szóló tanfolyamon a 
közönséges gyorssajtó és a tégelyes sajtó alapul vételével 
a következő szerkezeti alkotó részek kerülnek tárgyalásra ; 
f i nyomó-alap, nyomóhenger, festékező mű, körjárat, vas
utas járat, excenterek, ívfogók, fogas kerék, fogas rúd, 
kivezető henger, szalagrendszer, kirakó-asztai, illesztékek. 
Tégely, asztali festékezés. — fiz  oktatás szemléltető.

fiz  illusztrációs, színes stb. nyomtatási technikát tárgyaló 
tanfolyam tanítási rendje : f i gyorssajtó kezelése, az egyen- 
getés, stereotíplemezekről való nyomtatás, könyvek nyom
tatása, alakbeosztás, formazárás, könnyebb akcidens-nyom- 
tatás, illusztrációk nyomtatása, többszínű képek nyomtatása, 
festékkeverés, színharmónia, színes akrldens-nyomtatás, 
dombornyomás, anyag-ismertetés. — Hz oktatás gyakorlati.

f i grafikai sokszorosító iparágazatokat ismertető tan
folyam tanítási anyaga e z : f i három fő nyomtatási rend
szer alapelvei, a rajz alkalmatossága a három rendszer 
valamelyikéhez, a magasnyamtatás mai kiterjedtsége, a 
késsel való fametszés, a vésővel való fametszés, a foto- 
xilográfia, a fakszimile fametszés, a mélynyomásos lemez 
maratása, a magasnyomásos lemez maratása, a cinklemez 
előkészítése, közvetlen rajzolás a cinklemezre, az átnyomó- 
eljárások, közvetlen fotográfiai átmásolás, a rézmetszés és 
rézkarc, hántoló modor a rézmetszésben, krétarajzot utánzó 
modor a rézmetszésben, aquatinta, a litográfiái kő, a kő
metszés, a kőmaratás, a géppel való kőkarcolás a lito
gráfiában, a tulajdonképpeni litográfia vagyis a kémiai 
nyomtatás, közvetlen to ll- és krétarajz a litográfiában, 
litográfia! átnyomó-eljárások, a kőről való nyomtatás, a 
kromátfotográfia rövid története, a heliograuür, a vuood- 
burygráfia, a galvanográfia, a fotogalvanográfia, a sztilo- 
gráfia, az fiuer-féle nyomtatás, a fénynyomás, a fotolito- 
gráfia, az autofípia, a színes nyomtatás az összes nyom
tatási technikák keretén belül. — fiz  oktatás szemléltető.

f i könyvnyomtatás történetét ismertető tanfolyam tanílási 
anyaga nagyjából a következők tárgyalására fog k iterjedni: 
f i könyvek mehanikai sokszorosítása Gutenberg előtt. Sab- 
'onok segedelmével való sokszorosítás. Bélyegzőkkel való 
nyomtatás. Szövetnyomlatás a régi időkben. Fatáblákról 
való nyomtatás, f i nyomtató sajtó föltalálása, f i nyomtató- 
festék. f i festékező pamacs. Fatáblanyomatok készítése a 
nyomtató sajtón. ”  Levélnyomtatók.”  Kéziratokban előfor
duló fatáblanyomatok. f i Oonatusok. Széjjelfűrészelt fa
betűk. Lyukas ólombetűk összefűzése. Rövidítések. Faragott 
betűk, finyam iniák. Gutenberg föltaláló) voltának bizony
ságai. Föltalálókul tévesen megnevezett személyek: Fus*’ 
ÍTlentelIn, Koster, rostáld! stb. fiz  ősnyomtatványok. Ezek 
sajátosságai és ismertető jelei. Gutenberg és Pflster. f i har
minchat-soros biblia, f i negyvenkéf-soros biblia. Füst és 
Schöffer. f i bűnbocsátó levelek, mainzi nyomdák. Schöffer 
zsoltáros könyve és egyéb nyomtatványai, f i Katholikon. 
f i könyvnyomtatás elterjedése a XU. században. Zell Ulrik, 
Schujeinhelm és Pannartz, tohannes de Spira, Ratdoldt 
Erharőt, Zainer GUnther, Koberger Antal, Eliae Illés, Bering 
U lrik, Friburger m ihály, Trantz ÍTlárton, Bernardo fennint, 
Utilliam faxton, Karai László és Hess findrás, a buda 
nyomda, Chronica Hungarorum, Szebeni Tamás, Fekete- 
halmi Holló findrás, Erdélyi Bernát, Dalmatlnus György. 
Feketehalmi (Tlárton, magyar Péter, Garay Simon, Basay 
Ungarus, Bakatár m iklós, Uitéz lános, Utlnterburger tános. 
Uándorló könyvnyomtatók. H betűvésés művészete a tizen
ötödik században. 6ót, szemigót, schutabarhl és antiqua
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betűk. Görög és héber betűk. Hangjegyek, fl fam etszés mű
vészete. Iniciálék és széldiszek. H könyveim, ívjel, norm a, 
őrszó stb . H könyvkereskeőés, utánnyom ás és cenzúra. 
H könyvnyom tatás állapota a XUI. százaflban. fl cenzúra, 
o nyoműai szabadalom , a köteles példány. Index. H könyv
nyomtatók kitüntetései, a nyom dász-cím er legendája. Dürer 
Albert, Cranach Lukács, Holbein és Schongauer. fl Theuer- 
öank. Ballhorn Dános, Ungnad H ans. Luther ffiáríon és 
ha tása  a ném etországi könyvnyom tatás fejlődésére. Uietoris 
lerom os, Rldo ffianuzio, a G iunta-család, Frobenius meg 
Oporinus, Froschauer Kristóf, az  Estienne-család, Badius 
lodocus, Uiechelius, Gryphius, Oolet, Piantin meg örökösei, 
Erdősi Sylvester Dános, flbádi Benedek, H uszár Gál, Bor
nemisza Péter, fflancskovics (Farinola) Bálint, Károli Gás
pár, Hoffhalter Ráfael, Hoffhalter Rudolf, fllanlius Dános, 
Telegdy m iklós, Honter Dános, Heitai Gáspár, Hoffgreff 
György, Karádi Pál, Gutgesell Dávid, Klösz Dakab, a deb
receni városi nyom da, fl kézi sa jtó  m egjavítása, flz öntő- 
műszer tökéletesítése, fl betűarány sz igorítása, flz antiqua 
betűk h aszn ála tán ak  terjedése. Claude Garamond, Uascosan 
ÍTDihály. Simon de Colines. fl frak tu r betűfajta k ialakulása. 
Batarde betűk. írásbetűk . Görög, héber és sz láv  betűk. 
Gzír, georgiai, szam aria i, a rab  és persa betűk. Hangjegyek. 
Ottauiano Petrucci, Pierre Hautin, flntonio Gardano, Róbert 
Granjon, fl XU1. század  könyvnyom tatóinak társadalm i 
helyzete, nyom dászok  egyesülései.— fl könyvnyom tatás álla
pota a XUII. század b an . fl cenzúra. Könyunyomtaiók üldöz- 
letése. Dansson Blaeu és sa jtó ja . Fabricius Dános, Grün- 
P rass Sim on, Hoffmann Uilmos, Breuer Lőrinc és Breuer 
Dános, Lipsiai Rhéda Pál, U álaszúti András, m ezleni m ó r
on, Renius György, Rozsnyay Dános, Szenei Kertész flbra- 

ham, Tótfalusi K iss m ik lós. flz  újságok keletkezése. Régi 
nyom dász-szokások, fl posiulatum . fl "gau tscho lás” . 
*  ^ h l .  és XIX. század  nyom dászata. Kaproncai nyerges 
"v á m , Trattner Dános Tam ás, Bikfalvi Falka Sámuel, 

egyetemi nyom da, Trattner m áty ás, Petrózai Trattner 
lan o s  Tam ás, Landerer Lajos, Breitkopf, Göschen, Cotta, 
n a a s , Bodoni, Fournier, Didót, a párisi nemzeti nyomda, 
rleischm ann, Tasion, Baskerville, Franklin Benjámin. Betű- 
ontésbeli technika fejlődése. Enschedé betűi. FI betűrendszer 
egységesítésére irányuló törekvések, nyom dai díszek alko
tásán ak  kezdetei. S tigm atip ia. Térképek szedése. Fakszimile- 
nyom tatás. fl stereotípia kezdetei. m üllerD., Uan dér mey, 
" á l la m  Ged, H ansard , Ualleyre, Tilloch, Hoffm ann, Carez, 
llomoro, G rassai, Gatteaux, Firmln Didót, Bouvier, Herhan. 

b biográfia fö lta lálásának  h a tása  a könyvnyom tatásra. 
"  betűöntés tökéletesedése, kettős öntő m űszer, poliama- 
JP ' .u s  öntő m űszer, nyomó szivattyú  használata  a betű- 
bntésné!, az  öntő gép fö lta lálása, Utilliam Uling, Elihu 

1 e* Johnson , Bruce, kész betű t öntő gép, papirstereotipia

föltalálása, Stanhope lord, Tilloch és Ulilson, Genoux, a 
rotációs stereotípia, a stereotipálás gyorsítására  irányuló 
újabb találm ányok, fl Stanhope-sajtó , Tlymer, Rufhven, 
Cogger, Hoffmann, Topé, Hagar, Dingler, Löser k éz isa jtó i, 
fl gyorssajtó föltalálása, a  kettős gyorssajtó , a két sz ín i 
nyomtató gyorssajtó, a tégelyes nyom tatás, a  kétfős tége- 
lyes sajtó , a Bullock-sajió, a rotációs nyom tatás, modern 
nyom tató-sajtók. Aranyozó és simító sajtók. Egyéb segítő
gépek. fl fotomehanikai eljárások ha iása  a könyvnyom ta
tásra . m esterszedésbeli irányzatok, m odern nyomdaüzem.

flz oktatás ezen a könyvnyom tatás egészét felölelő és 
a magyar nyom dászat történelmi fejlődésére különös tekin
tettel levő ötciklusos tanfolyam on főképpen szemléltető lesz.

fl papirosról szóló tanfolyam  fő tá rg y a i: fl papiros tö r
ténete papirosgyáríás, géppapiros, m erített papiros, papír- 
formátumok, cellulóz, lignin, famentes papiros fehérsége, 
fapapiros tisztátalan  tónusa, papiros gyártójának fölism e
rése gépsim aságú (maschinengiatt) papiros, s tru k tú rás  
papíros uonaias klisék nyom tatásához a lkalm as papiros, 
papiros’ megrendelése, papiros súlya, papiros nyirkosítása , 
papirosvizsgálat, papiros ta rtó sság a , papiros h am utarta l
m ának m egtuőása, a gyűrési próba, a szakadási hosszú- 
sáq , a szaladási irány, könyvpapiros, u jsagpapiros, betűk 
á tlá tszása  a papiroson, papiros portása nyom taiás közben, 
kaolin lyukacskák a papirosban, kartonpapirok, krétázott 
papirosfajták, "duplex” papiros, bordázott és sim a papi
rosok a papiros szívó-képességének tú lságos volta, Rejtő 
tanár'p ap iros-osztá lyozása , a papiros rostozatanak  egy
forma sűrűsége, a papiros hullám ossá v á lása  rak tározás 
ideién írópapiros, a papiros enyvezeftsege, kockazott papi- 

* J izieQV víznyom ással vonalzott papiros, a papirosnak 
Don’íos szögben vágása, a  papirosnak egyenlőtlen sim ítása , 
árnyalati különbségek a papiroson, a papiros m egnyúlása, 
litográfiák nyom tatására alkalm as papiros, k.na. papmos, 
rézmetszetek nyom tatására alkalm as papiros csomago o- 
nooirosfaiták. -  flz i t a t á s  amennyire lehet szemléltető. 
P fl könyvnyomdái kalkulációt tárgyaló tanfolyam on főkép 
a nyomdaüzem! úgynevezett kisebb könyvvezetést tanítjuk 
Szó kerül ebben -  folytonos szam adas. föladatoknak a 
:ÍUJ  _  a nyomdák használta  nyers anyagok mindegyiké
nek a kereskedelmi áráról, a könyvnyomdái ö sszes nyom 
tatványok áráról stb . -  Hz oktatás ilyenformán gyakorlat,.

fl galvanoplasztika! tanfolyam  csak arra  való, hogy a 
mesferszedő a domború nyom tatáshoz szuks ges m atricákat 
w c f l i r  aalvántelepes berendezkedés segedelmével önm aga 
2 £ J  elő. -  Rz oktatás itt is legfőképpen gyakorlati.

fl könyvkötői m unkának a könyvnyom dásszá, való meg. 
ismertetése a könyvcsináiás technikájának szempontjából HÍ R szemléltető oktatás term észetesen csak a főbb

dolgokra terjed.

*’ R halaöa'5  érdekében.”
' 5zú a magyarországi gépmester is  nyomó szafctársafchoz 1

M ester szak lá rsa in k  újabban leginkább a gép- és 
riili teendőkben nem eléggé já r ta s ” művezetők ellen 
[Kft. Szakbizo ttság i Értesítőjükben egyebek közt azza 
ioljáft a művezetőket, hogy úgyszólván kerékkötői 
’sterek szakbeli előrehaladásának, s  hogy nem any 
ambícióból, m int inkább arroganciából ártják  magú 

Mesterek dolgaiba, holott csak annyit tudnak mma-

„hhfil hogy "óránkin t ezer példányt lehet nyom tatni.”  
f l Szakbizottsági Értesítőben elpufogtatott mag nélküli 

frázisok figyelmen kívül hagyásával most csak a dolog 
érdemével óhajtok foglalkozni és bebizonyítani, hogy nem 
minden rossznak a világon azok a gyűlölt művezetők az okai. 

Ualó dolog, hogy nálunk fTDagyarországon még nem elég 
a ió gépmesterek száma, s hogy nyomtató-technikánk 

sem áll oly magas fokon, mint a külföldé. De ezért nem 
annvira a faktorokat, mint inkább magukat a gépmestere
ket az ő nemtörődömségüket és kasztszellemüket keli fele-
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lőssé lennünk, f i flolgot enyhíti némileg az, hogy nálunk a 
gépmestertől a maga munkakörében inkább univerzális tuőást 
Kívánnak meg, s fgy — miután nincsen eléggé specializá
lódva bizonyos ágakra — a küifölfliek specializált munkái 
halározottan Jobbak az övéinél. Rz a fölfogás, hogy a kül
földről jövő munkák azért szebbek, mert ott a gépmestert 
is meghallgatják befektetéskor, renőeléskor és vállalkozás
kor : téves, mert hiszen a gépmestert itthon is meghallgat
ják, s az ő tanácsára, mi több: az ő kezdeményezésére és 
véleményezésére történnek a gép körüli befektetések és ren
delések. Rz eredmény mégis silányabb, mint a külföldön.

Hiszen én állítom, s a praxisban követem is, hogy a 
gépmester az ő szakjába tartozó eszközök és anyagok meg
választásakor s egyes komplikáltabb munkák kivitele tá r
gyában meghallgatandó. Helyes, sőt minden üzletre hasz
nos is, ha a gépmester ambícióját ily mederben föniaríjuk.

De káros és a munkálkodást zavaró az, ha valamely 
közepes nyomdában — ahol a faktor a főnököt helyette
síti és a faktort felelőssé teszik a munkatermelés mennyi
ségéért és minőségéért — a gépmester nem elégszik meg 
azzal, hogy a művezetőt, mint a főnök és alkalmazottak 
közti közvetítőt tanáccsal ellássa, hanem ambícióját abban 
leli, hogy a faktor jóindulatú figyelmeztetéseire rá se hede
rítve, sőt azt egyenesen szekatúrának minősítve, tisztán a 
maga fölfogása szerint végezze a munkát. Uagy ha a mű
vezető, ismerve az egyes megrendelők szokásait, különleges 
kívánalmait szín és kidolgozás dolgában, ezt a gépmester 
tudomására merészeli hozni: az utóbbi mindjárt az ő keze- 
kötöttségérői és egyéni ízlésének elnyomásáról dünnyög. 
Hát it t  a bökkenő. Itt kezdődik a nehézség. Itt már nehéz 
meghatározni ama határvonalakat, amelyeken belül faktor 
és gépmester egyéni Ízlésüknek megfelelő munkát végezhet
nek, a nélkül, hogy egyik a másik ízlését el ne nyomja.

(Tlert mi is a gépmester teendője ? Szerintem ugyanaz, 
ami a jó litográfusé, akinek valamely művész-ember fest
ményét keli híven reprodukálnia. ÍDár most, ha a litográfus 
e munkán a saját művészeti egyéni ízlését követné: a mű
vész talán rá sem ismerne a képére. Sok tekintetben így 
vagyunk a gépmesieri teendőkkel is. Ualamely festményt 
háromszínű nyomtatásban kellene reprodukálni; már most 
ha a jó kemigrafus vagy gépmester a saját egyéni Ízlését 
követi: lehet, hogy éppen azokat a szépségeket homálya- 
sítja el a képen, amelyek a megrendelőt a reprodukáliaiásra 
késztették. Hasonlóan, ha az akcidens-szedő az ő saját 
egyéni Ízlésének megfelelően valami csinos akcidenciát kom
ponál, s azt ki akarja a faktor nyom tattatni: előáll a gép
mester, s a maga egyéni ízlésére appelláiva úgy csinálja a 
dolgot, ahogy neki tetszik, s nem ahogyan tervezve van. 
Ily esetben tehát a gépmester egyéni ízlése félreszorította a 
szedő egyéni Ízlését. És ezt számtalan variációban lehetne 
itt bemutatni, de amivel szaktársaimat most nem untatom.

Itt tehát bizonyos határt kell szabnunk saját, egyéni 
ambíciónknak. Szerintem legjobb, ha mindenki az egyéni 
Ízlésének vagy ambíciójának korlátot szab akkor, amikor 
érvényesítésével másnak az egyéni Ízlését lenyűgözhetné.

Ezt úgy értem, hogy a rendelkezésére álló anyaggal és 
a munkája végzésére szolgáló eszközökkel akképpen tudjon 
bánni a gépmester, hogy a technikájában — de csakis 
ebben — egyéni Ízlését latba téve, mindig lehetőleg jó ered
ményt érhessen el mind a minőség, minő pedig a mennyi
ség tekintetében. Itt pedig — a technikában — oly tág lér 
nyílik a gépmester egyéni Ízlésének, nemes ambíciójának a 
kifejtésére, hogy kár neki másfelé kalandoznia. (Tlert hát 
ugyanazzal az anyaggal, ugyanazon a gépen és egyazon 
formáról más és más terméket produkál minden gépmester, 
amint azt tapasztalni már elég alkalmuk volt a szaktár
saknak ; tehát itt, a technikában legyen a gépmester művész, 
s itt hasznosítsa az ambícióját; ne igyekezzen jobbat

alkotni annál, mint aki tervezett, legföljebb jobbat, mint a 
többi gépmester. Tudjon jól festéket keverni, hogy minél 
kevesebb idő- és anyagpocsékolással találhassa el a kívánt 
színt. Ismerje teljesen az egyengetési technikát, s a saját 
egyéni Ízlésének megfelelően használja ki mesterfogásait az 
eredmény fokozásában. Igyekezzék a gépmester a tőle jogo
san elvárható legnagyobb precizitással a munkáját elkészí
teni, 5 az eredmény nem fog elmaradni, sőt önönmagán 
tapasztalhatja majd idővel a tökéleiesedést, a haladást.

Ha aztán a gépmester e neki legjobban megfelelő munka- 
és működési körrel megelégszik s mindig a legjobbat igyek
szik elérni, a faktor pedig minden a gépeket és géptermet 
illető dologban a gépmester tanácsát kikéri, amint hogy az 
tudtommal mindenütt úgy is van : soha zavar vagy pláne 
veszekedés nem támadhat üzem közben, s mindenki a saját 
munkakörében, s bizonyos korlátok közt az egyéni ízlését 
is követve hasznosíthatja tudását a maga s az üzlet érdekében.

Ilyen működés pedig senkinek szakbeli haladását nem 
hátráltatja, s éppen a faktorokat lehetne legkevésbé okolni 
a gépmesterek hátramaradotiságáért. Rém is it t  van a hiba, 
hanem magukban gépmestereinkben, s kasztszellemükben.

Hiszen maga a Gépmesterek Szakbizottsága panaszkodik 
a csekély érdeklődésről, mellyel — szerintem — elismerésre 
méltó tevékenységét a gépmesterek honorálják, s hivatalos 
lapjában most olvasom, hogy vannak gépmesterek, akik 
a gyengébbeken nem segítenek, sőt örülnek, ha a másik
nak valami nem jál s ike rü l; de magam is tapasztaltam, 
hogy a gépmesterek közt távolról sem teljes még a kollé- 
giális egyetértés. Ismertem egy főgépmestert, aki valósággal 
zsarnoka uolt a melléje rendelt gépmestereknek, és ha az 
utóbbiak valami színes, jobb munkát kaptak nyomtatásra, 
rendesen oly festéket adott hozzá, amivel nem boldogulhattak.

Tehát az egyetértés, a szaktársi szeretet legyen köztük 
nagyobb; egymás véleményét tisztelő magatartás, önműve
lődés, szakfolyóiratok tanulmányozása által szintén sokat 
lehetne a szakbeli és általános haladás irányában tenni.

De kasztszellemről is azért írtam, mert ha a gépmeste
rek kis újsága panaszkodik arról, hogy kevés magyar- 
országon ama faktorok száma, kik a gép körüli teendők
ben kellő jártassággal bírnak, kérdem: miért zárják ki 
tehát a szedőket, akikből eddig többnyire a faktorok rekru- 
táióőnak, a Szakkör rendezte gépmesteri tanfolyamokból ?

Uagy talán azt hiszik, hogy az a szedő, aki a gépszer- 
kezeteket megismeri, s a festékkeverést gyakorlatilag elsajá
títja, s így fogalmat alkothat magának a gép körüli teen
dőkről : mindjárt kiszorít egy gépmestert a munkaköréből ? 
Oh, ne higyjék e z t! Legföljebb még jobban megbecsüli és 
nagyobbra tartja szakunknak ezt az ágát, ami minden
esetre csak kölcsönös megértésre és becsülésre vezethetne.

Uagy miért adnak ki gépmestereink külön szaklapot, o 
5zakbizottságl Értesítőt ? Uajjon nem sokkal többen olvas
nák ezt még saját szorosabb értelemben veit szaktársaik 
közül is, sem sokkal célszerűbb volna az általános hala
dásra nézve is, ha ez a lapocska mint a Grafikai Szemle 
egyik különleges főrovafa valamely kiváló gépmester önálló 
szerkesztése mellett jelennék meg ? így aztán olvashatna 
szedő is meg principális is, s gyarapíthatnák tudásukat. 
viszont a gépmesterek a másik szakhoz tartozó, de rájuk 
nézve érdekes és esetleg hasznosítható tudnivalókat sajá
títhatnák el. — mindenki nyerne ezzel, a gépmeslerek t ° n 
a legtöbbet, mert így is hat-nyolc quart oldalra terjedhetne 
e rovat, s többet nyújthatna a Grafikai Szemle mellékle ei 
révén Is, mint a mostani rendszer mellett, külön kiadva , 
viszont a Grafikai Szemle Is gyarapodna értékes tartalomban.

Különben béke velünk. Gépmester szaktársaimat megbon
tani világért sem akartam, csupán csak a kitűzött célju • 
a haladás felé vezető utak egyikét óhajtottam m e g m u t a  ni.

6yoma, 1907 junlus hó. Well lózsef.
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fl celluloid és szerepe a grafikában

ÍDult esztendőben hosszasabban értekeztem e lap hasáb
jain a celluloiáról, cikksorozatom végén megemlítve, hogy 
amit írtam, az nagyon hézagos. (Tlert bármily széles ala
pon tárgyaljuk is valamely oly anyag szerepét a grafiká
kon, mint aminő a celluloid : egyrészről olvasgatás közben 
minőig újabb és újabb adalékokra bukkanunk, másrészről 
pedig szakunk fejlődése hozza magával, hogy egyes anya
gok minőig újabb fölhasználást nyerjenek. így a celluloid is.

leien alkalommal szóljunk hozzá a celluloidra való nyom
tatás teóriájához, s ha helyesnek találjuk az itt fejtegetett 
eszméket, vigyük át őket a gyakorlatba, hiszen veszteség
gel nem jár ez, s a nyereség lehetősége mégis megvan.

Celluloidra nyomtatni nehéz munka, s pedig azért, mert 
a fölüleie teljesen zárt struktúrájú. Fölüleie s ennek saját
ságai elütőek a papiroséitól, de egyszersmind minden más 
olyan anyagéitól is, amelyre nyomtatni szakiak. R vászon, 
selyem vagy akár a fa is : mind-mind szemcsés fölületű, 
eltérően a celluloidtól. Fölszívó képességénél fogva mind
egyiknek megvan az a tulajdonsága, hogy a reányomtatott 
festéket fölszíuja magába; míg a szemcsés fülűiéi elősegíti 
őzt, hogy a festék tapadása aránylagosan kedvező legyen, 
minő a két dolog elsőrendű föltétele a szép nyomtatásnak. 
Fizikai és kémiai alakulások ezek, amelyekhez harmadik 
kiegészítő tényezőképpen csatlakozik a festék oxidáiódása.

R festéknek a papiroson ualó száradása két irányban, 
egymással teljesen ellentétes két erő hatása következtében 
O’ egy végbe, f i festék nedvességének egy részét kétségkívül 
mlszívja a papiros magába (amely folyamat természetesen 
egyenes arányban emelkedik a papiros szívó képességével), 
míg másik része a levegőn elpárolog, jobban mondva. 
keményre szárad, fiz  anyag, ami a festékben megszárad: 
magától értetődik, hogy nem a pigment vagy a korom, 
ehát a festő színes anyag maga, hanem a firnász, a len- 

0 aI avagy a gyantás folyadék, szávai az, ami a színes 
onyagot köti. f i kémiában megkülönböztetünk kétféle o ia ja t. 
o'yat, ami gyorsan szárad, s olyat, ami egyáltalában nem 
szarod be (ezek között húzódik a kevésbé gyorsan meg a 
oehezen száradó olajoknak a végtelen láncolata) ; a lenolaj 
a nehezen száradó olajok közé tartozik, s következéskép 
nehezen szárad a belőle gyártott Ienolajfirnász is. R for
galomba kerülő festékek közül azonban nem mindben a 
enolajfimász szerepel, mint kötő anyag, sőt ez csak igen 
«'s hányadukról állítható, f i Ienolajfirnász gazdaságos szur- 
rogatuma számtalan gyantanemű anyag, amely mind jól 

egállja a helyét, s elég gyorsan szárad is. f l festékgyárto- 
o azonban igen sok olyan kémiai anyag áll a rendelke- 

fnÜ re> ar71e,,y ^  a Ienolajfirnász száraöóképességét nagy an 
: Dzhatja, sőt a könyvnyomiató is megteheti ezt. Ki ne
nnber0é Qz< a fehír P°rt. amelyet közönségesen szikkativ- 

szoktak nevezni, s amely kémiailag nem egyéb, mint 
rsavas mangán-oxiőul ? Kémiailag szikkatív minden oly 
Vág, ame|y Q szúraűást gyorsítja ; ily  célra leginkább az 

ry oioak és a mangánnak vegyületeit szokták alkalmazni, 
kaphatók a kereskedésekben olyan kencék is, amelyeket 
knt: e<?re ' s S2árttó haiásúaknak gyártottak, s ezért szí 
a »hV k o s z o k n a k  neveznek. Gyártásuk úgy történik, hogy 
k e , . “ S2nú|ásra szánt szikkatívot főzéskor a folyadékba 
m aminek gyártási szempontból még az az fs
h 9 “ n> hogy ú,,ala a főzés ideje megrövidül. Szikkatív 

éh használatakor figyelnünk kell azonban arra, hogy
kémtQ-,Va90k ne S ü lje nek  egymással érintkezésbe, amelyek
ve?K« ° 9 egymást el nem tűrik, azaz amelyek esetleg ked- 

Q,|en kémiai reakciót adhatnának, mint aminő eset pél

dául, ha kéntartalmú pigmentet törünk óiomsauas kencévei.
fl száradás processzusára nagy h a tása  van a levegő 

hőm érsékletének; mentői melegebb és mentői szárazabb  a 
levegő, annál gyorsabban megy végbe a b e sz á ra ő á s ; míg 
ellenben nedves és hideg helyen ez sokkalta  lassabban  tö r
ténik meg. fl festék szá rad ása  ezenkívül term észetesen 
annál gyorsabb, minél nagyobb fokú a papirosnak avagy 
egyéb nyom tató-anyagnak a fölszívö-képessége. Gyöngén 
sim ított és kevéssé enyvezett, valam int krétázott papiros 
aránylag gyorsan szívja föl a festék nedvességét, úgyany- 
nyira, hogy rajtuk a nyomat majdnem közvetlenül a nyom 
tatás 'm eg tö rtén te  után már száraznak  látszik . Item így áll 
a dolog a jól enyvezett és hozzá még erősen is sim ított 
papirosoknál, amelyeken a fölszívódás jóval lassabban  tö r
ténik s a föl nem szívott festéknek a papiros fölületén 
kei! megkeményednie, flki a fizika és kémia legelemibb 
jelenségeit csak valamennyire is ism eri: könnyen megért
heti hogy bizonyos vastagságú festékréteg nem kétszer 
annvi idő a la tt szárad  be, mint ennek megfelelőleg felényi 
vastagságú réteg ; a szá rad ás tartam a egyenes arányban 
áli a festékréteg vastagságával. Aránytalanul több idő 
s-ükséaelteiik a vastagon falrakott festékréteg sz á ra d á sá 
hoz a vékony festékrétegéhez képest, flki ebben kételkedik, 
könnyen meggyőződhet a dologról, ha ugyanazon fölszívó- 
fcénesséaű papirosra ugyanazon minőségű testekkel vala- 
S  fSm dról két levonatat készít, de az egyiket kétszer 
annyi festékkel, mint a m ásik a t; ha a szó ródást figyelem
mel kiséri, a z t tapasztalhatja, hogy a kétszer annyi testek 
kel készült nyomat m egszáradásához nem kétszer, hanem 
legalább tízszer annyi idő szükségeltetik, m int a m ásikéhoz.

f i -  elmondottak alapján indulva: ha celluloidra nyomta- 
tünk két szempontot kell különösen figye embe vennünk, 
fiz  első az, hogy a festék elgyantásodasat, a festek ned- 

^ L w io á r o la á s á i siettessük; a második pedig az, 
hnav a festék tapadását a celluloidhoz -  mivel ez utóbbi
nak fölszívó képessége nincs, vagy ha van is, az oly cse- 
, hnav alia jöhet számításba — elősegítsük, f i festék 

áyradókéVpességének emelésére a különféle szikkatívok ki- 
. I n  ÍlkaTmasak. Vigyázni kell azonban, ha nem fekete, 

valóan a f . stí hekkel van dolgunk, hogy a túlságosan
sotT szikkatív a festék színárnyalatára ne tehessen befolyás-

f  fi tapadás elősegítése céljából pedig alig lehet masra 
S w n í í  mint a “ kapállakkra. ( f l kopá.lakknak már 
9 1 tulajdonságai  közé tartozik az is, hogy szárit.) 
"  Hát a vá ln i még az, hogy a celluloid fölületét valami-

n.n wemcséssé tegyük, ennek azonban az a nagyaka- 
aT  hnav a megrendelő a legtöbb esetben erősen fényes, 
?S t  a b S lu te  sima fölületű celluloidot kíván. Ily esetben 

n ra ttS s keze csak bizonyos határig van megkötve, mert 
cnn k meg elébe kerülhetünk úgy. hogy egészen matt ceU 
" rn nvomtetunk, amelynek simasaga mar nem vetekedik 
U t 'bőr simaságával; a kifényesítést eszközölhetjük utólag, 

° * nnat tökéletes megszáradása után. Egyenlő mennyiségű 
°  E S S Z *  és iolualból, s kevés jégecetből álló 
folyadékba mártva a celluloidot, ez a levegőn való meg- 
T L  után fényessé lesz. -  mikor a celluloidra való 
“ ím tetásróí szálúik, fölmerül az a kérdés: nem volna e 
t e h e T Í v  nyomtatnánk, hogy a festékhez a celluloidot 
oldó anyagot keverünk hozzá? így acetont amilacefátot, 
nmelvek a celluloidot kitünően oldják, vagy kamforos spi
rituszt esetleg amilalkoholt, amelyek másodrendű oldó anya- 
nők fl festékek majd mindegyike elbírja e folyadékok bár
melyikét, s ezek ára is meglehetős olcsó. Graphos.
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Könyu-, ujstíg- és metszetkiállíttísokról.

nemzetközi könyu- és ujsdgkiállítds Párisban.

Káldor Lajos szaktársunk leuele nyomán közöltük már, 
hogy a francia kultuszminiszter kezdeményezésére nagy
szabású könyu- és ujságkiállítást fognak rendezni Párisban. 
(Tlast a Pesti napidban ” Plume”  írói álnéuuel a köuetkező 
érdekes sorok jelentek meg e kiállítással kapcsolatosan:

"Párisban a Course la Reine neuű sétaút üuegcsarnokai- 
ban most a szezon uége felé érdekes kiállítás nyílik meg, 
amelynek a címe egyszerűen ez: ” F! könyu.”  H bibliofilek 
igazi hazájában, Franciaországban az ilyen kiállítások nem 
ritkák, s az egész uilág csodájára jár annak a sok száza
dos múltú műuészetnek, amelyet a francia könyuszeretet 
karolt fel mindig és karol fel most is. 5okan uannak, akik 
nem is ismernek el más könyuműuészetet, mint a franciát, 
mert sehol másutt a uilágon nem élt annyi könyumecénás 
és könyudiszítö műuész, mint Franciaországban, f l királyok 
és magánosok hihetetlen bőkezűsége lehetőué tette, hogy a 
a francia könyuműuészet nyugoóian és egyenletesen fejlőd
hetett touább, úgy hogy minden modern könyudiszítésnek 
az eredetét Franciaországban kell keresni. Ott élt a uilág 
legnagyobb könyugyüjtője és 
mecénása : Teán Brolier, aki 
számára Geoffroy to ry , az 
elmúlt idő legnagyobb könyu- 
műuésze dolgozott, aki szá
mára ” le petit Bemard”  
rajzolt, s aki firenzei műué- 
szeket aranyakkal fizetett.
Igaz, hogy most egy Helio- 
dorusért, amely az ő könyu- 
tárából került ki, huszonöt- 
ezer frankot fizetett egy neui- 
yorki milliomos, Róbert Hoe.
Franciaországban élt a két
Eues, aztán a csodálatos Le Gascon, akinek az életéről 
misztikus legendák maradtak fenn, és se szeri, se száma 
azoknak a könyuműuészeknek, akik a francia könyuet oly 
műuészi tökéletességre emelték, amelyhez képest a mi leg
szebb modern könyueink ízléstelen gyermekjátékok. Rz ele
fántcsont- és fametsző, a őrágakő-uéső és -csiszoló, az 
aranyműues, a bőrműuész, a miniaturfestő, az aranyozó, 
a selyemhímző és egy csomó más iparműuész működött 
közre a régi könyuek kiállításában, néha pedig mindezen 
müuészetek alapos ismerete és csodás kiuitele egy mester 
kezében összpontosult. Rmit ma gépek sokszorosítanak, 
azt régen a mestereknek az egyéni műuészete alkotta meg. 
Franciaországban zajlott le különben az a harc is, amely
ből az a modern könyuműuészet támadt, amiből az angolok 
merítettek a leghamarább és a németek a legkésőbben. 
Rzok a "szecessziós”  könyuek, amelyekkel a nagy német 
könyukiadó cégek, az Insel-uállalat, üiederirhs, Schuster és 
Loeffler árasztják el a német könyupiacot és olykor a buda
pesti könyu-amatőröket is : Franciaországból erednek és 
némi angol hatáson mentek át. f l hetuenes éuek elején élt 
Párisban Lortic, a modern könyuműuészet megteremtője. 
Az első nagy megbízást Lurde gróf, a hetuenes éuek nagy 
könyumecénása adta neki, s mikor Lortic uégre elkészítette 
az első chef d’ oeuure-jét, négy modern kötetet, a gróf nem 
tudott szóhoz jutn i. Csak mikor Lortic már lenn járt az 
uduaron, a gróf az ablakon keresztül ledobta a könyu- 
műuész fejére az első kötetet, s utána a többit. Ez uolt az

első hadüzenet a modernek ellen. Lortic azonban lassankint 
diadalmaskodott, s hatalmas ellenfelét, Trautzot, a régi 
szellem képuiselőjét apródankint egészen háttérbe szorította.

El lehet képzelni, hogy a Course la Reine-beli könyukiál- 
lítás mily csodáit fogja feltárni a francia könyuműuészetnek.

Körülbelül három éuuel ezelőtt a bécsi könyutár rendezeti 
efféle kiállítást a könyuműuészet remekeiből, s ebből nem
csak az egész uilág merített okulást, hanem szomorú 
tapasztalást tehettünk ott mi magyarok is. f l bécsi kiá llí
tás, amelyet szaktudósok állítottak össze, legérdekesebb 
uDlt abból a szempontból, hogy rámutatott a könyuműuészet 
eredetére. Ez pedig a Kelet, f l Rajner főherceg híres papi
rusz-gyűjteményében találták meg a legrégibb bőrkötésű 
könyuet, egy földből kiásott egyiptomi könyuet, amely a 
hatodik századból ualó. Bőrkötésén meguan a rozetta, amely 
később az arab, a perzsa és az egész keleti könyudiszí- 
tésbe átment. Tisztán látszik rajta még a régi piros festék, 
ualamint az aranyozás nyoma, amellyel a bőrfödelet díszí
tették tizennégy századdal ezelőtt. — fl keresztes háborúk, 
ualamint a leuantei kereskedelem közuetitették a Kelet könyu- 
műuészetét Európáual, hol a műuészi ízlés lassankint fö l

fölkapta a keleti motiuumo- 
kat és touább fejlesztette. 
Olaszország, a leuantei ke
reskedelem középpontja, fej
lesztette k i először az euró
pai könyuműuészetet, amely
nek törlénetében a mi mátyás 
királyunk neue a legjelentő
sebb. Ö uolt a tizenötödik 
század legnagyobb könyu
mecénása, s a Koruinák en
nek a fényes korszaknak az 
emlékei. Ezek a műkincsek 
mutatják, hogy milyen ma

gas műuészi fokon állt ekkor a Kelettől inspirált olasz 
könyudiszítö műuészet. mátyás király bőkezűsége és mű
uészi ízlése arany betűkkel uan beieírua a bibliográfia tör
ténetébe. Igazi mecénáshoz méltóan kora első műuészeinek 
adott megbízást, s egy flttauante-ra bízta a miniatűrök 
festését, mindezek a kincsek, amelyek a magyar kultúr
történetben egy dicsőséges korszakot nyitottak meg, holt 
kincsek maradtak nálunk, f l szép könyu, a könyuműuészet 
sohasem támadt fel nálunk, s magyarország ma a leg
rosszabbul nyomtatott és legizléstelenebb borítékú meg 
kötésű könyueknek a hazája, néha még a Balkán is rápirít 
arra az országra, amely a tizenötödik században uezetett 
a könyuműuészetben. még a Koruinák sem a mieink, hanem 
jobbára a bécsi uduari könyutár büszkeségei. így tudjuk 
mi a szellemi kincseinket elpazarolni. És ez nem az egyet
len szomorú tanulság, amelyet a magyar kultúrtörténetből 
a nyitott szemű és jól látó embereknek meríteniök lehet.

f l cikkecske uégső soraiban foglalt és a magyar könyu- 
csinálásra uonatkozó gáncsokkal szemben lehetne egynéhány 
mentegetődző szauunk, mint például a magyarságnak cse
kély száma és uiszonylagos műueletiensége stb., ami mar 
egymagában is kizárja, hogy irodalmunk nagysága és bens 
értéke megüsse például a francia auagy angol mértéket, s 
ennek köuetkeztében a könyunyomtatás és könyudiszltés 
iparműuészete Is bajosabban érheti el nálunk az óhajtó 
magoslatot, mert bizony a mai uilágban nem pusztán egy
két amatőrön fordul meg ualamely Iparág műuészetl szia-
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vonalának az emelkedése, hanem hozzá kell ehhez járulnia 
a népesség szélesebb rétegeinek is. f l műuészeti érzék meg 
a műuészetkeáuelés őemokratizálóőásának vannak azonban 
bizonyos föltételei is, például az általános népjólét, a mű
velődésnek megkönnyítése mindenki számára stb. síb.

Rztán meg annyira csehül mégsem állunk, hogy éppen 
[Magyarország uolna a "legrosszabbul nyomtatott és leg- 
■zléstelenebb borítékú meg kötésű könyveknek a hazája.”  
nem bizony. R Pesti napló érdemes cikkírója itt véletlenül 
nagyot talált mondani. ÍTlert akad ám nálunk is művészies 
munka, az igaz, hogy nem mindenütt és nem minden áron.

Hanem talán a könyvkiállítások rendezése nálunk is ser
kentő hatással lehetne a nyomdászságra meg általában a 
könyvművészettel foglalkozókra ? De sőt tán még az értel
mes közönségre is? Hiszen 188Z óta nem volt nálunk oly 
nagyobb szabású könyvkiállítás, amelyből a közönség széle
sebb rétegei is megtanulhatták volna : mi a könyvművészet.

fiiért bizony ami azóta volt — például a millenniumi k iá l
lítással kapcsolatosan is — teljesség dolgában meg sem 
közelíthette a boldogult Ráth György által rendezett 1882-ikit.

Grafikai tárlat a Szépműuászeti múzeumban.
R Szépművészeti muzeurn metszet-osztályának igazga

tója Térey Gábor dr. "nemzetközi modern metszeikiállítás”  
címmel több mint kétszáz műlapbál álló tárlatot állított 
össze az újabb — bár nem a legmodernebb — mesterek 
műveiből, fl kiállított anyag egy része a grafikai művek 
ama gazdag gyűjteményének, mely az utóbbi években főleg 
vásárlás útján jutott a Szépművészeti muzeurn birtokába, 
s a művészetet kedvelő közönség számára most először 
tétetik hozzáférhetővé, f l kiállítás annak bizonyítására szol
od! • milyen szempontból fogják föl a jelenkorban a sok
szorosító művészet különböző ágait Európa különböző 
országaiban. Rjánljuk a tárlat megtekintését szaktársainknak.

Uegyes közlemények

n nyomdászat s rokon szakok o pécsi kiállításon.
R kiállítási katalógus megjelenésétvárva, teljesen kifogy

om az időből, s igy csak röviden ismertetem a katalógus 
lányában újabban úgyszóluán fölfedezett szakbeli kiállítókat. 

Ezek : Röttig 6usztáv (Sopron) és Kner Izidor (6yoma), 
kinek két helyen van kiá llítása: az egyik helyen ai meg- 

'vák és hasonló nyomtatványok — sajnos, szintén jó ma- 
9Qsan a falon — , a másik helyt pedig a füzetek vannak 
elhelyezve. n em messze 
'nnét egy fülkében Polla- 
tsek temesvári könyv
kereskedő tárlata látható.
H gépcsarnokban Öster- 
rccher és márkus cég 
amerikai gyorssajtókat,
Perforáló gépet s szedő- 
k ló k a t állított ki, míg 
a bécs-hernalsi flnger lá -  
f?ef és Fiai cég egy ket- 
°s festékező szerkezetű 

es egy " f lu s tr ia ”  tége- 
Ves sajtóval, papirvágó 
9ePPel, simító és csoma- 
9o á préssel, fekete nyam- 
a asboz Is berendezett 

uranyozó-sajtóval, sarok- 
9ombölyítő és lyukasztó 
yeppel s lemezollóval van 

epviselve; egy nagyobb 
ayorssajtó fölállítása pe- 

■9 hallomásom szerint 
oapokban fog megtör- 

- f lu s t r ia ”  saj- 
.. ., különben már meg is 
2  a Uiessely és Har- 

k t h  helybeli cég ; üzem- 
R l I "  la rtja, miniatűr
reki •' ° SÍ UIsógot s más 
u„ 'úí?os nyomtatványa
i t  állítva elő rajta. -

z iparcsarnokban látha-
még Körner és Laufer

c n„ 7, r Laios budapesti fametsző intézetek produktu- 
171 • benővel L ipát litográfiái munkákkal szerepel, f l buda- 
maI:, S r m ű r f S  Iskola kiállításában egy- és többszínű 
pestiipa r az Országos mintaralziskola és Rajztanár-

T é p z S n 'pedig2 SZ£* találhatók.

RZ Rthenaeum részuénytársulat közgyűlése
hó ts-én folyt le Emich Gusztáv udvar, tanácsosnak

mQ1 . - uk Hz iaazqatósági jelentés szerint az üzemekaz elnöklesével. Fiz .gazgaios y ,ílentékmy

növekedés észlelhető. Hz 
igazgatóság indítványoz
za, hogy a rendelkezésre 
állá Z60973 korona és 
64 fillérből a leírások 
és a tartalékalap dotálása 
után 7Z000 koronát osz- 
szanak ki 5 százalékos 
osztalékul a részvénye
sek között és a fönma- 
radó 50872 koronát és 
19 fillért az uj számlára 
vezessék át. f l közgyű
lés a felügyelő bizottság 
jelentését is tudomásul 
véve, az igazgatóságnak 
és felügyelő bizottságnak 
megadta a fölmentvényt, 
majd megbízták az igaz
gatóságot az 1903-ban 
kibocsátott 4000 részvény 
közül még el nem helye
zett 800 darabnak elhe
lyezésével. Ezután köz- 
felkiáltással öt évi tar
tamra elnökké választot
ták Emich Gusztávot, 
f l megüresedett igazga
tósági tag helyét Kelemen 
Gyula dr.-ral töltötték be 
s a felügyelő bizottságba 
újra beválasztották Dár- 
day S .-t és Agai Bélát.
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Uáltozdsok a magyarországi nyomdák dolgában.
Kassa városában 5zent-Erzsébeí-könyvnyomőa r.- i. cég

gel az elmúlt hónapban uj nyomda-vállalatot alapítottak, 
f i Pénzintézeti és Irodai Felszerelések ÍTlűintézete R.-T. 
is megkezdte már üzemét a Uáci-út 74. sz. alatti helyisé
geiben. Hz intézet könyvnyomdái és litográfiái munkákra, 
vonalzásra, üzleti könyvek gyártására s könyukötészetre 
rendezkedett be. Elnök-igazgatója Holló Sándor, alelnökei 
pedig Eggenhoffer lózsef és Leib Uilmos. — f i besztercei 
Paneth-nyomdát Sadler Albert tanult nyomdász vette meg.

"Societas” , nemzetközi nyomdász - egyesület.
Ezen a címen már régebben alakult Lipcse székhellyel 

olyan kör, amelynek csak volontaire-ek, vagyis olyan nyom
dászok lehetnek tagjai, akik mesterségüket nem annak 
rendje és módja szerint tanulták k i. Többnyire a fTlöser-féle 
liprsei Technikum für Buchdrucker uégzett hallgatói közül 
rekrutálódnak tehát a hallgatók, amely magántanintézetbe 
többnyire principális apák adják egy-két esztendőre a fia i
kat. — Az egyesület május hó 19-én tartotta meg évi ren
des közgyűlését. A jelentés nagyban panaszkodik a tagok 
számának kicsiny voltáról, de mert a müncheni grafikai 
főiskolán legközelebb a könyvnyomtatás számára is ren
deznek be uj szakosztályt, remélik, hogy ennek következ
tében idővel jelentékeny tagszaporulalot ér el a "Sociefas”  is.

fiz antiqua betűk használata lapánországban.
A japánok körében még az ősszel mozgalom indult meg, 

hogy a népüknél még közhasználatú kínai-japán Írásjegyek 
helyett a hangírásra való áttéréssel kapcsolatban a sokkal 
egyszerűbb és praktikusabb antiquát tanítsák az iskolák
ban. ” Romazi-Hirome-Kai”  címmel Tokióban egyesület is 
alakult, amelynek az eszme propagálása a célja, m últkori
ban ez az egyesület terjedelmes emlékiratot terjesztett be a 
japán közoktatásügyi kormányhoz, minden oldalról meg
világítva benne az antiqua használatának szükséges voltát, 
most pedig — mint egy angol laptársunk japánországi 
levelezője írja — a japán miniszterelnököt választotta meg 
elnökévé, remélve, hogy ezzel is közelebb jut a céljához.

fi cs. és kfr. katonai földrajzi intézet Bécsben.
Ez a különben közös intézmény ma már annyira fejlő

dött, hogy technikai csoportjainak kényelmes elhelyezésére 
nagyobb építkezések váltak szükségessé. A teljes berendez
kedéssel most készültek el, s a múlt hónap egyik vasár
napján alkalmat adtak a bécsi nyomdatulajdonosok körének 
ahhoz, hogy az egész intézetet kívüi-belül megtekinthessék.

Az intézetnek már a története is elég érdekes. A tizen
nyolcadik század közepéig az ország fölmérése és az ennek 
alapján való férképcsinálás magánemberekre volt bízva, s 
csak ez időben vette a hadvezetőség a fölméréseket saját 
kezelésbe.  ̂ A térképnyomtatást azonban egész a tizenkilen
cedik század elejéig — amikor a Bécsben székelő fő- 
szállásmesteri törzs mellett helyszfnrajzi irodát létesítettek, 
s ebben a térképrajzolókon kívül néhány polgári állású réz
metszőt is alkalmaztak — magánvállalatokkal végeztették. 

Ugyanez időben fDilanában már volt hasonló célú intézet, 
atonai kormányzat az ottani hadszertárat katonai fö ld

rajzi corps-ral egészítette ki. Hz utóbbinak címe ez v o lt: 
r - ls fflu l°  geografico militare” . 1839-ben Bécsbe he- 

yezve at, egyesítették a főszállásmesieri törzs már meg- 
,  t ° P° ,^ afi° i (s biográfiai intézetével. Az egyesitett Inté
z i 0™ kbülon/ ku,ön osztályuk volt a rajzolóknak, a litogra- 

□ n.a, l  r zmefszőknek s a nyomtatással foglalkozóknak.
f °IW°nosan bővült, mig végre újabban 

csak a t  bs atalm°s épülettömböt kellett építeni pusztán 
s o k s z o r iig ' osztásainak elhelyezhetésére. Hz egyes 

agakat ebben a következőkép rendezték e l:

A fotográfiai osztály a földszintre került, mert a nagy
számú gépek működése az egész épületet rezgésben tart
ván, az emeleti elhelyezés megnehezítené az élesebb föl
vételeket. Ez az osztály óriási kiterjedése révén valóságos 
látványosság; majdnem az egész földszintet elfoglalja, s 
csupán a kő- meg lemez-csiszoldának meg a könyvkölé- 
szetnek jutott mellette egy kis hely. Hogy a berendezése 
abszolúte modern és nagyszabású: szinte magától értődik.

Hz első emeleten van a több mint 800 négyzetméternyi 
területet elfoglaló hatalmas gépterem, amelyben 20 gyors
sajtó, 24 kézi sajtó meg 6 réznyomó sajtó működik majd
nem folytonosan. A gyorssajtók közül csak 3 könyvnyom
dái, a többi litográfiái nyomtatáshoz való. A kézi sajtókat 
áfnyomásra és próbanyomfatuányok készítésére használják.

A második emeleten vannak elhelyezve a technikai veze
tőség helyiségei, a kémiai és fiz ika i laboratórium, a könyv
tár meg egy kísérleti célokra való fotográfiai laboratórium. 
Ugyanitt találjuk meg a litográfiái meg fotolitográfiai osz
tályokat is. Az első főképpen kiegészítő munkálatokkal, 
valamint a térképeken kívül előforduló nyomtatványok ra j
zának elkészítésével foglalkozik. Itt tartják nyilván a lito
gráfiái köveket és lemezeket is. — A térképek reproduká
lása az egyszerűség és gyorsaság szempontjából fotolito
gráfiai utón történik, nehéz kérdés volt azonban, hogyan 
rendezhessék be ezt az osztályt úgy, hogy a zsíros kópiák 
előáliithafók legyenek s a közvetlen másoló eljárást mindig 
biztosan gyakorolni lehessen. E célból egy kiugró épület
szárnynak a födelét másoló-terrasszá alakították át, s hogy 
por ne keletkezhessék nagyobb mértékben: kertet is csinál
tak rája. Az egyik sarokban üvegház van, hogy esős idő
ben is lehessen másolni. Itt azonkívül negyvenezer gyertya
fény-erősségű fényvetőt is alkalmaztak, hogy a téli hóna
pokban gyönge nappali fény mellett is jól másolhassanak. 
A fotolitográfiai osztály mellett kicsiny szedő-osztály is van 
berendezve, ahol a térképek szövegföliratát stb. szedik le.

A harmadik emeleten van a rézmetsző- és heliogravür- 
osztály. Az utóbbiban történik a maradandóbb értékű tér
képek formáinak elkészítése, valamint retusozása, művészi 
reprodukciók is készülnek különben itt. Ugyancsak ezen az 
emeleten uan elhelyezve a nagyszabású galvanoplasztika is.

A negyedik emeleten találhatók a nyilvántartó helyiségek, 
valamint it t  tanyázik egy sereg az épület őrzésére kivezé
nyelt katona is. Az épület egy másik szárnyában van még 
belőlük több Is : összesen vagy három-négy század.

fiz  éjtszakai meg nappali aluds különbsége.
A párisi tudományos akadémián Uaschide professzor 

érdekes előadásban számolt be e tárgyú megfigyeléseiről, 
negyvenegy emberre terjesztette ki kísérleteit és megfigye* 
léseit: a negyvenegy közül húsz volt olyan, aki rendesen 
éjiszaka dolgozott, lelentéséből — amely ujságszedőinket 
különösen érdekelhetné — közöljük a következő pontokat:
1. Kinyugvás tekintetében a nappali alvás nem ér föl az 
éjtszakaival, bárminő hosszú legyen is a tartama, s bár
minő foglalkozású ember is szoruljon reá. Sokkalta fölü- 
letesebbnek és szaggatottabbnak neuezhető az éjtszakainál.
2. Szervezetünk mindama funkciói (szívműködés, lélekzés), 
amelyek éjtszakai alvás idején önmaguktól csökkennek, 
illetőleg lassúdnak : nappali alváskor kifejezetten zavarokat 
tüntetnek föl mind a ritmus, mind pedig a tartósság dol
gában. A nappali alvás csak nagyon ritkán — nagyfokú 
szellemi vagy testi elfáradás esetében — van olyan mély. 
mint az éjtszakai alvás. 3. A megszokás viszonylag meg- 
nyujtja a nappali alvás tartamát, de ehhez a megszokás
hoz hetek, sőt hónapok is kellenek. 4. Ualami csodálatos 
összefüggésnek kell lennie az éjtszaka sötétsége és a mély 
alvás között, nagy fáradság esetében a nappali alváskor 
sokkalta gyakrabban fordul elő, mint az éjtszakaikor.
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hogy tulajdonképpen nem is alszunk, hanem csak fizikai 
bénulás uesz rajtunk e rő t; e bénulás a lélekre nem terjed 
hi, hanem csak gyönge hallucináciát okoz. 5. f l nappali 
Mvás közben ualó álmoöás jóual logikusabb és a valóság
on2 közelebb járó, m int az éjtszakai aiuás közben ualó ; 
oz elszunnyadás nappal hamarább bekövetkezik, éppen úgy 
a felébredés is. 6. minőség tekintetében a nappali aiuás 
oieg sem közelíti az é jtszakait; az éjtszaka dolgozó embe
rek kezdetben mindig nagy fáradtságérzetről panaszkodnak.

Rz izlanö-szigeti hírlapiroöalmi állapotokról.
Rz ember alig gondolná, hogy ezen a dán uralom alatt 

leuő fagyos szigeten mennyivel különbek a kulturális álla
potok, m int nálunk, f l demokrata alkotmány, a gazdasági 
viszonyok meglehetős nivelláltsága, s a lakosok józan élet
fölfogása következtében ott már nincs olyan fölnőtt ember, 
aki analfabéta volna. Sőt mi több: az egész lakosságot 
rendkívüli értelmesség és kiváló irodalmi érdeklődés jel
lemzi. Ez a magyarázata annak, hogy az összesen csak 
mintegy 80000 lakost számláló szigeten pusztán a könyv
nyomdái utón nyomtatott újságoknak 18 a száma, a folyó
iratoké pedig 12. Ezenkívül az északamerikai tengerparton 
elszórt izlandi telepitvényeknek is van vagy 7 újságuk meg 
2 folyóiratuk, s bizony ezeket is széltében olvassák izland 
szigetén. f l hektografált meg kézzel másolt újságoknak 
Peöig se szeri, se száma. R sziget lakosaira nézve azon- 
an igen nagy a fontosságuk, mert úgyszólva föntartják 

«aztük az összeköttetést; közlik a községekben meg a 
környékbeli majorokban előfordult helyi érdekű eseményeket, 
a hajók érkezéséről és távozásáról szóló híreket, az érde- 

esebb kereskedelmi tudósításokat, árjegyzéseket stb. stb. 
l  ! k t° 9raWIt  'apókat házalók hordják széjjel az egész 
vidéken; egy-egy példányt 10— 20 őréért adnak el, s a b e - 
•ak 8ssze9 ?gy része az ő zsebükbe vándorol. R házaló 
1 _ vei rendszerint maga is fölcsap újságírónak. Hektográfot 
uasarol s megtelepszik valamelyik községben, este buzgón 

asolva, nappal pedig árusítgatva a maga kicsiny újságát, 
csakhamar kerül egy-két mecénás is jól fizető hirdetők 

P ben. f iz  újság kiadó-szerkesztője tollasodni kezd, s 
gyszerre csak rászánja magát, hogy kézi sajtót meg egy 

™ betűt vásároljon részletfizetésre. R nyomtatást és a 
snb í  PWSZe 8 ma9a végz'. hiszen elleste a mesterfogá- 

a valamelyik szomszédos kartársa nyomdájában. R lap 
szépen fejlődik. Szerkesztője megtanulja az ollózást is , 
na9yobb kaliberű újságokból érdekesebb híreket vagdos ki 

bei’ ° Sz8mi r̂a> tárcát, folytatásos regényszöveget töm 
arnr’ 'ueg^nvniel,z'?' ê e* ad stb. így lesz a picinyke hekto- 
lan "  u' sá9°fskából idővel számat tevő, tekintélyes napi 
ka t  ° me,Vnek előállítása egész közepesebb nyomdát foglal- 
olin ^ ' ^ euesebb körülményességgel és kisebb kockázattal 
t ö r « V ehe1ne a nyomdaalapítást elképzelni, m in táz ottan 
eleiá"1* '  De megiegyzendő, hogy a tizenkilencedik század 
uisá mÍ9 e9yáltalában nem volt a sziget lakosságának 
mén b '.  ?  szokatlanul gyors fejlődést azzal igyekeznek 
Van° °  ^09V 0 könyvnyomtatásnak szabad ipari jellege
avn rr f z' 9e' en ! áe hát ez nálunk is megvan, s mégis elég 

°ak a kulturális meg a hírlapirodalmi állapotaink.

Gutenberg lönos sírjára uonathozó kutatások. 
akaőt"bZb0n mostan<Sban földásás közben temetőféle helyre 
mai n S emberi csontokat is találtak meglehetős szám- 
űést H ,,mQinzI sajtó e leletek hírére fölvetette azt a kér- 
könn. Ua*'on nem-e az ásatások helyén kellene keresni a 
olyanJnJ'omtatás föltalálójának a sírját is. Ez a kérdés 
öícifi ’ °9V nem lehet rája egykönnyen megfelelni, f l  tra-
heresnfisn* °  mos* f° 'vó  ásatások helye körül kellene 
♦ások • “ u' enberg sirjá t. De ezt még a tudományos kuta- 

's megerősítik, m in t a nagy föltaláló egyik rokoná

nak, Belthus Rdámnak 1468-iki közléséből kitűnik, a fran- 
ciskánusok templomába temették annak idején Eutenberget. 
Ezt a templomot kétszáz esztendővel azelőtt építették, s 
1577-ig maradt meg a barátok birtokában. Ottan állhatott 
körülbelül, ahol — fdainzban járt szaktársaink talán még 
emlékezhetnek a város e részére — a mostani Krempel- 
markt terül el. 1577-ben a jezsuitáké lett a templom, 
1742-ben lebontották, 1746-ban fölépítették, 1793-ban tüz- 
veszedelem pusztította el, s romjait 1809-től 1616-ig taka
rították el. Egy frankfurti patrícius, Blauberg lános 
/](j81— 1733) látta még a nagy feltalálónak fából faragott 
sírielét Egy a frankfurti városi könyvtárban levő ” fllte 
Oinqe dér ehrlichen 5taőt ÍTlentz”  című könyvben ennek a 
Glaubergnek német nyelven írott következő megjegyzése 
olvasható - "Henchin zu Budenberg meghalt s elődei mellé 
temették a ferencrendiek templomába ; insignium gentilitiumai 
ugyanott vannak fölakasztva.”  Ezek szerint tehát nem 
lehetetlen, hogy Butenberg sírjának még nyomara akadnak.

flöatok Dürer RIbert magyar származásához.
H üeutscher Buch- und Steindrurker egyik kiváló munka

társa Hennig Pál közöl Reudörfer lános nürnbergi szép
rónak Dürer RIbert kortársának a följegyzese.bol egy egesz 

Í r " T a  nürnbergi művészekre vonatkozó adatot f l Dürerre 
vonatkozóak ezek közül olyanok, hogy áltáluk kétségkívül 
heiaazolódik a nagy mester származásának magyar volta. 
Reudörfer faljegyzése magyarra fordítva ekképpen hangzik: 

Dürer RIbert — mint Besner Konrad írja 1471-ben 
b e t e t t  Atyja akit szintén fllbertnek hívtak, magyar- 

. ' született nyolc mérfölönyire Uáradtól lefelé, Eytasországon szüleien, nyv fljtósi) neuű faluban>

(Rjtós ; innen . ,g ,Q i) nevű kicsiny városkától.

flz^öre^Dürer, minekutána vándorútjában megjárta Rémet- 
1455-ben Lőrinc napján nürnbergbe erkezett. 

alföldet, 55 b szolgálatában állván, fele-

" l  énnek leányát, a tizenöt-esztendős Borbálát.
?.é9“ i n Borbálával 1468-tól 1492-ig tizenhét gyermeket 

ZZ n  nürer köztük a harmadik volt az 1471 május ZO-an
T Zt H későbbi naqy művész Albert, miután ez az RIbert 
született késő 9V anyn)[ues.mesterségre fogtak,
írni és olvasni me9“ ’ ™ V á s t ,  metszést és trébelést 
ahol tizenhat-éves Krisztus szenvedéseit hét ízben ki- 
ugy megtanulta, gy q flű haIaflósának, s szerette 
trébeite. Hp'a 9ymíuességben megtartani, de az utóbbi 
,s volna az y 9nn, ]486-ban András napján
mindenáron festő ,á j iöőre utohlgemuth mihályhoz
leh^ háT T  fl bertet f l három esztendő lejártával, lile- 
adták a fiatal bejárta németországot

« • «  r í ö S  s 5 « l2 3 b S  is szép dolgokat festett. 
ís a németalföldet 5 ue,en térue SZÜIeihez> , 494-ben
négy év ván or á ;  után^v.sszat ^  ^  fösuény>

megnősült, öe eflö Q5SZ0IJVSZcmély vala. Dürer Albert 
hazsártos é i u zekeű^ ^  keflue fe szorgalma kiviláglik

" a9V e mtáJ alá adott s geométriáról, perspektíváról meg a nyomta ás a la adón s ^  sz.metriájárő, és ará.

erődítésről, ,u. H ibő I. éppen úgy a miksa császár tisz- 
nyairől szóló k y > PP |enyomtatott ” Triumpf- 

’ S ”  M E m S á já rfe s tm é n y e d  és sok kézi rajzát 
P s hnnv külön-külön megfizette a császár, de ezen- 
nemcsak h gy kegyfljjat is aöatatt néki. Sőt
kívül meg - za kjrőI meg mbs választó- és egyéb

ijedelmeket is -  akiknek képmását Dürer elkészítette -  
fejedelmeket is tessÉ s ö(jazására. nagy művész mi-

S a  mellett jó beszélőképességű ember volt, s mindenkivel 
barátságosan viselkedett. 1509-ben a nürnbergi 

ínnácsba vá?asz1ották. Ekkor életnagyságú apostol- 
kéodt Í s t e t t  deszkára, az egyik tanácsosnak ajándékozva 

t Rz »teni mindenszentek templomában gyönyörű szép
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oltárképet festett, éppen így a Szent-Katalin-templomban is, 
ualamint azt a ÍTlária mennybemenetelét ábrázoló oltárképet 
is, amely a frankfurti áomokosrenáiek kolostorába került. 
Ami képmást, történelmi uagy egyéb képet itten s egyebütt 
aquarellben, gummis uagy olajos festékkel festett: össze 
sem számolható, mert annyifelé horflták széjjel azokat, 
m in t a geométriáról, szimmetriáról és perspektiuáról írott 
könyuei Is b izonyítják: kitűnő találékonysággal űicsekefl- 
hetett. Ezenkiuül kitünően uázolt és rajzait papirosra, per
gamenbe, fára és egyébre, jól tuőta uésni a fémeket, gya
korlott rézmetsző, tökéletes festő uolt. Domborítani, fo r
málni fában-kőben egyformán tuőott kicsinyben-nagyban, s 
minőén elképzelhető máőon. Száual: ami a festészettel kap
csolatos müuészet, abban ualamennyiben olyan kiuálá uolt 
Dürer, hogy bár akaőhat ember, aki egyik-másik őologban 
az öuéuel egy-értékűt proőukál, űe már olyanra nehezen 
találunk, aki úgy mint ő, annyiféle isteni aőománnyal uolna 
megálőua. Érőemeit peáig még öregbíti az, hogy oly idő
ben tanult, amikor a műuészetek — mint az őelőtfe készült 
otromba fa- és rézmetszetek, ualamint festmények bizo
nyítják — tökéletesen el uoltak hanyagolua. Ép ezért a ter
mészeten kíuül úgyszáluán senkiből sem meríthetett Dürer.

flz  eőőigiekben — az érőektelenebb részek elhagyásá
u l  — közöltük Deuőörfer Ionosnak Dürerre uonatkozó fö l
jegyzéseit. Ez a Deuőörfer is kiuálá műuész-ember uolt. 
Dem festett ugyan oltárképeket, szobrot sem faragott fába- 
kőbe, őe megteremtette a fraktur belük alapját. És ezzel 
már elég tisztes helyet uíuott k i a műuészettörténelemben.

Deuőörfer lános különben 1497-ben született Dürnberg 
uárosában. flpja lóhírű szűcsmester uolt, ő peőig a szép
írás tanulására aőta magát, fiié rt bár a könyunyomtatás 
akkor már uirágában uo lt: a szépírók, az úgyneuezett 
módisták még mindig keresett emberek uoltak. 5ok-sok oly 
dolgot Írtak még akkoriban, ami később a könyunyomtató 
munkakörébe került. 5 az Írás szépségére sokat adtak ; az 
igazán szépen író módisták nagy megbecsülésben állottak.

Deuőörfec tehát szépirói iskolát alapított, amelyben szám
talan tanituányát részesítette oktatásban. Dürerhez közel 
álluán, ennek szellemében működött élete fogytáig. Talán 
Dürer hatásának tulajdonítható, hogy díszesebb munkáihoz 
Deuőörfer oly bőségesen használta az aranyat s a színeket.

Szerkesztőségünkhöz beküldött nyomtatudnyok.
Gyönyörű, a maga nemében eseményszámba menő meg- 

híuó érkezett Gyomáról. f l Kner-Jubileumra szól ez, s ualó- 
sággal remekeltek uéle a csinálóik. H háromosztatú össze
hajtható kartonlapon fölül uastagabb, alul meg oldaluást 
uékonyabb keret fu t k ö rü l; a halouány zöld alapra nyom
tatott keretnek nagyobb zöld és kisebb uörös kockák az

alkotó elemei (már a kockáknak ebből a nagyságbeli különb
ségéből is meglátszik, hogy a teruező mennyire tisztában 
uan a színharmóniáual); fönt középütt uan a derék jubi
lánsnak aranyszínű domborított mellképe. E őombornyoma- 
ton különben érdekes tipográfiai fogóst lá tu n k : a dombor- 
nyomat hátterére előbb zöld alapot nyomtattak, s amikor 
aztán erre az arany ke rü lt: az alul leuő zöld patinás hatá- 
súuá tette a plaquette-hatásos dombornyomat hátterét. 
R szöueget a hajtásnak megfelelően oszlopos dísz uálasztja 
háromfelé. Rz oszlopokból rózsafüzér ágazik k i a mezők 
alján leuő, léniadarabokból összeszedett uirágcserepekhez.

Kaszás Sándor szekszárdi nyomdájából néhány akcidens 
nyomtatuányt kaptunk. Ualamennyi kész bizonyítéka az 
újdonsült nyomdatulajdonos jó ízlésének és szaktudásának.

Egyéb beérkezett nyomtatuányokrál a jöuő füzetünkben.

Szerkesztőségi meg kiadóhiuatali üzenetek.
Többeknek. R magyar Dyomdászok Éukönyuénél a szer

kesztőségi zárlat augusztus hó 1-je. H szerkesztő szíuesen 
fogadja olyan szaktársak dolgozatait is, akikhez nem kü l
dött közremunkálásra fölszólító külön leuelet. Technikai és 
egyéb okoknál fogua különben az idén jáual több szöueg 
fér majd az Eukönyube, mint amennyi a taualyiban uan. 
Legsürgősebb azonban a mellékletek stb. uázlatainak meg 
lemezeinek a beküldése. Ezeket kérjük lehetőleg haladékta
lanul a szerkesztőhöz juttatni, hogy a cinkografáltatási, 
nyomtatási stb. munka racionálisan beosztható legyen.

5., Budapest. R Szakkör jubileumi pályadíját Bárány 
Dándor szaktársunk uitte el. Rbszolut becsű, pompás mun
kát uégzett. Ö különben a nyertese a Dyomdász-Éukönyu 
és Úti Kalauz taualyi címlap-pályázatának is. Ha tekin
tetbe uesszük fiatal korát, s már megléuő egyéb képzettsé
geit i s : el sem tudjuk képzelni, houá fog még fejlődni.

Többeknek. H Grafikai Szemle jöuő füzetének zárlata 
julius hó 22-ike. Rmennyiben azonban hosszabb közlemény
ről uan szó, ajánlatos ezt a hónap 15-ikéig beküldeni, mert 
a zárlat ideje körül rendesen szorulunk már hely dolgában. 
R mellékleteket lehetőleg mindig 20-ikáig kérjük beküldeni, 
hogy az esetleges konfekcionálásukhoz meglegyen a kellő idő. 
f l Júliusi Grafikai Szemle példányszáma különben 1700.

P., Budapest. Köszönjük, f l rajz alján egy kicsit módo
sítani fogunk, hogy az egész kompoziciónak kiinduló-pontja 
biztosabban legyen fölismerhető. Különben igen jó dolog.

U., Bécs. Leuele kissé késue érkezett, f l benne foglalt 
adatokat azonban alkalom adtán föl fogjuk használni.

Kouács Gyula, Kolozsuár. Leuelét sürgős elintézés uégett 
átadtuk a tanfolyami adminisztrátornak. Közremunkálását 
nagyon kérjük. Szíuélyes üduözletünk a kolozsuáriaknak.

Egyebekről tér szűke m iatt leuélben uagy a jöuő füzetben.

Udlasztmdnyl ülés 1907. <M junius hó 18-tín.
1«!fn vannak : Tanay lózscf elnök, Pallók Simon I. alelnök, (Tlorócz 

Írnő 1. titkár, Bozsik István pénztáros, Sarlós Lajos ellenőr, Boros 
Dezső II. Icltáros, Bárány nándor, Enycdy lános. Fekete Béla, Gyön
gyösi Sándor, Kán Kornél, László Dezső, novltzky n. László, Spltz 
Adolf és Stalla fllárton választmányi tagok, továbbá riovák László, a 
szaktanfolyamok vezetője, s Ulanko Uilmos szaktanfolyami adminisz
trátor. Igazolva távo l: Ifj. Algner Antal II. titkár, hahn mór I. leltáros 
és Stefáni lózscf választmányi tag.

,Inök az ü,*8t m*flnyitván, a múlt ütés Jegyzőkönyve 
fölolvastatik és hitelesíttetik.
„ nE' n° k J?!'1* " " -  "OflV a Grafikai S rrm l, é. a ,zaktanfolvamokr< 
t a r f ’nu 4,aB.  lnfll*>''Snyok ügyiben hihUIŐMt bizottság a |0ui
aui ülésen teszi meg ielentísét. ezzel kapcsolatban novdk László i

szaktanfolyamok vezetői állásáról lemond. A választmány a lem ondást 
egyelőre további intézkedésig tudomásul veszi.

Kner Izidor gyomai nyomdatulajdonos e hó 23-án ünnepli nyomdász- 
ságának huszonötödik évi fordulóiát. Tekintettel arra, hogy nevezett 
nyomdatulajdonos a magyar nyomdászat fejlesztése körül elévülhetetlen 
érdemeket szerzett: elnök Indítványozza, hogy a Szakkör az ünnepé
lyen képviseltesse magát. A választmány az ünnepélyre elnököt, titkár 
és pénztárost küldi ki.

A pénztári jelentés és a tagsági forgalomról szóló kimutatás tudó 
másul vétetik.

A Szakkör tervezett nyári kirándulása pedig Julius hónap 1 4-lkére
tűzetik ki.

Az alakulófélben leuő magyar Exllbris-Egycsület fölszólítja a Sza 
kört a belépésre. A választmány a belépést elvileg kimondja, s az a a 
kuláson való képviselésével a Szakkörnek Prüner Arnold választmány 
tagot bízza meg.
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Hovák László bejelenti, hogy az Évkönyv-pályázatra mindössze egy 
pályamű érkezettbe, miután a beérkezett pályamű abszolút becsű, indít
ványozza, hogy a pályamű a munka készítőjének, Bárány nándarnak 
kiadassék, mihez a választmány hozzájárul.

A választmány elhatározza, hogy a Gépmesterek és nyomók Körével 
a Gutenberg-otthonbeli helyiségre vonatkozó szerződést az egész bérleti 
időre köti meg.

5ta!la marton indítványozza, hogy a Szakkér kérje föl a székes- 
főváros tanácsát, hogy a három-négy éves nyomóász-inasokat utalja át 
a szaktanfolyamokba. Indítványozó elnök fölszólalására indítványát 
mint időszerűtlent visszavonja.

fi Szakkör huszonöt-éves jubileumának rendezésére öttagú bizottság 
küldetik ki, melynek tagjaiul I. alelnökön és pénztároson kívül Gyön
gyösi Sándor, fHorócz lenő, Spitz fido lf és Stalla mórion szaktársak 
választatnak meg.

Boros Dezső kérdésére novák László, mint az Évkönyv szerkesztője 
kijelenti, hogy az Évkönyv lehetőleg november végén meg fog jelenni. 
Ülés vége. fllorócz lenő, titkár.

Tagsági forgalom 1907 május havában. Beléptek a Körbe: Kudlik 
Sándor (molnárok Lapja), Bugyi lános, molnár 1., nyerges Ágoston 
(5tephaneum), fDittmann Sándor, Prokl lenő (Pátria), 6ross Samu II. 
(Schmidl 5ándor), Aradi lános, Tzutor Ede, Erdei Sándor, földvári 
nagy Imre, lózsa lános, Kovács Sándor, Kurucz lános, mészáros 
Lajos, münz Rudolf, Oláh Sándor, Pollák lenő, Szakái mihály, Szelei 
lózsef, Zsiga Sándor (Hódmezővásárhely), Király Béla (6yoma), Glatz 
Ferenc (Pallas), Stanisovszky lózsef (Franklin), Tokay Ferenc (6alitzen- 
stein), Keresztúri István (Berkovits), Schlesinger Ferenc (Glóbus), fsizy 
Elemér, Schönu/ald Leó (Pesti részvénynyomda), Friedl Károly (Rózsa), 
Katuza Antal (nagybecskerek), monori Éde (6rafikai Intézet), Horváth 
Bálint, Bába Imre, Ikotics lózsef, Ikotics Péter, Klczel Antal, Kiliáno- 
uits István, martonosi lános, mohár lózsef, Petrovits milorád, Uizy 
István (Szabadka), Bukna n., Kalisch mór, Schmidt Rudolf, UUeissen- 
stein Zsigmond (Kassa), nyitrai helyi csoport, Ulalter Lajos (Löblovvitz), 
Bozó lános, maníu Uazul, Teodor Péter, Szabó Károly, Gromás Alajos, 
Szameth fido lf (Arad). — meghalt: Ravaóics lózsef (Pátria). — Hát
ralék miatt törlendők : Préger Adolf, Taub Emil (Besztercebánya), Adel- 
mann lános, Csengeri Dezső, Türk Dávid, Újházi míksa, LUeith márk 
(Posner), Schuuarz Dezső (Győr), Guttmann Árpád, mészáros Gyula 
(Franklin), Goldstücker Emil, Szendefi Dezső (Hedaig), Böröndy László 
(molnárok Lapja), Dobler lános (Stephanejm), Sonnenfeld Rezső (Athe- 
naeum), lakobszen Károly (Buschmann), fauszek Károly, Kenesei Árp., 
Knipp Ferenc (Pesti részvénynyomóa), Éliás Sámuel, Uirágh Aladár 
(Korvin testvérek), Béres Károly, 6rünberg Salamon, Flesch Uilmos, 
neufeld Dezső, Fischer manó, legyei Károly, Krausz Adolf, B. Szabó 
Lajos, lakobik Antal, Hláthé István, Breitner Uilmos, Kürschner Adolf, 
Kepes István, Donáth Ármin, Pilcz Károly, Hódy lózsef, Hujber Istv., 
martiss Ferenc, münz Károly (ismeretlen tart.). — A hó végén 11 tb., 
1Z5S rendes, összesen 1266 tag.

Tagsági járulékokban egyesektől befolyt (I. pénztári kimutatás): 
Pollák Dezső 1.20, madi Sándor 1.80, Uarga István 1.Z0, nyitrai helyi 
csoport 7.Z0, Kovács lózsef 1.80, Hegedűs Péter 1.80, Rosenberger I. 
3.—, Steininger Ign. 1.20, Breitenecker mih. 1.20, Légárd lózsef 1.20, 
Diószegi Kálmán 1.20, Halász Kálmán 1.20, Ábrahám Leó 1.20, 6ross 
Samu 1.20, Schivarz Ambrus 0.60, Stern Sándor 0.60, Keszler Uilmos 
0.60, Lackenbach Artúr 0.60, Briják Ádám 0.60, Landberger míksa 0.60, 
Boskovicz márk 0.60, Schwarcz László 0.60, Farkas Lajos 0.60, Ulolf 
Antal 0.60, UJolf Sándor 0.60, Uisy Imre 0.60, Burger Béla 0.60, 
Bogár Ignác 0.60, Krausz n . 0.60, Teichner lakab 0.60, Skodnitz lakab 
0.60, Bruck Andor 0.60, Landmann 6yula 0.60, 6aá! Benő 0.60, Künst- 
ler Aladár 0.60, Ecker Sándor 0.60, Ulalter Lajos 0.60, Halapka Pál 
0.60, összesen 52.80 korona.

Pályázat a Grafikai Szemle műmellékleteire.
A Könyvnyomdászok Szakköre választmánya 1907 március 12-én 

tartott ülésében elhatározta, hogy pályázatot hirdet a Grafikai Szemle 
1907-Iki műmellékleteire. A pályázati föltételek a következők :

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

A Fővárosi nyári Színházba, a Uígszínházba és az Uránia tudo
mányos színházba 25—50°/'o-kal mérsékelt jegyekre jogosító utalványok 
kaphatók a pénztárosnál (UI1I, lózsef-utca 23. sz., 11. 18; vasárnap 
délelőttönklnt a körhelyiségben), valamint a Hungária-fürdőbe szóló 
kedvezményes jegyutaluányok is. A színházjegyekre szóló utalványok 
ára darabonkint 4, a fürdőjegyekre szólóké pedig 2 fillér.

A Szakkör t. tagjait kérjük, hogy mindennemű kondidóváltozást, úgy 
az abba való be-, mint kilépést haladéktalanul adják tudtul a Kör pénz
tárosának (lakik: U lll, lózsef-utca 23. sz., II. em.), mert csak így 
kaphatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat és meghívó
kat. Elég erre a célra egy egyszerű levelezőlap.

Szerkesztik Tanay lózsef és Hovák László. Kiadótulajdonos a Könyv- 
nyomdászok Szakköre. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest U, 
Hold-utca 7 (telefon 36—02). nyomatott a Pesti Könyvnyomda R.-T. által. 
Előfizetési á r: egész évre 4 kor., félévre 2 kor. Egyes szám ára 40 fill-

fl Grafikai Szemle hirdetéseinek szabott á r a i:

a) Egész oldalnyi hirdetésé: egy éure .. .. Z40.— kor.
„  „  „  fél éure .. .. 130.— „
♦ » »» „  negyed éure .. 70.
»» »* „  egyszeri közlés 30.

b) Fél oláalnyl hirdetésé : egész éure .. .. 130.
,, fél éure ................ 70.

»» ** „  negyed éure .. .. 40.
»* t* „  egyszeri közlés .. 20.

c) negyed oldalnyi hirdetésé : egész éure 70.-
,, fél éure .. .. 40.

*» »* „  negyed éure .. 25.
** »» „  egyszeri közlés 13.

ö) nyolcad oldalnyi hirdetésé: egész éure 40.
„  fél éure .. .. Z5.

»* *» ,, negyed éure .. 15.
♦ » »» „  egyszeri közlés 8.

Hz apró hirdetések ára az első közléskor petit soronkint 
40 f il lé r ; minden touábbi közlés ötuen százalékkal olcsóbb.

! Nagy díj 1
K a s t  b E h i a g e r
Q iQ i 6. m. b. H. ISOiSD

világhírű gyártmányai a st.-lou isi 
világkiá llításán a ligmagasaht) 
á llia l Iett.tr kitüntetve. — 
gyárak: Berlinben, new-Yorkban 
és fhicagóban.

Képviselő Rusztrls-Magyirorsz. résiére:

Carmine Hugó
B u d a p e s t, B é re , P rága.
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FI magyar állam 
nyomöászattör- 
ténelmi térképe

Tervezte és magyarázó szövegét ír ta :
Q f i r t i h b e r  k r r o l y . □

G S !

Rra helyben GO fillér, vidékre 7 0  fillér. 
Rz Évkönyv megrenflelűl féláron kapják.

MAGYAR
NYO M DÁSZO K

ÉVKÖ NYVE
Szerkeszti: NOVÁK LÁSZLÓ 

k ia d j a  a  k ö n y v n y o m d á s z o k  s z a k k ö r e

1907
h u s z o n k e t t e d i k  é v f o l y a m

Karácsonykor jelent meg igen díszes 
Kiállításban. Terjedelme mintegy 10 ív, 
'.'^mellékleteinek száma 45. Kiállítás 
cs tartalom dolgában fölülmúlja az 
? d«gi köteteket. — Ára 3 kor., postán 
küldve 3 kor. 30 fillér. Megrendelhető 
?, Könyvnyomdászok Szakköre pénz- 
árosánál : Bozsik István szaktársnál, 

Budapest Vili, József-utca 23. szám.

Eztúel Évkönyvünkből van még eladásra szánt példány, 
nagyobb megrendelések esetében — míg a készlet ta rt — 
részletfizetésre is kaphatók Bozsik István pénztárosunknál 
(V ili,  lózsef-utca 23) helyben 3, vidékre 3-30 koronáért.

nyom ód faktor,
ki éveken át külhoni nyomdákban mint első akcidens-szedő, 
korrektor, revizor és mint faktor működött, a magyar és 
német levelezésben teljesen jártas, — visszatérendő, a fő 
városban vagy a vidéken megfelelő állást keres. Címe: 
Buchdrucker f l.  Knappé, Berlin 5 . 4Z, UJassertorstr. 39. 

Közvetítésért tlszte le td íj!

CHÖniflG GYULA
s z a k a s z ta lo s  s)

B U D R P E 5 T

Ul, Váci-körűt 51.

is antiquaszek- 
ny 6 K 40 f. 
agy szekrények 
K 40 f.

Árjegyzék Ingyen és 
bérmentve.
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K u r z u s é n  ] á n o s  é s  T á r s a

e g y e s í t u e :  B e r g e r  D  U U ir th
lipcsei festékgyárosokkal.—  Budapest IX, (Tldrton-utca 19 (telefon 56-64).

Első magyar könyu- és kőnyomóai festék- 
és hengeranyag-gyár.

F 1 Ó K - 6 Y A R R K :  BERLin, BflKfTlEn, FLOREnC.LOnDOn,
HEUl-YO RK, PARIS,SZEO TPÉTERUHR.

Újság-, mű-, illusztráció-, őíszmű- s mindenféle színes festékek, kencék, bronzok a 
grafikai iparágak részére. Henger-öntő műhely lapos és körforgó gépekhez. Olcsóbb 
és jobb a házi öntésnél. Patent, Uictoria és Bianca hengeranyag kockázott és sima 
táblákban. 5zeőőuasak igazítható feszítőuel, szabaőalm. saját találm ány, 47.004. 
=  és 53.406. számú osztrák-magyar szabad. Számos helyen kitiintetue. =

Ua'rosi iroda: Budapesti/, Flulirh-utca 7 (telefon: 76—44).
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^M egjelent
143. oldal.

és a 'g ra fika i Szem le k i
adófjivatalá6an ( B u d a 
pest V, fKold-utca 7. sz.), 
valam int B o z s ik  3 . szak
köri pénztárosnál (B u d a 
pest Vili, fjózsef-u tca  23, 
”■ em. 18. ajtó, avagy 
Várm egye-utca 11. szám, 
F ranklin -fiók) kapható:

f i  é'Könyvnyomdászok Szakköre
1905— 1906-iAi

szaktanfolyamainak
Szerkesztették: T a n a y  J ó z s e f  és é V o v á b  £ á s z ló .

2 2 0  oldal sok szedés- és egyéő példával, f f  szakjukőan  
fejlődni óhajtó szaktársak nélkülözhetetlen kézi könyve. 
B ö v id  és azért tömör összefoglalásőan ismerteti a szak-  

tanfolyamokon előadott tanítási anyagot.

f á r a  1  b o ro n a .  V id é k r e  1  b o r o n a  1 0  f i l lé r .

BERTHOLD H., BERLIN SW
RÉZLÉNIAGYÁR ÉS BETŰÖNTŐDÉ RÉSZV.-TÁRS.
F ^ U  w í n  Szt. Pctervár, Moszkva és Bauer *  C c, Stuttgart

V ezérképviselok;

P u s z ta fi R. és tá rs a , B u d a p e s t V, L ip é tk ö r ú t  17
a  k ik  m intákkal és ajánlatokkal szolgálnak.

£anston-9Ylonotype
a világ legjoőő Betűöntő- és szedógépe.
M agyarországon és A u sz tr ia  területén eladja és m űáődés6en Bemutatja

állapíttatott Gavmine ögiapíttatott
1878. év6en.

1878. év6en. te lje s  n y o m d a ó e re n d e z é se b  g y a r a

B u d a p e s t  V I ,
^ K irá ly -utca 26.

gjittricfjyasse 1968.

Ofyomda-festékek, kencék és 
Őengeranyagok nagy raktára

SKaél és Sfjinger
<&• vi. 6. 3 f .  stuttgarti és feuer-  

Badji gyárai6ól.

J V i e n  v i l
3iurggasse 90.

Biókgyárak: S few -JorkB an , 
B é r  linóén és G(jicagó6an. 

f f  párisi kiállításon grand  
nrix-vel és két aranyéremmel, 
PtováSBá a st.-louisi kiállítá
son nagy díjjal lett kitüntetve.
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<5

Josef Anj£er
vasöntöde & Söhng 
Wien-Mernals, Hauptstr. 122.

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

=  MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE: =

S IL B E R E R  A. úr, G algócon.

0R ÍT105  BUSZjTÓU UT ÓD AI

KÖDIG és  BfiYER
=  fotocinkográfiai műintézete =  

Budapest Ull, Kazinczy-u. 32.
f j  f  |C C C / mindennemű képes nyomtatud- 
r \ L ] D C r \  nyakhoz a legjobb kiuitelben.

flUTOTÍPIfl. =  K R O m orÍP Ifl.
=  F0T0TÍP1D. =  F0T0L1T0. E
c=3  HázonkluQII felültelek. 1— 7 3  

J ----------------------------------------------------------------- L

........  ..... J

S Wr
Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
Budapestet).

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

pedig: könyvnyom
dái gyorssajtókat, 
körforgású nyomó

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

Egyszerű könyvnyomdái gyoraaajtó vaauiaa járattal ét 2 feladó hangárról. i
Ptotl kBnyunyomda-réazvény-tdraaadfl (U, Hold-utca 7)
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I

r v j— “ — i/ "
K O BLIN Q ER 
SS .G T G U I $■
Fotokemlgráfial Műintézete

BUDAPESTEN
VII, Csengery-utca 22. sz.

Készít

KLISÉKET
művek, folyóiratok, árjegyzé
kek, hirdetések részére.Tervek 
fotolitográfiailag sokszorosít- 
tatnak. 4- *4 4  4  4  *  4  4  4  4

TELEFON 14-61.

r

|L Könyv- és kőnyomdai 
festékgyár.wü s t g  f .

Iroda és raktár:

p  BUDAPEST
VI, Gyár-utca 62. sz.

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

és színű festékeket.

H« n n r » n » « f  k *n c « -« y á r.

„Krause“ emeltyűs kőnyomó-kézisajtö.
'  f i  |  taliga vieezninenetelét

Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ru0*nyo y
könnyítő szerkezettel.

A sajtó távirati megjelölése
tödőkeret

nélkSI

Mariagc . .  
Magdaléna 
Magdolum 
Maximilian 
Moriche . • 
Methusalem 
Methule . .  
Melchior.. 
Melchiades 
Mumie. . .  
Mummerei 
Myscole . .

Szállítási díjtól és vámtól mentesen 
Ausztrls bármelyik vasúti állomására.

Jf* *  megrendelésben a lödókeret 
küldése nincs világosan kikötve: a 
c=3  nélkül szállítjuk a sajtókat c=a — — ~

Bővebb fölvilágosítdst a d : K A U F M A N N  
GYULA, Budapest VII, Kertész-utca 37.

Marialite.. 
Magazijn . 
Magenader 
Maximianus 
Moriolis . • 
Metileno. • 
Metrisch..  
Meldois . .  
Meldung.. 
M u lv io . .  • 
Mummolus 
Myself

MN
MP
MPa
MQ
MR
MS
MSa
MT
MTa
MU
MV
MX

A sajtó Ara

cm
45
55
55'
60
65
75
75
80
80
85
95

110

65
70
80
90
95

100
100
110
125
140
150

korona
700— 
795— 
8 1 5 -  
905— 
950— 

1100*— 
1110*— 
1145 — 
1165— 
1250— 
1370— 
1670—

korona
735— 
850— 
870— 
955— 

1010*— 
1160*— 
1170— 
1210*—  

1230 — 
1315— 
1435-— 
1750-—

^  árak,*, benloglaltatlk a kerékvédö Ara . .  ---------------

KARL KRAUSE, l e ip z ig .
mOO



Bélyegző-metszés. 
fHehanikai műhely. 
Saluanoplasztika.

Ólomzdr-gytírtcis.
Tömöntöőe.
Rézlénia-gytírtds.

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

■  Budapest UI, Üessewffy-utra 3Z. sz. I
□  Telefonszám 23—70. □

üús raktárt tart folytonosan magyar, német, 
tót, horudt, szerb, romdn és bolgár ékezető

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

U lD 0 M 5 f ^ 6 l  U 1 0 0 H 5 r iS !

Egyetemes tabella-a lapzat
□  fzettel és Brndtnrr szabadalma. Q

P » tl kSnyvnysmía-r4,iu4ny-tdreo»íg (V, Hsld-otra 7)


