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Larilleux Ch. és Társa
B u d a p e s t  U, T ü k ö r -u tc a  4 .

N y o m a to t t  e g y á r  k é p n y o m ó  festékéue l.



Tartalom: Borítékunk és mrtléklrtrtnk. nyomaászattarténeti tBreWke^ p(”piro f ™“fcai™zhatí>^^
novltzky n. Lászlótól. Adatok a hangiegyes nyomtatás törtínrtkflzbeni piszkolóóása. Bonúbőr vomás celluloidra és 
(Zsírfoltok eltáuolítása nyomtatáskor. Hz autotípiák nyomtatás auahorIatban. Eltörálhetetle ^  faltusz Edétől.)
nyomtatás. Szedésről -  szedőknek, (fi uázlatkőnyu a 9 S g d gok. (” « haladás érdekében ._rofihoi egycsiilet. 
ólamra. Kétszlnnyomásos katalógus-féléknek szedese.) Leuelez . P pályázata hefCshedelmi és iparkamara
fiz "ígéret főidéről” , íllay lózseftől. Uegyes közlemények. (»  “  „  oz ítcán. 0 « • « « B gépmesterek és
?,rhe.m,?rafus-a lkalmazottak újabb árszabálya, nyamtatuányok osztag n a  b i r o d a l m i  nyomda teruezet^ ^  „  f r e i b u r g ,

Pályázata, fehér betűs és fekete alapú nyomtató-lemezek. ^  fioszőrűkő mint L n.“í,yL . t j  mUnka.) Hiuatalas rész.nyomók kézi könyue. néhány oiabb adalék a sajtóhibák történetihez, nyon,Wszflttőrténetl munsa.r
tanterue. Színes papirosok kiállítása. “ >u m '■ ra ~

Borítékunk és mellékleteink.
Borítékunkat a moűern mesterszedői gárda egyik leg- 

m ^ ebbike s taua,Vi tanfolyamaink kitűnő előadója, Kun 
Jíi'naiy szaktársunk teruezte. f l boríték különben sikerült 
í USa a legújabb dekoratíu munkálkodásnak, f l soroknak 

• alapnyomatszerű kiuésése szintén Kun szaktársunk 
volt, ualamint ő teruezte a lapfejet és a címek 

ö'szt is. f l nyomtatás a Pesti Könyunyomda K.-T- 
Vöm ató-osztályi művezetője, Bauer Ferenc Jó Ízlését dicséri. 

H 'é le te in k  száma most négy. Fiz első a debreceni 
eau maI?n Kronouitz féle könyunyomdában készült, és 
g5:®zerüsége mellett is megkapó és hatásos munka. 5ze- 
térei ÍS nV°"«taWJ« egyaránt kitettek uéle magukért. H iá 
nu im l2Ws és a nyomtatás kifogástalansága egyaránt b zo-
dj._. *..bo3y lő szakemberek a munka csinálni. 5  méltán 

uáIik a főnököknek is ez a kis nyomtatvány, 
ték Sa9°t tesz arról, hogy a derék principálisok megértet- 
teIipEatumo^ ern könyvnyomtatásban uralkodó eszméket, s 
hiemsi "Evésükkel azon uannak, hogy mentői szebben s 
féakn f *ak*3an állítsák elő a nyomtatványaikat. — R csinos 
tatáin ° S2efl6ie különben Strébely Gusztáv szaktárs, nyom

ra . Szathmáry Gábor gépmester szaktársun
e9ves;uVk me,,őhletünk aradi munka, s az ottani sza 
zetes ‘ tánc-estélyi  meghíuójául szolgált, f i régi n«e- 
egy n,.. by Lipót és Fia féle könyunyomdában nyomodo 
tara 4' es számú gyorssajtón, még pedig punk-
tatást n 1. ^ zcőője Finszter üános műuezető volt, a nyom- 
*emezhfíf üaIan’ in t az alsó kaszetta alapjának (Tlüser- 
sunk „ i  Ua,lú klu*sését Szász Gyula gépmester szaktár- 
stereDti,,?22*e’ ^  fölső kaszetta háttere szedésről készü 
saink ! r | "yamódatt, de a mellékletet előállító szaktár- 
kiaéstét k i» Pantasan kürüluágták, s a női fej helyét is 
halad n t  — R°9V a régi Réthy-nyomőa mennyire
öiS2(te. s mily modern és Jól használható betű-és

Víggal van fölszerelve: e melléklet Is bizonyítja*

..b mpiiéklelünk a budapesti Berkouits-nyomdábart
HQ.h í  nuomda agilis üzletvezetője. flugenfeld ÍTliksa 

készült, S e nyomd 9 flz  egísz öolog szefléskompo-
szaktársunk ^  a 5 ,eu6 |ira .a|ak is az. És ép ebben
zició, tehat a hözéP ^  kiváló érdekessége, megmutatja, 
van a nyomfatuány |egközönségesebb keret-
hogy egy kis t a ld » « n » r f f l j a ^  ^  alakzatQkat tud 
darabokból meg le könyunyomfató. Rugenfeld szak-
összekomponalni az úgy j5ITlíl szépen nyilatkozik
társunk közismer 5 f5)frásos árjegyzék-borító lapon, 
meg ezen a ’ ^y "JP ho"  .Jméi uidéki munka. Blandl iános 

negyedik mellékle.ün iábfln készítette müller Hntal 
jóhírű mohácsi könyvny i érdekes tipográfiai
U t a m * .  Sím l »tSM k . t t rt »1Ipfld9
termék. Hz aranyszín pedig kontúrostul s ala-
útján sokszorosítódtak, a I P ő ornamentum

p„ t „ , , «« '» " "  -  m m - « * * * - ■ *
meg a lap: mlnö-mmú t ^  szakbei, ugyeSSé- 
e munkájával ismét í?n , 9a kezünk ügyébe kerülő mohácsi
géről. Régóta figyeltük j a j r  a kéz s áimhatjük, hogy

nyomtatuányokat, 9 bi y tudás és iparkodás
e kis város nVDm^ k at messze földön ismertté tehessék.
ahhoz, bagy nyamdaiukat m , ^  és Törsa

ötödik meiiékietüi1 h J flk. r  franciák nemzeti hős- 
festékgyáros cígnrt b 1 leanne ö, flrcnak a szobrát
nőjének, az orléansi s ^ autotípiák nyomtatásúra
ábrázolja. R sz P . 1(ák s gépmestereink bizonyosan 
szánt festékével ?nyomtatástechnikai szem-
nagy ^ « a* 5 2 £ y 5 n S . .  Oly nagy fekete fölületet 
pontból nem közönség IIeit a „ilágosabb tónusokat
tisztán is  S o n y  csak abszolúte Jó festékkel lehet-
sem piszkltan el - b'« " V  r f  áta híresek kltünO mlnO-
séges. f l ^ " ’^ ^ l n b e f  már valóságos tudománnyá fej- 
Í s S t le 'a  sp^cÍális lélokra való nyomdafestékek készítését.
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fl régmúlt idők nyomődszainak egyesüléseiről.
Hz augsburg-városi nyomdász-céh a múlt számunkban 

közölt bevételeit főkép arra fordította, hagy megokolt ese
tekben kölcsönnel vagy egyéb segéllyel támogatta a taglalt.

f l prágai nyomdászok céhében 1765-ben alakított segítő
pénztár már rendes egyesületi Jellegű intézmény. Rz alap
szabály "fonfederatians - Instrument dér 
Herren Principalen, Faktorén und Eesellen”  
címet visel. R pénztárba a főnök 3, a se
géd 1 krajcárt fizetett hetenkint, mely 
utóbbi összegecskét a segéd béréből levon
ták. R céhláda kulcsait egy mesterből és 
két segédből álló hármas bizottság őrizte.
R főnök 1 forint, a segéd 4Z krajcár 
betegsegélyt kapott hetenkint. Temetkezési 
illetményül a főnöknek 60 forint, a segéd
nek 40 forin t já rt. fitutazók 1 forintot és 
30 krajcárt, munkaképtelenek és rokkan
tak pedig 1 forintnyi, illetőleg 4Z krajcár- 
nyi segítséget kaptak. Ez bizony az ak
kori viszonyokhoz mérten óriási összeg.
□e valószínűleg csak igen kevesen jutottak 
hozzá. Rz alapszabályokban elő van írva, 
hogy a tagok valamely elhalt tagtárs teme
tésén tisztességes öltözetben és kötény 
nélkül, mindannyian kötelesek megjelenni.

Rmint látjuk, a nyomdászok már az 
előző két században is a legelsők uoliak 
a jelenlegi segélyezési rendszer kiépítésé
ben. Uiszonylag nagy intelligenciájuknál 
fogva a társulási szellem jóval értékesebb 
eredményeket hozott létre náluk, mint bár
mely egyéb, tisztán kézmives iparágnál.

f l nyomdász-céhek városankint, sőt álla- 
monkint voltak szervezve, s egymással 
szoros kontaktusban állottak. Ha egy céh 
valamely főnököt vagy segédet kizárt, az 
ha főnök v o lt:  sem inast, sem segédet 
nem kaphatott, mert aki az ily főnöknél 
munkát vállalt, azt egyszerűen kizárták a 
céhből. R nála tanult inas nem szabadul
hatott föl az előírt cerimániák között, s 
így segédnek el nem ismertetett, s mun
kát sehol sem kaphatott. R kizárt segéd 
ugyanígy járt. minden segédnek igazolnia 
kellett, hogy legutóbb kinél dolgozott, s 
csak kellő igazolás után léphetett be vala
mely nyomdába. Belépésekor ezenkívül 
még különféle formaságoknak volt alá
vetve. Rz elszökött inast egy mesternek 
sem volt szabad fölfogadnia, s becstelen
nek nyilvánították őt. Reyler gothai könyv- 
nyomtató 177Z-ben egy tőle elszökött inast 
később visszavett, s őt becsületes ember
nek nyilvánította, f l nyomdász-céh ezért 
Reylert kizárta a kebeléből, s csakis a 
gothai herceg s a Jenái egyetem interven
ciójára fogadtatott uissza a céhbe. Egy 
másik eset, a sok közül, a baseli céhnél

fordult elő. Haas baseli betűöntő 177Z-ben a céh közbe
lépésére biróilag eltiltatott attól, hogy az általa föltalált 
vas nyomdai sajtón dolgozzék, egyszerűen azért, mert a 
nyomdászatot nem tanulta ki annak rendje s módja szerint.

R segédek, inasok és főnökök egymás közti szolgálati 
viszonyáról érdekes adatok maradtak az utókorra. R se
gédek kezdetben a mesternél étkeztek és laktak. Egyes 

nagyobb városokban, mint Strassburgban, 
Bőseiben, Kölnben, Antwerpenben stb., a 
segédnek külön kosztpénz járt. f l mester
nél étkező segéd meglehetős szubordinácló 
alatt állott. Ryáron tíz, télen kilenc ára
kor otthon kellett lennie ; ha elkésett, nem 
eresztették be, s a béréből egy napot le
vontak. f lk i a kaput döngette, azt szintén 
megbírságolták, ha hagyta magát. Rz 
augsburgi városi tanács 1713-iki rende
leté a kimaradást mesternek és segédnek 
egyaránt megtiltotta. Hogy a segédek nem 
nagyon respektálták a céhbeli határozato
kat, abból is kiviláglik, hogy a majna- 
frankfu rti mesterek 1563-ban egy a városi 
tanácshoz intézett beadványban arról pa
naszkodnak, hogy a segédek néha délig 
alszanak, evés közben lábukat az asztalra 
rakják, s mindenekfölőtt igen sokat isznak. 
R tanács csak 1573-ban hozott egy a se
gédek megrendszabályozására irányuló 
határozatot, mely ellen a segédek erősen 
protestáltak, de a szabályzat azért mégis 
érvényben maradt. Pedig ha tekintetbe 
vesszük, hogy tizenkét-tizennégy árát dol
goztak napjában: talán nem is csoda, ha 
néhanapján elaludtak. Különben a frank
fu rti tanács határozatával sem törődtek 
sokat. Ha kedvük szottyant: mulattak.

R céhszabályok néha igen komikus ha
tározatokat tartalmaztak. R frankfurti 
szabályokban például megtiltatik a segé
deknek, hogy valakit azért, mert nekik 
adós, kihireszteljenek, vagy az illetőnek a 
nevét a mestergerenöára, avagy az ajtó
félfára fölírják. Használt-e a tilalom '■ 
nincsen megemlítve az arkivumainkban.

Hagy a segédek sok helyütt jogosan 
tiltakoztak a különféle céhszabályok szi
gorúsága, az ellátás és a díjazás ki nem 
elégítő volta ellen: az a szórványosan
megörökített sztrájkokból is kitűnik, néhol* 
mint például Bőseiben, a város tanácsa 
figyelmezteti a mestereket, hogy segédeiket 
evés, ivás és egyebekben jól tartsák. 
R párizsi nyomdászok 1530 és 1539 köz* 
többször abbanhagyták a munkát, s \ob^ 
ellátást, béremelést s az inasok számának 
korlátozását követelték, f l hatóság azon
ban mindenütt a segédek ellen foglalt állás', 
akár csak a huszadik században. Etienne
Dolet, a híres francia könyvnyomtatá-mes-
ter, a segédekkel tartott, s ezért sok elled"
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séget szerzett magánah; utóbb, 1546-ban, fei is végezték. 
“  segédeknek a céhen kívül álló szervezetük is volt, s 
e szervezet kiküldöttei tárgyaltak egyes esetekben a meste- 
cekkel. f l segéőek már ekkor is részint számolásban, 
részint bizonyos fizetésben dolgoztak, f l  szedők betűnem 
és oldalnagyság szerint, a nyomók pedig oldalnagyság és 
Példányszám szerint számolták a különféle munkákat.

filinden segéd az egyik vásártól a másik vásárig szer
ződött, rendesen fél évre. Ha a vásár előtt tizennégy nap- 
PQI a mester a segédet megszóiitotta, s vele hosszabb dis- 

urzusba bocsátkozott: ez annak volt a [ele, hogy még 
e9V fél évig m aradhat; ellenkező esetben tizennégy nap 
mulua kilépett, minden segédnek kéthetenkint egy kimenő- 
öapra volt joga a vasárnapokon és ünnepnapokon kívül.

segéd fizetésének egy bizonyos hányadát rendszerint 
?nt fagyta a főnöknél, melyet az az
on a legközelebbi vásárkor fizetett ki 

Uásárkor azután ebből a pénzből 
agyakat ittak, f l mester is szokott 
zonyos alkalmakkor egy kis vendég- 

om'b csaPn'* iegtöbbnyire vásárkor, 
m ' °,r nagyobb összegű pénz ütötte a 
lih f  u * börtön-napkor rendesen nagy 

a.‘ r Inhet volt, amelyre az összes 
gedefc hivatalosak voltak, f l régi 

J á s z o k  különben — mint ezt az 
áll .maraöt e9V*s adatokból meg- 
ma+P" " aí Ûk — lehetőleg minden aikai- 
. i . ,  me9ragadtak, amelynél valamelyes 
ben r°  •U° 't  kilátás. Ebben a fekintet- 
n "  P ',öduI az angol meg a német 
Obi j  te,Íesen egyöntetűen já rt el. 
eitpt+SZeÖÖUasdt 'á tte tte , avagy betűt 
belín «  fÖ' Öre : birsá9ot fizetett. Hki 
” iniS u °  kondícióba : az úgynevezett 
fiz rt ÜS” ' t - fölvételi díjat kellett 
v á lta M  mely később ” Einstand” -dá 
m i n * * ’ Ma ennek mennyisége vagy 
zött f  ̂  nem *̂e'e'f  me9 a hozzá fű- 
vénut i rak°zásoknak : egyszerűen ér- 
eQU ,:,e" nek nyilvánították, s a félnek 
őezni u  ’ ’ Einstond” -ot kellett ren- 
nie ** , a nem fize te tt: k i kellett top
pot m ■■ bDIk°ttá lták. minden névna- 
lombő|f ^,! 5 ba már minden alka- 
desen kifogytak: fölkaptak egy ren- 
a ko rrin ^1-00*3 koiiégát, s ülepét egy 
szivanci,^0^In-székre helyezett nedves 
övezett ueröestéh- Ez volt az úgy- 
kitüntetéQ 9a“ fsch° iá s ” , amely nagy 
a r fQj szamba ment. Egy szóva l: 
vezhetfi ^ / ^ á s z o k  minden néven ne- 
az Qu. “ 'kaimat fölhasználtak, hogy 
hassanab* Í uds' szokásoknak hódol* 
arra Q2 ’ ^ n90,országban például még 
niidőn a Q ko'ontra is nagyokat ittak,

9QsztottobnhÍn1 U* olaios PaP,rosf  rQ- 
üvegQb|n, az ablakokra (tudn iillik  az

fényüzési , ^ kQriban mé9 '9*11 nQ9y 
libahúst * kk UQ,f)- 8  mester e napon 
^  kencef-S<b° rt adott a személyzetnek, 
kfnálkoz tt S UgyanilV lö alkalomnak 
Vesltésír szdraz fofkok megned- 
BHorsrhni 0 se9éöek éltek is vele. 
me9ielent ” n  CSei korrektor 1634-ben 
kólában ■> Or*kotypographia”  c. mun- 
tók köréh rÖsen kikel a kanyvnyomta- 

en nagyon elharapódzott része-

qeskedés ellen. Hogy minő eredm énnyel: nem tudjuk, mert 
erről már egyáltalában nem szól az akkor, krónika.

Bár nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz: a századok 
„irtttt nuomőász-viszonyok tüzetesebb megismertetése okáért 
e mondok Itt még egynéhány érdekesebb históriai adatot. 

H nyomdászat bölcsőkorában a könyvnyomtatók tdbb- 
• „  tanult emberekből rekrutálódtak. f l korrektorok az 

nV I m i  tanárok^Torából kerültek ki. H szedők kezdetben 
szintén az egyetemi hallgatók sorából kerültek k i ;  a nyom- 

♦ föltalálása előtt ugyanis a könyveket az egyetemek 
Etelékébe tartozó másolók másolták kik később -  midőn 
„  a foalaikozás mindinkább kisebb térre szorult -  nyom- 
“  a ?°9'? csaDtak föl, s e minőségükben is az egyetem 
daszoknak P maradtak, s az egyetemi polgárokat
S l i e t f f r i  iáu il jártak. Ez a kiváltság azután  több év- 
megillető trm g szózaa 0n á t érvényben m aradt, az  egye

temi és városi tanácsok folytonos sú r
lódására adván alkalm at, fl nyom dá
szok ugyanis inkább az  egyetem, mint 
a  városi tanács fönhatósága alá kí
vántak tartozni, miután ily módon a 
céhrendszer béklyóiból menekülniök le
hetett fl céhek viszont a  tanács útján 
az  egyetemek hatásköre ellen protes- 
láttak Ez az anomália csak akkor 
szűnt meg végképpen, amikor a  nyom- 
dászok önálló céheket kezdtek a lak í
tani, a  tizenhatodik század  közepe tá 
ján .' A célrendszernek az  az előnye 
föltétlenül megvolt, hogy — m int már 
említettük is  -  az  inasok kiképzésére 
kellő gondot fordítottak. Ez megelö- 
zőleg bizony, a nyom dászat bolcső- 
fcorát kivéve, sokszor nagyon primitív 
bínzetfséqű szedőkkel dolgoztak a 
nyomdák? némely munkához tizenöt 
tolió oldalnyi sajtóhiba-helyreigazítás 
uolt mellékelve, néha! meg is büntet
e k  a szedőt a sok hibáért, ennek 
azonban nem sok praktikus eredménye 
volt. Uiürzburgban egy szedőt, aki 
sok sajtóhibát csinált, meghorbácsol- 
tak  és kiűzték a városból, fl cehek 
Itntufum ai, s  részint egyes hatósági 

ab yok is . lööve. gá ta t vetettek e 
I Z S hatású  kinövésnek ; m eghatároz
ták  az inasak szám át, s  előírták a 
kiképzésük fokát. Hz inasok szám a 
„ ó n b a n  kezdetben rendkívül bősége
sen volt m eghatározva ; minden seged 
után egy inast lehetett tartam , am.

ási visszaélésekre adott alkalma . 
m nt áprilisi füzetünkben már említet- 

is • a segédek az inasok szamot 
drasztikus eszközökkel igyekeztek le- 
E S z á llí ta n i ,  ami ellen viszont meg 
a mesterek tiltakoztak, flngolorszag- 
hnn I Károly király bejében m.nöen

tartani S a  mesternek gondoskodnia 
k e  ett az inasok alapos kiképzéséről.

f l régi nyomdászoknek egyes ural
kodók különféle kedvezményeket adtak.
Friaves Ágost 1711-ben a nyomdászo
kat gyógyszerészeket, sebészeket es 
Htt/ösöket fölmentette a katonáskodás 
S  1712-ben pedig a fringia-viselésre 
vonatkozó tilalom alól a nyomdászokat
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mint művészeket fölolűotfa. f l braunschweigi herceg peűig 
— ezüst gombokat varratott nyomdászainak kabátjaira. 
Hogy apró-pénzt is adott-e nékik e kitüntetéshez: arról 
hallgat a krónika. Egyes fejedelmek adóelengedésben s más 
kedvezményekben részesítették a nyomdászokat. Egyházi s 
világi föurak udvari nyomdászt is tartottak, s rendes kon
venciókban részesítették dt. f l tizenhatodik század vége 
felé a würzburgi érsek udvari nyomdásza huszonöt forint 
készpénzt, tíz köböl búzát, egy mérték bort és egy udvari 
disz-öltönyt kapott évi fizetésképpen. Egyes főurak — sőt 
uralkodók is — az akkori divathoz képest csupa szórako
zásból nyomdászkodtak ; állítólag még Pompadour asszony
nak is kedves szórakozásai közé tartozott a nyomdászat, 
lózsef császár és Frigyes l/ilmos gyerekkorukban szintén 
sokat játszottak 
nyomdászosdít.
■József császár
nak egész kis 
nyomdát rendez- 
tetett be anyja, 
a folyton újabb 
és rafináltabb 
élvezetekre meg 
a legkülönfélébb 
fajta szórakozá
sokra vágyó (Dá- 
ria Terézia. Eb
ben a nyomdá
ban ezüstből vol
tak a betűk meg 
a sorjázók (nem
telen fémet hogy 
is foghatott vol
na kezébe a k i
rá lyfi !), ébenfá
ból a szekrények 
s a hajók, s még 
a festékezű-Iab- 
őák nyele is ara
nyozva volt. Ter
mészetesen egy 
kisebb nyomtató 
prés is hozzá
tartozott a kis 
nyomda szerel
vényéhez. FI k i
rályasszony ked
ves nyomdásza, Trattner János Tamás rendezte be a nyom
dát, s ő gondoskodott a trónörökös nyomdászi kiképzéséről.

De jártak a nyomdászokra rossz idők is. R tizenhetedik 
és tizennyolcadik századokban Etienne Dolei-t, moreit és 
Lhomme-ot, Rnisson-Quperunt, nicolast és merciert mág
lyára rakták vagy egyéb módon végezték ki. Rambault-t 
és Larchert fölakasztották. Ezek francia mártírok. De vol
tak angolok meg németek is. Rngliában például Tvuyn és 
Qorer nyomdászok szintén mártír-halállal múltak ki. Twynt 
először fölakasztották, s miután még élve levették: kiszed
ték a beleit, s előtte megégették. De valószínű, hogy eddig 
nem birta a tortúrát. Ezeket a nyomdászokat többnyire 
diszkrét szerelmi vagy más ügyeket tárgyaló brosürák k i
nyomtatása miatt Ítélték halálra. Rambault-t például egy 
maintenon asszony és XIU. Lajos viszonyát tárgyaló röp 
Irat miatt akasztották föl. Twynt ” f lz  igazság gyakorló 
sónak mikéntjéről”  cimű munka kinyomtatása juttatta bitó 
fára. Duperun egy ”  államellenes”  megyei határozatot nyom 
tatot! ki, s Lhomme a lotaringiai bíboros ügyeit szellőztette

Befejezem rapszódikus rövidséggel megirt dolgozatomai 
Egyes momentumokat mondtam el benne a régi nyomdász

világ szociális meg egyéb viszonyairól, de már ez a kevés 
adat is elég ahhoz, hogy messze menő tanulságokat von
hassunk le belőlük a műit időket illetőleg. Láthatjuk belő
lük, hogy a nyomdászok — bár sohasem tudták emanci
pálni magukat az egyes korszakok uralkodó fölfogásától — 
mindig fogékonyak voltak az altruizmusból fogant újabb 
eszmék iránt. De láthatjuk azt is, hogy a múlt idők sokat 
hangoztatott patriarkaiizmusa mellett is sokszor kiélesedett 
a gazdasági ellentét főnök s munkás között. Csak ép hogy 
a politikai fölszabadulásért nem buzoglak. Rovitzky f i.  L.

Adatok a hangjegyes nyomtátás történetéhez.
f l hangjegyes nyomtatás kezdetei a tizenötödik századig 

vezethetők vissza. Eleinte fatáblákról, később szétszedhető
típusokról tör
tént a nyom
tatás. f l fatáb
lákról készült 
első nyomatok
1473-ból va
lók. majd vö
rösréz lemezbe 
vésték a hang
jegyeket, sö* 
olykor még az 
olcsóbb cinkbe 
is. flpródon- 
kint rátértek o 
most is hasz
nált eljárásra, 
arra tudn iillik  
hogy a hang
jegyeket patfi" 
cákkal verjék

bele a lemezbe, f l litográfia föltalálása révén nagyot len
dült a hangjegynyomtatás, f l drága hangjegyes rézmetsz s 
kiment a divatból, s azóta is főképpen a litográfia seg* 
delmével készítik a hangjegyes nyomtatványokat, flzelő 
néha közvetlenül a kőbe vésték a hanglegyeket, de már 
litográfia föltalálását követő időkben is gyakoribb volt a l 
a szokás, hogy cinklemezről nyomtassanak át a kőre- 

f l fémből való egyes hangjegytípusok föltalálójának egy 
olasz embert, a fossombronei Ottavlano ói Petruccit tartja < 
aki az 1466 és 1539 közti időszakban élt. Hangjegy^ 
nyomtatványa összesen harminckettő maradt fenn az 15 
és 1523 közti időből, de az összes múzeumokban és mfl' 
gán könyvtárakban nem akad olyan példány, amely lelje 
volna, flémetországban Oglin Erhard 1507, és 5chöf 
Péter, Butenberg kortársának névrokona és leszármazott) > 
151Z körül már nagyban űzték a különálló típusokkal va 
hangjegynyomtatást. ÍTlagyarországon Hoffhalter RáfaelJ1  ̂
akadunk először különálló hangjegytípusokra. Franciaorszag 
bán a Balleírd család híresedett el hangjegynyomatai rév n.

Petrucci és követői kétszerre nyomtatták a hang jegy  
nyomtatványaikat. Először megszedték és lenyomtatták 
vonalzatot, s csak mikor ezzel már készen voltak, nyo 
láthatták beléje magukat a hangjegyeket is. 5 ez Így ‘ { 
tént egész a tizennyolcadik század derekáig, amikor a >P 
csei Breitkopf Immánuel végre megvetette az alapját a 
mostani kötaszedési rendszerünknek, f lz  ő eljárásán azo 
bán sokat javított később a szintén lipcsei Schelter 6usz • 

Érdekes volt a francia Duuergemek a tizenkilencedik sz 
zad elején követett eljárása is. Ö pusztán csak a hang 
jegyeket szedte meg, vonaizat nélkül, f l szedést aztan 
akkor gipsz-stereotípia útján slereotipálta, s a gipszma r 
cába egy saját találmányú gépével szépen belehúzgálta 
vonalzatot. Leöntés után olyan nyomtató-lemezt kapó 
gipszmatricáról, mely precizitás dolgában utólérhetlen vo
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0  papiros alkalmazhatóságáról

Sokat olvashattunk már arröl, hogv hányféle különböző 
célra alkalmazzák mostanában a papiros-anyagot. Ismerjük 
Például a papirosból való gallérokat, Ingmelleket meg kéz
előket ; tufljuk, hogy a készen vásárolt cipők sarka majő- 

°9V nem csupa papiros, sőt még olykor a talp sem igen 
. !  roásbál; a beauatottak azt Is sejthetik, hogy az a 

"larőgalyó, amit unalmuk óráiban olyan szenveőelemmel 
aszigálnak iőe-oőa, nem a legsötétebb Afrikából tömérőek 

veszedelem árán hozzánk származtatott elefántcsont, ha
nem szimpla préselt papiros: őe azt már keuesen hinnék 

h.°9y a papiros ezenkíuül még olyan szilárőságot meg 
e enállást kifejtő kemény anyaggá is összepréselhető, hogy 
Például sok-emeletes házakat lehet belőle építeni, s rengeteg 
e erbírású uasúti síneket belőle gyártani. Pedig mindez 

•nar úgyszálua túlhalaflotf álláspontja a moőern technikő- 
n°k . f iz  amerikai meg angol mérnök pélőául egy csöppet 
sem Utálja furcsának, hogy a greenwichi csillagvizsgálónak
cengeteg kupolája nem kőből avagy téglából, hanem egy
te rűé n  csak papirosból van, s azon sem ütközik meg, ha 
öz ágyúcsövek őrága bronz- és acél-ötvényének papirossá 
vám helyettesítéséről hall itt-o tt szót. Peőig hát ekkora
reszítő erőt k iá lla n i: ez már csak valami az ő szemében is.

"  papirosnak nagyobb tömegekben való megkeményítése, 
ruganyossá és szívóssá tétele ma már nem nagy mester- 
.9 ’ sokkalta nagyobb gonőot okozott a fonallá, cérnává 
o 'tasa, hogy olyanformán szőhető, fonható legyen, min 

kenflerrostból, gyapatszöszből stb. készült fo n á l; puha és 
e‘e9.legyen, s semmikép se álljon ruhaanyagaink mbgorr. 

eőíg ezt a csakugyan lehetetlenségnek látszó őo go 
•^egolőotla immár a csudákat míuelő emberi találékonyság. 

kn. / rika i “ lú gb an  oluassuk, hogy az Egyesült Állom0*  
mánya komolyan foglalkozik egy oly német eredetű a a - 

mány alapos kihasználásának kérőésével, amely lehetővé 
h z ’ bo9y bárminő ruhakelmét vagy vászont az elk pze 

legjobb minőségben állíthassanak elő papirosanyag •
uniA föltaláI0 "eve különben Claviez Emil. Szászországbo
•j. ’ s vannak már engedményesei ebben a szűkebb aza 
Hna1  ÍS‘ m ° st az Egyesült Államok kormánya neuében 

az ^n ió  plaueni konzulja tárgyal véle e tárgy ° • 
XiloHn”  : így neuezi a föltaláló a maga papirosánakt. 

t u , véletlen találmány ez, hanem szinte logikus ere rn y 
o  kosszú során át fo lytatott fáraőságos búuárlatokna . 

,m," t  már a görög elnevezésből Is kivehető: a xilo'in 
n o n " V á ro s in k b ó l készült papirosfonál. 5 bár anyagon 
kiif'.'^^év01 megegyezik: sajátságai őolgában töké 
D a n i^02.'*5 rr|l ,ta a mi közönséges író- meg nyom 
cSQ. r°sainbtól, minő peőig a papirmasétól. E9y*se9V. ,  
mire i onósra meg szövésre alkalmas, és földolgozha 
külK •Q renöszerű fonógépen, illetőleg szövőszéken. Hm 
hóm, Sín megkülönböztefl a ml papirosunktól, az az . 
ható -Csöppet 6em higroszkópikus, vagyis hogy a neöu 
ta tlí °  Elterjedését a legkisebb mértékben sem változ-

utónazT m  Byapo1, lute* len' söt a selyem J s b 'z\ és
szerion , .  üí,e> 3 vastagsága, illetőleg finomsága telIs 
fanői , ehe*- Egyesíti magában a gyapotnak meg 
a,n* '? °k ló tulajdonságait? s az előbbinél háromszorta, 

vtóbbinál peőig éppenséggel tizszerte olcsóbb az ár ^ 
festéboftÉSe nem °E°z nehézséget. Ép oly könnyen 9
pót .. ~~ mé9 Peőig ugyanazt a fajtá jút — min 9

a9y a selyem, és sokkalta könnyebben, mint a

s »  eay a papiroskelme festésére vonatkozó olyan 
fonó!, hő  9V ^  a föIta|őiónak, amelynek segeőel-
SZí  f  megfestett papiroskelme abszolúte m egtartja a  színét, 
mévei megf ^  sötÉti aUagy még oly tark a -
legyen bar 9 ^  falálm ányú pap irosnak .

-s v a
• fonalakkal is. Bmikar például gyapjus zsákokat 

anyagú fonalaR alkalm as, nagy szívósságú őol-
s  hasonló előállítani, rendesen felényi mennyi-
gokat akarnak  belőle előali.Ta ( ^  fl zsáf{nat{ meg.

ségű jutét Eever k papiros adta előnyökön kívül,
lesznek a Íü^ ^ a/  f S má„ sokkalta tisztábban törté- 
A zsákok gyártó ‘v { fe, mint az eűőigi rendszer
nik, s  nem is ° ' V ^ 3 Z a  gyártási célra való alkai-
mellett. Es az  u\ ™  „ézete szerint -  mérsék-
m atossága — a P h f e l e m b e n  m anapság uralkodó 
lően fog hatni a exorbitáns árhullám zásokra Is.
m m . " T ^ z l t o . 1 ,  Umb papiros-

Remek perzsa sző y 9 éppen oIyan puhák, éppen
fonálból. Es ezek QJ r T eh e rán b an  készültek uolna. 
olyan színpom pása . R ^  különböztetni a  valódiaktól, 
fl laikus meg sem tuői 0 flBft iparúg _  pedig hát a 

Egy már meglehetős _  q kalapoknak meg a nyári 
találm ány egészen .UJ *IŐ készítése. Hz elmúlt esztendőben 
cipőknek papirosból va c]pőt állítottak elő, és
nem kevesebb mint hét millió Qlcsősőga miatf.

úgyszólván votamenny * b körülbelül 1 korona és 20 fil- 
fl cipők tucatját a gyaro közvetítő kereskedőknek,
lérnek megfelelő ös3f £ ^ ny, t i s z t a  haszonra dolgoztak, 
s  bár ezek to^b sza  ^ öeIést,ket lebonyolítani. A pa- 
mégis alig 9V“ tík  “ ^  kból pedig -  panam a-utánzat,
pirosfonálból hé,szuIf k ' L n _  m egszám lálhatatlan meny- 
japán szalm aka ap si • kség összes országaiban. Persze 
nyiség fogyottéi a folöRe y ka,apja nem egyéb

mint papiros. ,UÍSs6 12 ből> cellulózból áll a  legdrágább 
hiszen növényi rasta ny 9 ,fl meg japán ” növénykalap Is.
s  legfinomabb P000"1 ’ P a a  papirosfonál fö ltalálásá- 

De legjelentékenyebb h«3znflru h ?z^  is készíthető belőle.
„ak az, ^ i t ú  Tehérnem űket, gyermekkelengyéket
Puha, finom tapint föltaláló, s  valamennyi igen
csináltatott P°P'r0SJ ° ^  5őt a  csecsemő érzékeny festecskéjét 
alkalm asnak b,z° " yf Dűpir0S.fehérneműbe takargatn i, m int 
talán jobb is a  f  h . L zB*f keményebb fogásu lenvászonba, 
a minden körülmények: k o » t  ' lrosfonálbóI csináltatott

Férfi-ruhákul o a gyapotból vagy azeőő ig
öltözet meg sem ^lonbbzte thero  gy h uíg1eI(,nül

J Ü S t f  S £ 5 ü  rr*. —  “ •
* * *

rjii ran/iAs technikai uívmánnyal köszöntött 
Annyi minőenfé y 50^  ^  bennünket már nem ejt cső- 

ránk a huszadik sz“za° ’ ahj„ÜIÍ térfoglalása sem . Annál 
őálatba a pap ros me r e n ^ v ü ^ ^  ^  
kevésbé, mert tufl|uh, 9V q s gyár1ásáhQZ sok

szegni az abny; 9hS s égelfetik. Fa peőig minőig kevesebb 
nagyon sok fa ^ 9  .-eszteen pusztulnak, s  a faanyag 
lesz a v i lá g o n -"  tán  drágább lesz a gyapotnál i s . . .
roham osan űragui.
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Gépmesteri dolgok

Zsfrfo ltok eitduolítdsa selyemre nyomtatdskor.
megesik néha, hogy a hönyunyomtafőnak selyemre kell 

nyomtatnia, s a legnagyobb gondosság mellett is egyik- 
másik helyen zsirfoltos lesz a szövet. R megtisztításnak 
többféle móúia is van, öe mi most csak háromfélét — a 
leghasználtabbakat — ismertetünk. Ezek a következők: 
1. R foltra vastag réteg magnéziát hintünk, s benzinnel 
alaposan átitatjuk. Rövid ideig rajta hagyva a benzines mag
néziát, az eljárást megismételjük, s végül itatós papirossal 
Jól ledörzsöljük az egészet. — Z. Ugyanezt az eljárást 
iszapolt krétának a porával rseiekedjük végig, s átitatására 
szalmiákszeszt veszünk. — 3. Hasonló eljárás ez is : a 
fo lt helyére vastagon krétaport hintünk, hamuzsírral itatjuk 
át, s aztán itatós papirossal megszárítjuk. — Rzonban a 
nyomdász könnyen megjárhatja, ha a selyem nem fényállá 
festékkel vagyon festve: a zsírfo lt helyén ugyanis színfolt 
keletkezhetik. Ennek a bajnak akkor vagyunk a legkevésbé 
kitéve, ha az 1. pont alatt ismertetett eljárást alkalmazzuk.

Hz autotípidk nyomtatás közbeni piszkolóóása.
E tárgyban érdekes polémia folyt a 6épmesterek Köre 

Szakbizottsági Értesítőjében lanovszky lános és Bauer 
Ferenc szaktársaink között. R polémia még távolról sem 
volt befejezve, mikor a Szakbizottsági Értesítő hirtelenében 
megszűnt, m int a gépmesterek zöme által olvasott szak- 
folyóiratnak, a 6rafikai Szemlének Jutott az örökség, hogy 
a polémia folytatását a maga hasábjaira fölvegye, m i ezt 
természetesen a személyeskedések elhagyásával tesszük.

Qe hogy olvasóink is megérthessék a dolgot, s a polémia 
instruktiv részéből a tanulságot a maguk számára leszűr
hessék : röviden elmondjuk az egésznek a hisztorikumát. 

* # #

lanovszhy szaktársunk az autotipiák maszatolódásáról, 
az úgynevezett ” 5chmitz>,-ről azt mondla, hogy annak a 
legtöbb esetben a klisé helytelen kezelése az oka, azonban 
hozzájárulnak még a gép szerkezeti hibái, illetőleg az annak 
építésében megnyilvánult tökéletlenségek is. Ha gyönge szer
kezetű és a mellett még alapozatlan gépen nyomtatjuk az 
autotip lá t: a klisé különbeni Jó kezelése mellett is hamar 
megjelenik a kettőződés, ami természetes is, mert hiszen a 
gép a nyomtatás közben való nagy megerőltetés következ
tében folytonosan rázkódik. Ehhez még a gép Járásának a 
fokozása is hozzájárul; ha az ilyen gépet lassan járatjuk, 
a kettőződés esetleg eltűnik, s aztán újra megjelenik, mi
helyt gyorsabban eresztjük neki. 5 mentői gyorsabban Jár 
a gép, rendszerint annál nagyobb a kettőződés területe Is. 
ilyenkor célszerű dolog a gép menetképességének csak a 
közepét vennünk. Ha ez nem segítene: máshol kell a baj 
okát keresnünk. Ha bizonyosak vagyunk abban, hogy a 
gép szabályosan fekszik a teljes a lján : mindenek előtt a 
nyomóhenger borításán kell keresnünk a h ibá t; vagy tú l
ságosan sok, vagy nagyon kevés ívből áll ez a borítás, s 
ennek következtében a nyomóhenger teljes körülete nem 
vág össze a nyomó-alap hosszával. Ha ebben sem találtuk 
meg a hiba okozóját: a nyomóhenger csapágyait, valamint 
a fogas rudakat kell sorra vizsgálnunk, f l csapágyaknak 
úgy kell összeillesztve lenniük, hogy nyomtatás közben föl 
ne melegedjenek; de viszont üres térnek sem szabad a 
csapágy és a tengely között maradnia (ezt a balt különben

a nyomóhenger zörgése megjelenti), f l  fogas rudaknak pedig 
az esetleges gyári Jelnek megfelelően kell egybeillesztve len
niük ; ha ez nem volna: olykép állítjuk be, hogy a fogas 
rúd és a henger fogai között csak igen kevés hézag legyen, 
annyi, hogy a rúd a taliga kimenetelekor a nyomóhenger 
aljához ne suriódjék. Két fogas rúddal ellátott gépeknél 
ezenkívül meg kell győződnünk még arról is, hogy vájjon 
az egyik fogas rúd nincsen-e előrébb a másiknál. Ha ezek 
a géprészek is rendben uannak: meggyőződhetünk még a 
taligának és hajtókari csapágyainak a rendbenlétéről is, 
mert az utóbbinak kifu to tt volta is okozója lehet a kettő- 
ződésnek, úgy hogy a hajtókar az erős nyomás pillanatá
nak bekövetkeztekor a k ifu to tt helyén erősen megrázkódik.

Ha mindezekben nem sikerült megtalálnunk a kettőződés 
oká t: a hiba okvetetlenül a gép gyöngeségében, esetleg 
rossz alapzatában rejlik, megpróbálhatunk körülbelül négy- 
cicerós vastagságú és betűnyi magas ólomstégeket a fo r
mánkba zárni, azoknak a nyomóhengeren meglehetős nyo
mást a d n i; esetleg a nyomást vehetjük puhábbra avagy 
keményebbre, amit puhább vagy keményebb ivek fölragasz- 
tásáual érünk el. De ha még ez sem tüntetné el a kettőző- 
dést: vegyük le a klisét fájáról, s durva csiszoló-papiros
sal csiszoljuk le a klisé-alapzatot olyképpen, hogy az az 
alsó lapján teljesen fölfeküdjék ; a fölső oldalát pedig, amely 
a klisé tartására szolgál: simítsuk teljesen egyenesre, 
megtisztítva a lemeznek hátsó részét az esetleg raltaszá- 
radt aszfaltportól, s az itt-o tt mutatkozó görbületeket k i
egyengetve, két-három szöggel ideiglenesen újra felszögeliük. 
Ha a klisé alacsony volna, alárakását alulról teli lapokkal 
uégezzük, sarkokat avagy fél lapokat ne ragasszunk alája ; 
az esetleges differenciát a következőképpen egyenlítjük maid 
k i : Betéve a klisét a gépbe, az alacsonyabb sarkokat és 
az itt-o tt esetleg mutatkozó lyukakat a nyomóhengeren rak
juk addig alá, amig a klisé szépen nem adja ki magát; 
ezt az egyengetést a nyomóhenger fölületérői levágjuk, s a 
klisé meg a fa közé tesszük, megkapva ezzel a pontos 
fölületet. Egyengetéskor azonban ügyeljünk, hogy ne ragasz- 
szunk túlságosan sok papirost a nyomóhenger borítására.

nagyobb nyomdákban klisé-alapzatul vas faretták állanak 
a gépmester rendelkezésére, a kettőződő klisének ilyesmire 
szerelésével is gyakran megszüntethetjük a bajt. f l vas
talapzat használata annál ajánlatosabb, mert klisékészitőin- 
ket nem fizetik meg úgy, hogy gondosabban kidolgozott 
faalapot szállíthatnának; a mi kliséink talpa tehát többnyire 
nedves és csak gyaluval iesimitott puhafa, f l klisét tartó 
fának olyan impregnált anyagból kellene készítve lennie, 
amely a nedvességnek Jól ellene á l l ; a magasságra vonat
kozólag pedig két oldalt kézi gyaiulás helyett esztergálva 
vagy gyalugéppel olykép kellene kidolgozva lennie, hogy 
egyáltalában semmiféle mélyedés se mutatkozzék rajta.

f l kettőződésnek oka lehet még a rossz papirosra való 
nyomtatás is, amennyiben ilyenkor túlságosan erős nyomást 
kell adnunk, amitől a klisé a nyomás pillanatában megcsúszik.

f l kétfordulatú gépeknél a klisével való bánásmód majd
nem ugyanaz, mint a stopcilinderü gépeknél, azonban az e 
gépekkel való nyomtatás még több figyelmet kíván a klisék 
egalizálása körül, mert hiszen a kétfordulatú gép nyomó- 
hengerét nem állíthatjuk ei egyengetés közben. Legfő flgyzl" 
műnk tehát a borításra Irányuljon, amely it t  rendesen nyolc- 
tlz  egyszeres kartonból szokott á lla n i; hogy mikor heve-
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sebből és mikor tö b b ő l: a ttól függ, mily term észetű a fór- 
m ánk. m inöenesetre ívekkel kell itt a nyom tatást szab á 
lyoznunk, ezért is  folyton szám ítanunk  kell uelük, nehogy 
amikor az  egyengetéssel m ár készen v a g y u n k : újból kel - 
Un kezdenünk a kétforöulatú gépen a  nyom ás-szabályozasf.

Illusztrációk nyom tatásakor a  fó szabály  minöenesetre az, 
bogy am it csak tehet uégezzünk alulról, szám ftua minőig 
orra, hogy esetleg kettőzőűés is  á llha t be a nyom tatásban.

Előtörőül az  auto típ lók  nyom tatásakor egy a ” 5chmitz 
h^z Hasonló olyan jelenség is, amelynek a klisé anyaga az 
oka. Uannak ugyanis rézlemezek, amelyek a sajto lás fo yo 
m ata a la tt sáv o sak  lesznek, s  a nyom aton a kettőző s 
módjára ha tnak , fi tap asz ta la tlan  gépm ester e szerint keze i 
's  a  klisét, s  mindenféle kísérleteket végez véle, míg végre 
na3y sokára  m egsejti, hogy a klisé képében van a hí a.

Bauer Ferenc szaktársunk e cikk soraival szemben a 
gyöngébb fajta gépeket is alkalmasaknak monőia az auto- 
típia-nyomtatásra. tíz-tizenöt esztendővel ezelőtt — úgy
mond —  nem voltak még meg azok a sokfélekép elneve 
zett speciális gépek és az akkori német lapok mégis ki o- 
góstalanul vannak nyomtatva, fűiért ne lehetnének a regi 
típusú gépek ma is jók ? Talán valamivel többet kell velők 
bajlódni, de egy kis akarattól éppen oly szépen nyomtat
hatunk rajtuk, mint akármelyik modernebb speciális gépen.

^ kliséknek cinkografusaink által szállított fatalpa min 
kritikán aluli, de a lemezek maguk nem sokkal rosszába 
a külföldieknél; hiba itt is, att is könnyen előfordulhat.

Áttérve a maszatolódásra : ez — ha sze
gesről nyomtatunk és a borítás rendben 
van mindig ott mutatkozik, ohol a fo- 

ki vannak kopva ; ha pedig más he- 
Ven mutatkoznék : majdnem minőig a gép 
• “ W íb a n  kell keresnünk a hibát. Uan 
különben a kettőzőőésnek még sok oka.

R baj akként mutatkozik, hogy egyes 
e Veken bizonytalanná kezd lenni a nyo-

I hh’ S m'n^  többet nyomtatunk, annál 
lobban tönkre megy a szedés, úgy hogy 

orminc-negyvenezer példány után el lehet 
z dobni, máskép áll a dolog az illusz- 
raciók nyomtatásánál; ott nem veszi be 
V é n y e n  magát a maszatolóőás, még 

'9 azért nem, mert míg a szedésnél a 
yomóhenger mindig talál üres hézagot a 
orok között, ahol fölváltva leesik vagy 

t o n eIkeÖÍk : Q kliséknél tömött fölületre 
“  a . nVomóhenger. De ha mégis piszkít, 

or is majdnem minőig a klisé elején 
ogy végén fordul e lő ; ha a sáv középen 

s z i k Q,?kor ua9V °  klisé nem fek- 
i>._ * , az alapzaton, vagy pedig — sőt 
amitm f" * * an* : a ie9*öbb esetben — azt, 
okoz P'S2l,D,úöósnak nézünk, nem egyéb 
nak ZQ’ min* ho^V a hengerek rosszul áll- 

, vagy éppenséggel el vannak görbülve. 
il lü s ltr °  .tuöJuk, hogy az a gép, amelybe 
ahbnr l S formát emeltünk be, p is z k ít: 
kezdő r  kettőződés eltüntetésével ott kell 
uéa7i n4nk’ “ k0* la n °uszky szaktársunk 
fáról ’ , ,,lllk  o kliséket le kell venni a
füls ’ 0 *mez közt k irakn i, s aztán újra 
okkor9 í ’ ? em kmácsos ezt a munkát 
az on UÍ9ezn*> mikor már készen vagyunk
mert o n9etéssi!l- mdr csak azért 
get és iOn*0«uLfÓraásÓ9gal készített egyen- 

gtöbbnyire kárba vész annak követ-

Hogy peöig ai fogas m unka, amelyen
irán y b a : egész napig elbabrál, s  ha már
ma9a ° f n i  tt akkor Sem merne esküt tenni rá , hogy 
egyszer beállította, k ^  azf Érvem mel[ett szól az 
hajszálnyi pontossagg rom. négy évi használat után már 
Is, hogy némely ^  hopni. m ár m ost kér-
látni lehet, hogy . . . 9 . a  szerelőnek nem sikerül, hogyan 
őem a szak tá rsak tó l: hogy lanovszky
sikerülhetne nekünk: ? B,” “ sr“ eI^  hisérelte meg a dolgot, 
szaktársam bar súlyosbítanák a bajt, s végre még
mert hiszen ezzel cs »s rúflaf erefleti helyZetébe vissza
örülnünk kellene, ha SI _  Ha a fogah kopottak,

S r  a tágas rudakba ott, ahol a pisz- 
Í tá s  mutatkozik, legjobb, ha parafát rá- 
u b . rto ha ez az eljárás nem hasz- 
» £ •  sÖa forma megengedi, legjobb, ha 
" d béz melletti fogas rúdat (Beilaufer) 
eaészen kivesszük, s ekkor biztosak e- 
u t -  hoav o piszkolóőás megszűnik. 
S í b e n  van méá sok olyan eljárás,
ím e íe l a bajon segíthetünk, mert ez ép 
amellyel i fesfuérei a pQpiros ránco-

soőása, mindig a körülményektől függ.

# # #

innnuszkv szak társunk  viszonuálaszá- 
han hangsSyozza. hogy 6 kizárólag az 
b mtíniák kettőzőőéséről, s  nem egyszer- 
° í  á szeöésformákéról irt. Ez a bal 
Sm enk a nyamóhengert vezető fogas 
nT „ S bikopottságától szárm azhatik , de 
S  lehetnek a meghajtó kerekek fogai is .
oh“  ' _  ha a ” 5chmitz a nyomó
é i ?  nyomásterületének végén fordul 
h.e.n9l  a „yomóhenger szabálytalan for-

Í i . . o ^ Í n nyoa
m á 'íng e r vezetését, nem vezeti szabályo- 

Ó' hn 9ávomótalapzat menetével, s ügy
v iv ő n  "esúrolja a nyomtatás alatt levő 
f ó .x és Bauer szaktárs ez ellen para- 
fának^áz alkalmazását ajánlja, fűi céllá 
í  ennek» Bauer szaktárs szerint az. 

u , n nvomóhenger ott, ahol a fogas 
b°Ab elhelyezett parafával találkozik,

bizonya hQ, áltaIa a baj, de ez

W *  Í n 9 tartV amíg a parafa le nem 
CB° k 9 lehet hogy száz  nyom ást Is
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a gép úgynevezett ” 5chmitz” -lécekkel ellátva nincs — egy 
négy ricerós vastagságú ás betűnyi magas ólomlécnek a 
bezárását ajánlattam, amelynek a nyamáhengeren karton
szalagok fölragasztásával avagy annak alárakásával egy 
kis nyomást adunk. E léc fölveszi a nyomóhenger vezeté
sét, s állandóan kifogástalanul eltünteti az olyan piszko- 
lódást, amilyent parafával csak percekre lehetne eltüntetni.

Kifogásolja Bauer szaktárs, hogy a kliséknek fáról valá 
levételét utóljára hagytam magyarázatomban. Úgy látszik, 
elkerülte a figyelmét az a dolog, hogy a Szakbizottsági 
Értesítőben úgy kezdem a cikkemet, hogy: ”  Ha bizonyosak 
vagyunk abban, hogy a klisé talapzata rendben van.”

Hz egyengetéskor sokszor nyoma sincs a piszkolódás- 
nak, s csak a továbbnyamtatáskor kezd az mutatkozni, 
mert előadódhatik, hogy a gépben a rosszul csinált avagy 
silány minőségű fatalpazat éjtszakán által megvetemeőik.

Hogy a nyomóhenger borítását puhábbra vagy kemé
nyebbre vegyük-e: az az eshetőségektől is függ. Tudva
lévő, hogy munkánknál a gép és forma mineműségéhez 
kell alkalmazkodnunk, azért az adott esetekhez mérten — 
akár kartonlemezekből álló egészen kemény, vagy karton
lemezekből és simított [vekből álló félkemény borítást hasz
nálunk, akár csupán jobb minőségű simított iveket veszünk 
borításul — minden esetben a kívánalmakhoz képest meg 
kell adni annak keménységi fokát, hogy kettőződéstől ment, 
tiszta nyomást érhessünk el. f l borítás puhábbra vétele 
alatt bizonyára senki sem ért olyan plakátszerű borítást, 
amelybe az illusztrációs forma beleágyazhatná magát.

f i fogas rudak beállítására vonatkozó magyarázatomat 
is kifogásolta Bauer szaktárs. Pedig aki a gép mehaniz- 
musával csak kevéssé is tisztában van, az előtt nem olyan 
hét pecséttel elzárt titok a fogas rudak beállítása, melyet 
a gépmester szentségtörő kezének érintenie nem szabad. 
Sőt ellenkezőleg: nagyon egyszerű és könnyű dolog az 
egész. így történik : Föltéve, hogy a nyomóhengeren a szük
séges (legtöbbször egy milliméter vastagságnak megfelelő) 
borítás megvan : a nyomóhengert előre hajtjuk mindaddig, 
amíg a villa vezeti. Ekkor a hosszabb fogas rúdat ott, 
ahol a fogas koszorú első fogával érintkeznie kell, olykép 
állítjuk, hogy köztük egy kis hézag maradjon; a fogas 
rúdat ekkor csavarokkal ideiglenesen megerősítjük. Ezután 
a gépet előbbre hajtjuk, mely alkalommal a nyomáhenger 
vezetését már a fogas rúd veszi át, s midőn a nyomás- 
területre érünk, megállunk, l/eszünk egy betűmagas stéget, 
azt a nyomóalap és nyomáhenger közé tolva megállapítjuk, 
hogy a nyomóhenger mindvégig kellő magasságban fek
szik-e, s a nyomóhengernek eme normális magasságához 
mérten megállapítjuk a fogas rúd fekvését olyképpen, hogy 
a fogak se mélyen, se magasan ne járjanak. Erre a leg
többször mértékadók lehetnek azok az osztó vonalak, me
lyeket a gyárban éppen az ez irányban való tájékoztatás 
végett készítenek. Ezután a gépet lassan áthajtjuk a nyo
más-területen, meggyőződést szerzendő arról, hogy mind
végig egyenlő mélységben járnak-e a fogak. Ha rendben 
van a dolog, a fogas rúdat jó erősen odasrófoljuk a nyomó
alap oldalához. H rövidebb, vagyis mellék-vezetőrúd beállí
tását úgy kell eszközölnünk, hogy a fő fogas rúddal teljes 
harmóniában működjék. 5em előrébb, sem hátrább állania 
egyáltalán nem szabad, mert különben nyomtatásbeli abnor- 
mitásoknak szülő oka lenne, vagy a legjobb esetben hiába
való volna a jelenléte a nyomóalap másik oldalán. Beállí
tásának a módja igen egyszerű, f l gépet előre hajtjuk, s 
midőn a fogak találkoznak, vékony papiros-szeletkét teszünk 
a fogas koszorú és a fogas rúd fogai közé; ha mindkét 
oldalon megszorul a papiros, úgy hogy kihúzni nem tud
juk, akkor mindkét oldalt egyforma közvetetlenséggel ta lá l
koznak a fogas koszorú és fogas rúd fogai. Természetes, 
hogy Itt is nagy gond fordítandá arra, hogy mint a fő fogas

rúdnál, se túlságosan mélyen, se túlságos magasan ne 
járjanak a fogak egymásban. — Érdekes, hogy Bauer 
szaktárs a mellék-fagasrúd levevését ajánlja, holott fönnebb 
valósággal szentségtörésnek tartja, ha a gépmester keze 
egyáltalán illetni merészeli azt. Én itt súlyos ellenmondást 
Iátok. Különben is nem sokat érő a tanácsa, mert igen 
sokfajta gépnél a mellék-fogasrúdra különféle vezérművek 
vannak szerelve, mint például az oldalmértéket toló appa
rátus, az ívfogókat kormányzó szerkezet stb., s így annak 
eltávolítása az illető géprészek működésének megszűnését 
vonná maga után. Ez pedig lehetetlenné teszi a dolgot. 

* * #

Bauer Ferenc szaktársunk nem hagyja válasz nélkül 
lanovszky szaktárs viszonválaszát, s hozzánk beküldött 
soraiban egyebek közt a következőket mondja : f l lanovszky 
szaktárs által oly nevetségesnek tartott parafa-alkalmazást 
a praxisomból vett több példával tudnám megokolni. Uan 
például minálunk egy gép, amely bár ” 5chmitz” -lécekkel 
vagyon ellátva, mégis piszkít. fllárakhatunk rajta akár
meddig : a piszkoládás csak nem szűnik meg, ellenben az 
annyira megvetett parafa mégis jócskán enyhíti a bajt.

Egy másik gépünkön eddig szintén parafát használtunk 
a kettőződés eltüntetésére, mígnem mostanában a gépet 
kezelő társunk — nyilván lanovszky szaktárs cikke által 
fölbuzdíttatva — két betűmagas lécet öntetett, alárakta, 
betette a gépbe (közben persze még egy egyengetést kellett 
csinálnia), s aztán megkezdte a nyomtatást, f l gép azon
ban csak tovább piszkított, sőt mi több: a lécek alá rakott 
papiros-sávok lassankint összenyomóőtak, s a nyomás 
mind erősebb lett, olyannyira, hogy végezetül egész áttört. 
(Tlit lehetett tenni egyebet: vissza kellett térni a már régóta 
kitünően beváiott s meglehetős biztos parafa-kiegyenlítéshez.

Hogy a parafa legföljebb száz nyomást bírna k i : kere
ken tagadom. Sok esztendős tapasztalataim vannak e tekin
tetben. [Tlagam is olyan gépen dolgozom, amely erősen 
piszkít, s bár igen sok illusztráciá-nyomat kerül k i a ke
zemből, eddig még nem volt kellemetlenségem azok kettő- 
zőőött volta miatt, f l parafa ellenállására vonatkozóan 
pedig szolgáljon például az az eset, hogy a múltkoriban 
száznyolcuonezernyi nyomásmennyiséget képviselő négyszín- 
nyomtatást végeztem, s a parafa elég vakmerő volt mind
végig kitartani. Hogy a klisék kifogástalan állapotban van
nak-e : arról bárki is mindenkoron meggyőződhetik. Külön
ben a ” 5chmitz” -lécek jóságát magam is elismerem, de 
csak ott és addig, amíg a gép — nem p iszkít! mert hfl 
tényleg alkalmasak volnának a kettőződés megakadályozá
sára, miért nem építi a legtöbb gyár gépeit azokkal ellátva ?

Amit mi "Schm itz” -lécnek nevezünk, tulajdonképpen nem 
az, s ennélfogva az elnevezés helytelen. Eredetileg abból a 
célból készültek ezek a lécek, hogy ha nehéz formát 
nyomtatunk, s a nyomáhenger nagyon zörög: ezt enyhít
hessük. f l nevüket megérdemlő igazi ” 5chmitz” -léceket 
csak az utolsó két vagy három év óta készítenek, de ezek
ről nyilatkozni most talán nincsen egészen a helyén*

f lk i attól tart, hogy a klisé talpa éjtszakán át meggör- 
bül, könnyen elejét veheti e bajnak : este egyszerűen kiveszi 
a klisét és fordítva teszi a form ába; így biztos lehet arról, 
hogy meg nem vetemedik. Qe ha ezt nem tettük, s a fa- 
talp ennélfogva megvetemednék : akkor sem görbülhet el 
annyira, hogy egy kis csiszolással ne segíthetnénk rajta, 
megjegyzem azonban még egyszer, hogy egyengetés után 
ne vegyük le többé a klisét a fá já ró l; elég baj, ha akkor 
tesszük ezt, amikar kényszerítve vagyunk rá|a : ha tudni
illik  a lemez valamely oknál fogva lecsúszik a talpár°‘ '

f l Gépmesterek Körében tarto tt előadásakor lanovszky 
szaktárs példával illusztrá lt egy plszkításnak látszó esetet. 
” Ez — úgymond — egy nagyobb arckép közepe táján
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Jelentkezett. Beemeltem lapos gépen hosszában meg kereszt
ben. maja pedig Ulktória-gépen, s a piszkitds mégis min
dig egy irányban Jelentkezett. E Jelenséget tehát a festékező 
hengerek rossz beállításának nem tulajdoníthatjuk.”  Hős, 
ezzel csak annak a mondásomnak az igazsága van beiga
zolva, hogy sok esetben nem tudha tn i: piszkft-e a gép, 
uagy pedig a hengerek uannak-e rosszul beállltua, auagy 
a klisé rossz-e. (Tieggyöződni azonban sokkalta könnyebben 
győződhetünk meg arról, hogy piszkítással uagy más egye - 
bei uan-e dolgunk, mint azt lanouszky szaktársunk tét e. 
A hengereket leállítjuk, negyed fordulatot tétetünk uelök, s 
aztán egy újabb leuonatot készítünk. Ha a sáu ugyanazon 
a helyen m utatkozik: a klisé rossz uagy a gép piszki , 
ha más helyen tűn ik föl a sáu : csakis a hengerek rossz 
u°lta, illetőleg hibás állásuk lehet a bajnak az okozoia.

Hogy a fogas rudak beállítása az elképzelhető legegysze- 
rübb dolog: szívesen megengedem, nem is tételeznem a 
egyetlen gépmesterről sem, hogy ne tudná ezt megcsee 
hedni, amikor új gépről uagy szerelésről uan szó. ÍTlas ep 
áll azonban a dolog, ha a gép piszkít. mert ennek az oka 
bizonyosan az, hogy a fogak ki uannak kopua, mégpeog 
a herékolöalon leuő fogas rúdnál Jőual nagyobb mértekben, 
mint a mellék-fogaErúdon, s annak is az eleién i°  a 
mint a hátulján. — nos, teszem föl, hogy a hosszú fogas 
rudat pontosan beállítottuk. (Bár ez sem olyan esyszer 
dolog, mint látszik, mert ha a hosszú fogas rudat igazii- 
jok, akkor egyszersmind a villá t és az excentereke is 
ke'l igazítanunk.) Hátra uan még tehát a meliék-fogasruo 
'Sazítása, amelynek fogai rendesen kevésbé, de azer 
mindig elég alaposan uannak kikopua. Ennek a ^ s z  
ogas rúddal egy magasságba hozatala végett ara g 

^babrálhatunk a gépen, s amikor elkészültünk uéle. 
Piszkolódás csak olyan arányú, mint annak elő e • 

Hmi a mellék-fogasrúd kivételét illeti, most is a Tne 
uagyok, mert ha csupán a toló szerkezet állana vele kap
csolatban : ez nem gátolhat a dologban, mert h,sz™ " C‘;

o ozhető; ahol pedig más fontos részek uannaka 
fogasrúddal összekötue, ott meg úgy segíthetünk mag - 
kon, hagy egyszerűen egy-két milliméterrel lejebb ereszti • 

Részemről a uitát befejezem. Kiuánom azonban,
I ® kan92ott és megsziulelésre é r d e m e s  adatok mén 
esekk körben költsék föl gépmestereinknek az érdeklődését.

Borjúbőr- 5 hasonló papirosra ualó nyom tatás.
Boriúbőrpapiros, skytogen stb . elnevezéssel a papirgyá- 

s  már iá ideie olyan papirosféléket hoztak forgalom ba, 
r° S , rk ö iu Jb o rité k o k  és effélék nyom tatására kiválákép 
amelyek ko y 0 nyomtatásuk  elég nehéz dolog.
É f é ^ t  természetesnek is kell találnunk ha meggondoljuk, 
E mn Lreskedelem ben forgó ilyesforma vastag  papi-
h09i r r S “ a fölületű auagy m ásképpen m inid- 
r° « h m ás része pedig lakkal bevont term észetes pap.ros. 
zott, ma nyom tatása tekintetében a gyakorlati

E papirost 1 bizonyos szabályok alakultak ki, ame-
Í T f ö S i t  nagyjából a következőkben foglalhatjuk ö ssze :
lyek főbbi V' boriúbőr- uagy hasonló papirosra

Sohase nyom tassunk do I ^ ornam entum-
közveietlenul ai ^ gy ennek következtében. Sok
anyag egykettore k ^gy nyomtQ{ása utdn m ár eidob-
szor két-baram  PáItass ' nk tehdf róla stereotíplapot -

hQtÍ, főbbet is -  uagy galvanót, s  erről nyom tassunk, 
esetleg többet erős Iegyen ; az esetleges kliséket

Hogy a nyomás i 5 ^  szerelnünh) s a nyomóhenger
keményfa- uagy uast p ű igen keménynek kell lennie.borításának i s  t e r m e  ^ s z e rű e n  ^ge

fl jó hatos b 'zto ít ^ 9  festékekkel azonban alig 
kell lennie, fl k02°"  9 ert ezek fröcsögue nyomódnak ;
érhetünk el ja J  ’ könyvkötői festéket, amelyet a
használjunk tehát he y ^  Jg jtu n k  a szükséges vékony- 
hozzávaló sPecia".? inkoleumnak a hozzáadása, valam int 
Ságra, ^ “ ^ a ^ h e n g e r e k  fölmelegítése igen ajánlatos, 
a festékdörzsdlő acél 9 ngdnoxlfluIf tehetünk a festékbe. 
Szárító anyagul borsava . 9 .  q p ap iro sra : keuerjünk 

Ha a festék nem űk í Pe)raleumDt meg benzolt. Lehet 
a festékhez néhány csöpp 9 hicsiny péIűányszám  nyom
különben -  folteve, nagy ^  ^  prtroleummaI, amely 
tatásáró l van sz m. 0DUhítia — előnyomatot is végezni, 
a papiros lakkrétege 9P ^  ^  sz ínü, tehát vörös,

megjegyzendő meg. g y . ui|ágosabb tónust kell
sötétzöld, barna b o f k p a p ^ ^  ualó keverése
nyomtatnunk, az illető ^  hf#erése pedig csak
éppen semmi, kremsi t ,egtöbb esetben tiszta
kevéssé kielégítő ered m ^ y t ű a |apnyam ást végeznünk, s 

S k  3 á S  nyomtathatjuk fölébe az illető tónus-szm t.

Előfizetési fölhíuds

lub iláris  esztendőben vagyunk. H Könyvnyomdászok 
Szakköre az idén éri meg alapításának huszonotodik év 
fordulóját, büszkén tekintve vissza ama mélyre ható sza - 
■rodalmi és szakfejlesztésbeli munkálkodásra, amely ez 

Negyedszázadon keresztül a zászlaja alatt ment ué£I • 
C* fitagyar nyomdászok Éukönyue mindenkoron oe - 

S?*** kiadványa volt Szakkörünknek, s mikoriban a tag 
,  és az általános érdeklődés nőni kezde •
sem00 ÍS az Évkönyvet emeltük addig még csak rém 

mert magos színvonalra, f l hatalmas német franci 
n. ° l szakirodalom vezető emberei egyértelmű eg 
bü_°.koztQk. hogy a magyar nyomdászok Évkönyve 

a  esége lehetne bármely nagy nemzet szakirodaim ^
ÉuhK Ub'IÓris esztendőben ismét nagyot lépünk előre : V
tukbayvet Qkarunk előteremteni, amely még a legata sö 
p L ó 0'70"10' 15 túlszárnyalja mind az iroóalm!I r í j*  aa 

sö,ia, minő pedig a külső kiállítás szépsége tekinieté

iinn ToÜforqató szók-
Hz alap ehhez " [ £  közreműködését; legkiválóbb

társaink legtöbbje meg g örömmeI támogatnak a mun- 
sokszorosító i f Z£ "  fedését és nyomtatását pedig ismét 
kónkban: az ÉvWnyu = uíUflHa magára, omi maga is 
a Uilágossag konyuny hogy pompás, a maga nemében 
kész kezesség arr ’ eiafizetöink az ősszel kézhez,
páratlan almanachot kap J *  Éukönyuének előfizetési ara 

fl magyar n y™dászo g Q üiaíken egyaránt.
Z korona és 50 üHér B u ő a p ^  kapjak ; az újonnan
H Szakkör tagjai zr rsak akkor részesülhetnek ebben a 
belépő lago : azonban . »  „ b e i k e t  Julius havaig uissza- 
kedvezményben, ha ta9a7  jelenés idejében hátralékuk: nincs, 
mcnőleg megf'ze‘ ih. s ^ 9 ^  ^  q magvQr nyomdászok 

megjelenés utón ^  .gy> mint a „^áken is.
Éukönyuének az ár , választmányának^ meg-

H Könyvnyomdászon László( 5zerkesztő.

bízásából:
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R uázlatkönyu a mesterszedői gyakorlatban.
F) uűzlatkönyv használata már a mi szedőink körében 

is kezd terjedni. Rendesen üres fehér papiroslapakból álló 
tömböt használnak vázlatkönyvül, tehát olyat, amely min
den cicerós és egyéb beosztás nélkül való. 5 ebben jórészt 
igazuk Is van, mert hiszen a vázlatkönyvnek nincsen más 
rendeltetése, mint hagy az ember az utcán, a kirakatokban 
s főkép a szabad természetben szerzett, s dekoratív föl- 
használásra alkalmas benyomásait megrögzítse. És mint 
ilyennek, a vázlatkönyvnek igen nagy a praktikus haszna. 
R mai, gyors munkára alapított akcidens-szedési rendszer 
mellett igen jó, ha a szedőnek olyasvalamije van a kezé
ben, amely őt az eshetőségek ellenében is vértezi, munka 
közben bizony kevés embernek akad hozzá ideje, hogy 
különleges motívumokat spekuláljon össze. R jól vezetett 
vázlatkönyvben azonban mindig akad ilyesmi. Természete
sen nem kell a benne foglalt motívumokat vonásról-vonásra, 
hűségesen lekopizálni — hisz ez a könyvnyomtatásban leg- 
többnyire külön klisé-készíttetéssel volna egybekötve — 
hanem igenis: k i lehet belőlük ragadni az alapformát, s 
esetleg egyes részleteket is, s egy kis gondolkozás mellett 
egyszeriben megy a dolog. Persze nem elsőrendű mester
munkákról van most szó, hanem csak olyanokrál, amelyek 
mindennap előfordulhatnak: valami sürgősen elkészítendő 
könyveimről, levélfejről, céget hirdető kártyácskáról stb. 
Különösen a közepes nyomdák alkalmazottai vannak kitéve 
annak, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig tartó kompressz- 
avagy egyéb szedés után valami fönt említett akcidencia- 
félét nyomnak a markukba. Rz ilyen szedő is akkor kerül
heti el legbiztosabban azt a kellemetlenséget, hagy úgy álljon, 
mint az a bizonyos népszerű és közkedvelt á lla ta  hegyen.

motívumot talál az ember mindenfelé. Egy-két vonással 
futólagoson a papirosra rögzíteni a z t : percnyi munka, és 
utólagosan könnyű dolog lesz már ekkor a vázlatot kiegé
szíteni. Ajánlatos különben a vázlatkönyvbe néhány lap 
színes papirost is belekötni, s e papirosokra vázolni némely 
alkalmas motívumot, még pedig —  ha csak lehet — színes 
ceruzával. így a későbbi színes nyomat hatása már előre 
szemlélhető. R berlini Kulbe Károly készített már ily vázlat
könyveket, sőt azokat újabban nagyban árusítja is már.

Eltörölhetetlen dtnyomds celluloidra és ólomra.
késéssel foglalkozó szaktársainknak mindenkor nagy 

nehézségeket okozott az átnyomatoknak készítése celluloidra 
vagy ólomra. R finomabb vonalaknak határozatlansága és 
az egész átnyomat könnyen letörölhető volta igen sok baj
nak volt már az okozója. Gyakran kétszer, sőt háromszor 
is meg kellett ismételni az átnyomást, mire kész lett a lemez.

Hogy tiszta s a mellett szilárdan tapadó átnyomatot 
érhessünk el, a következő eljárást ajánlatos követnünk:

f l szedést tégelyes sajtón gummizott papirosra nyomtat- 
luk le, természetesen a gummis felére. R nyomatot reá- 
erősitjük a celluloid- avagy ólomlemezre, egy csomó ala
posan nyirkosított itatós kartont teszünk rája, s az egé
szet présbe szorítjuk, néhány perc múlva már ki is vehet
jük a lemezt a présből, s a papirost gyöngéden lehúzva : 
a gummiréteg a szöveg és ornamentum rajzával egyetem
ben rajta marad a kövön. Persze most még egy darabig 
várnunk kell, míg a nedves gummiréteg újra megkemény- 
Reom, illetőleg megszárad, de mire ez megtörtént: meg Is

kezdhetjük már a vésést. Ha így járunk e l: az átnyomat 
eltörlődésének eshetősége teljesen ki van zárva, s legföljebb 
arra kell még ügyelnünk, hogy ne vizes kézzel babráljunk 
a lemezen. Ha a lemeznek a présből ualó kivételekor azt 
tapasztaljuk, hogy a gummiréteg nem tapadt meg egészen 
a lemezen — amit a papiros hátuljának fehéren maradt, 
tehát száraz foltjairól biztosan fölismerhetünk — egysze
rűen megáztatjuk a papiros hátulját, s néhány percre újra 
beletesszük az egészet a présbe. Harmadszori présbe-tevésre 
eddigi tapasztalataink szerint úgyszólva sohase kerül a sor.

Ha ceruza-rajzok átnyomásáról van szó : más mádat 
követünk a celluloidra való átnyomáskor, mint az ólomra 
valónál. Celluloidnál például ez a legjobban célravezető 
e ljárás: Kisebb lemezeknél a celluloid fölületét ecet-éterrel 
gyöngéden megnedvesitlük, majd rátesszük a rajzot meg 
egy csomó védőpapirost, s az egészet hatalmasan bepré
seljük. nagyobb lemezeknél és ezeknek megfelelő nagyobb 
rajzoknál a rajzot valamicske dextrinnel a lemezre erősít
jük, s ecet- avagy spiritusz-éterbe mártott itatós papirost 
teszünk fölébe, majd az esetleges egyenetlenségek helyre
pótlása végett még egynéhány lap födőpapirost is, s aztán 
az egészet beletesszük a présbe. Rz eredmény mindig jó. 
Ha a papiros esetleg nagyon rátapadna a lemezre: vizes 
szivaccsal megnedvesitjük, s egyszeriben lehúzhatjuk róla.

Ceruza-rajznak ólomlemezre való átnyomása sem boszor
kányság, de természetesen okosan teszi a szedő, ha az 
átnyomásra szánt rajzot ilyenkor nem közönséges fekete 
ceruzával, hanem tinta-ceruzával készíti el, amelynek színe 
jobban elüt az ólom színétől. Különben az átnyomást a 
következőképpen végezzük: Rz ólomlemezt megmelegítve, 
vékonyan bevonjuk fehér viasszal, s aztán várunk, mig a 
lemez kihűl s a viasz ennek folytán rajta megkeményedik. 
Ha ennyire jutottunk, a rajzot rája tesszük, s egynéhány 
lap papirossal lefödve, présbe szorítjuk, néhány perc múl
tával már kivehetjük onnan a lemezt, de ajánlatos a papi
rost leválasztása előtt simitő-csonttal vagy akár a körmünk
kel is utána-húzogatni, hogy így a finomabb vonalak is 
teljesen rögzítve legyenek. Ha aztán a vésés munkájával 
is készen vagyunk, újra megmelegitjük a lemezt, s a viasz
réteget ualami rongydarabkával szépecskén letöröljük róla.

Kótszínnyomdsos katalógus-féléknek szedése.
Rz ilyesmi rendesen úgy készül, hogy előbb megszedjük 

az egész kolumnát, mintha csak egyszinnyomásos volna, 
persze tömérdek klisé-faragással meg -vagdosással, s az
után — mikor már minden kész — szépecskén két színre 
bontjuk az egészet, az egyik szín szedését ebbe, a másikét 
amabba a formába osztva be, ami bizony jó időbe kerül.

Hz árjegyzékek egyik színe rendesen a kliséké, a másik 
pedig a szövegé lévén: van rá mód, hogy gyorsabban és 
kevesebb bajlódással dolgozhassunk. R klisés formát á llít
juk először össze, s jó levonatot készítünk róla erős papi
rosra. R hátulsó felét most megolajozzuk, hogy a klisék 
képe átlássék, kétcicerós margót hagyva körülvágjuk, s 
aztán pontosan a szedőhajóra helyezzük, még pedig az 
olajos képével fölfelé. R papiroson jól átlátszódván az ábrák 
minden részlete, a szedés ennek alapján a legnagyobb pon
tossággal történhetik közvetetlenül a papirosra, tílegáztatni 
természetesen nem szabad a szedést, mert különben széjjel- 
málik a papiros, ami pedig elég baj volna munka közben.
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” fl halaőds érdekében.”
(Tlár másodszor használom ezt a elmet, ezúttal az álta

lam a boldogult Szakbizottsági Értesítőben Irt igénytelen 
cikkecskémre kapott uálaszra óhajtanék röviden megfelelni.

Rz Értesítőben annak idején tényleg azt írtam, hogymű- 
uezetőink legtöbbje minduntalan beleártja magát a gépmester 
dolgába, holott ez irányú szaktudásuk pusztán addig ter
jed, hogy a gyorssajtó óránkint ualó munkáját ezer pél
dányra tudják értékelni. Hogy azonban az ezer példány 
óránkénti lenyomtatása hol, mikor s minő munkánál lehet
séges : azt már nem igen tudják ezek a művezető urak. 
Különböző helyeken való kondicionálásom idején többször 
is előfordult, hogy a művezető valamely illusztrációs for
máról való nyomtatáskor is ugyanolyan munkamennyiséget 
kívánt látni, mint amekkora újság- avagy táblázafnyomta- 
táskar megszo
kott dolog. Sőt 
mi több: az elő
készítés idejét 
annyira szerette 
volna velem re- 
dukáltatni, mint 
amennyi időbe 
például valami 
közigazgatási s 
hasonló nyom
tatványnak az 
előkészítése kö
zönségesen ke
rül. Ez valami 
nagy hozzáér
tésre vall az i l 
lető részéről !

Hogy a gépmesterek között kasztszellemről lehetne szó : 
nem igen akaródzik elhinnem. Uannak hébekorban a munka- 
viszonyból származó ellentétek a szedő és a gépmester 
között, amelyek — de még inkább az egy munkakörben 
dolgozó munkások közös érdekének a fölismerése — arra 
késztették a gépmestereket, hogy maguk között Is tömö
rüljenek. Hogy aztán legveszedelmesebb ellenségeiknek, a 
szedő-gépmestereknek a kiképezését ezek a gépmesteri 
körök nem nagyon igyekeznek előmozdítani: talán termé
szetes dolog. Hiszen ezek kiképezésének esetleges vesze
delmeit a budapesti szaktanfolyamok eddigi vezetője, riovák 
László szaktárs is átlátta, s csakis olyan szedőket — pél
dául jobb kondícióban álló mesterszedőket stb. — vett föl 
a gépmesteri tanfolyamra, akiknél ki volt zárva annak a 
lehetősége, hogy valaha gépmester! állásra pályázzanak. 
Abból tehát, ha mi a szedő-gépmesterek esetleges kiképe
zését nem mozdítjuk elő, sőt — mi tagadás benne — rossz 
szemmel nézzük : még éppenséggel nem következik az, hogy 
kasztszellem uralkodnék a körünkben. Egyszerűen csak 
mindnyájan, egy szálig, egyetértünk abban, hogy az átla
gos szakképzettségű szedőt nem nagyon tanácsos bele
vezetnünk a gépmesteri tudnivalókba, mert esetleg ártha
tunk véle magunknak. R kasztszellem ettől az önvédelme- 
zés jogún alapuló általános fülfogásunktól még messze esik.

Utell szaktársam különben maga szolgáltatott egy hatal
mas argumentumot a kasztszellemet illető állítása ellené
ben, amikor egyes gépmesterek irigységét emlegeti a mások

munkabeli sikereivel szemben. Ilyes tünetek — nem taga
dom — előfordulhatnak itt-ott, de tekintsen csak széjjel 
Uleil szaktárs a szedő szaktársak körében: vájjon nem 
fordulhat-e elő ott is hasonló szomorú jelenség ? (Ha még 
minden foglalkozási körben gyakorta észlelhető, hogy egye
sek a saját énjüket az osztályos társaik érdekelnek rová
sára akarják előtérbe tolni. Erre mindaddig akad példa, 
amíg az abszolút munkásbecsület és kollegialitás érzését 
nem úgyszóluán az anyatéjjel szíuja magába a nyomdász.

5 most lássuk: mi is a gépmester teendője. Uleil szak- 
társam szerint egyszerűen csak az, hogy legjobb tudása 
szerint igyekezzék alkalmazni a nyomtatási technikát, 
ló , jó, csakhogy a viszonyok néha olyanok, hogy a világ 
legjobb gépmesterének is el kell maradnia mind a munka 
mennyisége, mind pedig annak minősége tekintetében a nor
málisnak látszó átlagtól. Kegyük például a következő esetet:

R faktor egy 
nagy dupla 8-as 
plakát nyomta
táshoz leadásá
val kezdi a napi 
munkát; utána 
fél ív 0-ás táb
lázat, majd meg 
dupla 8-as szö
vegforma követ
kezik; ezt kö
veti valami ok
táv boríték, ami 
után persze is 
mét egy dupla 
8-as táblázat, 
majd meg egy 
színes körleuél 

kerül a gépbe. Persze a nem eléggé szakértő művezetőnek 
a forma csak forma marad, s talán sejtelme sincs arról, 
hogy minő nehézségeket gördít a gépmester munkálkodása 
elé a föntebbihez hasonló munkabeosztással. Lehet ugyan, 
hogy a beosztás célszerűtlensége nem az ő leikén szárad! 
s inkább a viszonyok kényszerítő erejének a következése : 
de ebben az esetben legyen belátással, s ne szorongassa 
folytonosan a gépmestert a munkaeredmény fokozásáért.

f i legjobb panacea különben a beosztás észszerűségében 
rejlik. Ha csak lehet: ajánlom minden nyomdásznak az erre 
való ügyelést, fiiért a munkamennyiség maximuma s a 
viszonylag legjobb minőség csakis jó beosztással érhető el.

S itt fölmerül az a kérdés, hogy a nyomda amaz alkal! 
mazottjának, aki a gépen dolgozik, s aki a nyomtatási 
technika tökéletes ismerete révén a legjobban képes meg
ítélni a gépi munka beosztásának helyes vagy helytelen 
vo ltá t: miért nem adnak elég teret a nyomdai adminisz
tráció ezt érintő kérdéseiben. Félreértések elkerülése végett 
ki kell jelentenem, hogy nem a magam érdekében szólok 
mert hiszen nékem mindig megvolt és most is megvan á 
magam megfelelő hatásköre, de éppen mert e rendszernek 
az előnyeit ismerem: vélek hasznos dolgot cselekedni, ami
kor másokat is figyelmeztetek rája. 5őt közvetett előnye is 
volna e rendszer bevezetésének: fölébresztené gépmester 
szaktársainkban az önbizalmat és a melegebb érdeklődést 
a könyvnyomtatás összes kérdései iránt is. aminek szakunk 
általános érdekei aligha vallanák kárát. Faltusz Ede
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fiz "ígéret földéről.’*

népvándorlást láttam kicsiben. Ennek az aggbori gyön- 
geségben leledző roskatag Európának szülötteit százezer
számra láttam megjelenni az ufuilág legfő kikötőjében. 
Olyan lelkesedéssel, olyan reményekkel lép az a tömérdek 
kiuándorló fleuj Yorkban partra, s oly szívós kitartással, 
munkakeduuel meg akarat-erővel merül belé az uj élet küz
delmeibe, hogy barátaimmal, ismerőseimmel akárhányszor 
elcsudálkoztam azon : mikép nyugodhatnak belé az eurápai 
státusférfiak a folytonosan erősebb hullámokat vető kiván
dorlási epidémiába; hiszen az a munkabíró emberanyag, 
hogyha csak némileg megfelelővé tennék odahaza az exisz- 
tenciális föltételeit: gerince lehetne az egyes nemzeteknek.

no de szaklapba trok, s nem elmélkedem tovább ilyen 
általános érdekű közgazdasági dolgokról.
Inkább azt igyekezem megvilágítani, hogy 
micsoda sors vár arra a könyvnyomtatóra, 
akit szenvedelme, kalandvágya és a Jobb 
iövő reménye a távol tengerentúlra csábít.

fiié rt az idegenből kivándorolt nyom
dásznak bizony nem fenékig tejföl az élete 
ott sem. 5őt bátran mondhatom — hisz 
sokat láttam, sokfelé megfordultam — 
hogy mindaddig, amíg kellőképpen meg 
nem tanult angolu l: keservesebb az élete, 
több nyomorúságban van része, s sokkal 
elhagyatottabb, mint bárhol is Európában.

fiié rt a folyton beözönlő bevándorló 
népség olyan munkaerő-fölösleget teremt 
a magyar s német munkákat termelő ame
rikai könyvnyomda-iparban, hogy a frissen 
érkezett nyomdász csak a legritkább eset
ben kaphat a tulajdon szakmájánál munkát.
Amilyen kapós például a földmívelő-mun- 
kás bevándorló, s amennyire szép kilátá
sokkal indulhat valamely tisztán kézmíves- 
munkát folytató honfi-társunk a tengeren
túlra : annyira bizonytalan ott a magyar 
nyomdász anyagiakban való boldogulása.

fi következőkben elmondok négy-esz- 
iendön át szerzett amerikai tapasztalataimból egyetmást. 
Kicsiben hű tükre lesz ez az fimerikába vándorolt néhány 
magyar könyvnyomtató viszontagságainak. 5őt talán még 
egy kicsit enyhén is mutat majd ez a tükör, mert legjobb 
tudomásom szerint másoknak még több Ínségben volt 
részük, mint amennyit én szenvedtem el amerikai tartóz
kodásom első idejében.

l/andor-úton Iártam németországban. Dyár derekán vol- 
un k ; Kunst”  csők nem akart akadni semerre sem. 
onn, a Lüneburger fiaidén fogamzott meg bennem a gon- 
o a hagy ha már ennyire elvergődtem : átruccanok bizony 

egy kicsit az "ígéret földére”  is. Pénzem ép hogy futotta.
Bréma felé irányítottam az utam. ” Uerband” -beli viati- 

Rumomat lelkiismeretesen fölvéve, s hitsorsosaim népszerű 
sszaian is könnyítve valamelyest: nagy keservesen sike- 

ult leszurkolnom a hajójegyért Iáró kilencvenhárom pengőt,
uf zéppen hereh '9V húszmárkás aranyam. 

Kezdődött a kivándorlók rendes élete-folyása. Két nappal
kó lnn» Íar nÖUlÚSa elÖH be° it0ttQt'.  S összevissza pisz- 522*5; “  megtudandó, hogy nem szenved-e
valaki közülünk trachomában. Rztán beírtak az utasok közé.

Ott szorongtunk a hajón vagy ezerháromszázán. Kilenc 
és fél napig tarlo tt az utazás nevű Yorkig. Elég uolt.

Hem tudom, az első osztályú utasaknak micsoda gyö
nyörűségekben volt részük a hajón, de a mi életünk nem 
volt valami rózsás. Reggel hét órakor kizavartak az eme
letes ágyainkból; csajkát ragadtunk a kezünkbe, s szép 
sorjában a konyha elé vonultunk kávé-faszolásra; délben 
megismétlődött a fölvonulás, még pedig többszörösen is, 
állván a menü a következő fogásokból: egy darab gyanús 
illatú húsból, fő tt krumpliból, na meg egy héringbői. Hogy 
az eledelek micsoda osztályába tartozott az a csiriz
forma folyadék, amit vacsorára etettek meg a Jámbor uta
sokkal, nem tudtam egész határozottsággal megállapítani.

Érdekes, bár praktikusnak nem mond
ható az emeletes ágyak rendszere is. Öt
hat ember alszik egymás fölött. R legfölül 
levő utas van a legkedvezőbb helyzetben, 
mert őt csak az a veszedelem fenyegeti 
álmai idején, hogy a hajó erősebb meg
ingása esetén a szoba túlsó sarkában 
talál fölébredni. De az alantabb fekvők 
ezenkívül egyéb apró kellemetlenségben is 
részesülhetnek, akkor tudniillik, ha a fölső 
gspánt hirfelen találja elfogni a tengeri 
betegség . . .  Ez pedig mindennapos dolog.

fi tizedik napon a fleu/ York előtti kis 
szigetnél, az Ellis-lslandnél állapodik meg 
a hajó. Szigorú orvosi vizsgálat követke
zik, s ez most már kiterjed szívre, tüdőre 
meg miegymásra is. Rkinek a tüdeje sor- 
vadásos: irgalmatlanul visszaküldik Bré
mába, sőt ezt a betegséget a bevándorló
nak akárhányszor még a zsebén is kon
statálják az eilis-islandi tudós orvosok 
meg államhivatalnokok, s néha ezt is ok
nak minősítik az Európába visszaküldésre.

f ik it  beereszfenek az amerikai konti
nensre, mindenekelőtt egy sereg prafesz- 
szionátus csaló között kell magát végig- 

küzdenie. Csupa szeretefre méltó honfitárs; messziről le
olvassák az ember arcáról, hogy micsoda nemzetbeli, s 
valóban elismerésre méltó ügyességgel tudják a tapaszta
latlanabb bevándorlót a pénzecskéjétől megfosztani. Rz én 
húsz-márkás aranyamat is egykettőre kieszkamotálta a zse
bemből egy ilyen cicerone-szerepre vállalkozott honfitárs.

Rludtam az utcán, koplaltam mint Succi, amíg végre kon
dícióhoz Jutottam. De minőhöz I fi fölső városban, a sze- 
recsenek kedves lakóhelyén volt egy cukrász-üzlet, ott tö r
tem a Jeget napi tizenhat-tizennyolc órán keresztül havi 
húsz dollárért és ellátásért, f l szokatlan munka meg az 
éles Jégszilánkok véresre törték a kezeimet, s bizony nem 
egyszer álmatlanul hánykolódtam vackomon a fájdalomtól.

Háromhónapi keserves munka után nagy nehezen néhány 
dollárt összekuporgatva: búcsút mondtam a gazdámnak, 
meg a fagylaltért rajongó szerecsen vendégeknek. Kerestem 
szedő-kondiciót váltig, de teljes másfél esztendőbe került, míg 
végre meglehetősen gyarló fizetéssel hozzá|ulhattam egyhez.

H magyar lapkondlciók hiányát — mint már említettem 
is — a munkaerő-fölösleg okozza. Ugyanennek tulajdonít
ható a bérösszeg abnarmisan csekély volta Is e lapoknál. 
Rz a kiéhezett bevándorló dolgozik akármicsoda csekély
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bérért is, csakhogy valamennyire is biztosítsa a minden
napos kenyerét. Különösen az orosz lapoknál — amelyek 
gombamódra szaporoönak — gyalázatosak a viszonyok. 
Heti négy-öt dollár a rendes heti keresetük az ott dolgoz
gató szedőknek, ez pedig a megélhetésre ugyancsak kevés.

f l magyar lapok egyik-másikánál utóbbi időkben jobbra 
fordultak a kereseti viszonyok, de ez kizárólag a munká
sok szervezkedésének köszönhető, néhány év előtt azonban 
a lehető legsiralmasabb viszonyok voltak mindegyiknél.

De hogy visszatérjek elbeszélésem fonalára, röviden el 
kell még mondanom, hogy az alatt a másfél esztendő alatt, 
amíg hiába kopogtattam a magyar nyomdák ajíain, a leg
különbözőbb nehéz munkákra kellett fanyalodnom, csak
hogy föntarthassam magam úgy ahogy. Uoltam például: 
vasaló-legény neiv Yorkban egy szabónál, huszonkét-fontos 
vasalót tologatva ide-oda reggeltől estig, nyolc dollár heti 
fizetésért; szénbányász, illetőleg rakodó munkás fllbany- 
ben négyszáz magyar földimmel egyetemben (ez viszonylag 
Jó kondíció v á lt: egy cár, vagyis nagyobb kocsi megraká- 
sáért járt két dollár fizetés, s olykor három car-t is tele
raktam egy nap a partneremmel); cipőtisztító-segéd Chicagó
ban ; ugyanaz Troyban ; bugyelláriskészltő Philadelphiában, 
s végezetül egy orvos parádés kocsisa Clevelandban.

Itt kaptam meg az első amerikai szedő-kondiciómat, még 
Pedig a (llagyar napilapnál, amelynek egy Budapestről 
odaszakadt korcsmáros a 
kiadó tulajdonosa. Rddigi 
sorsomhoz képest valósággal 
urias módba csöppentem, 
hiszen a tizenöt dollár heti 
fizetés mellett még misternek 
is tituláltak, f l munkaidő 
Pedig éppenséggel szokatlan 
u° l t : mindössze nyolc órát 
dolgoztunk napjában, reggel 
nyolc órától tizenkettőig, s 
délután egytől ötig. H mel
lett a hajsza, az erőltetés 
sem volt már olyan, mint
korábban betöltött változatos kondícióim egyik-másikában.

Hz Amerikai magyar napilapnak Baracs Henrik őr. a 
szerkesztője, f l  nagysága körülbelül a Pester Mayáéval 
egyezik meg, s egy centért vesztegetik. Két szedőgépen 
négy szedő állítja elő a szedését; kettő közülök nappal 
dolgozik, kettő pedig éjjel, ló fa jta  miehle-rendszerű gyors- 
sajtón nyomtatják k i a lapot minden nap délutáni öt órá
idra, s a hajtogatást a gyorssajtó mögé szerelt külön haj
togató gép végzi. Ez különben Amerikában rendes dolog.

Uan Amerikában magyar nyelvű újság vagy húsz is. 
minduntalan megszületik egy-egy ily újság hal itten, hol 
meg amoftan. Persze jórészük csak amolyan kérész-életű.

Hamarjában a következők jutnak eszembe: népakarat 
(a Social Labor Party lapja), Előre (szociáldemokrata h it
vallású), Amerikai magyar népszava (a hirhedt Dienes 
Jlarton a szerkesztője, persze minden, csak nem szociál- 
ímokrata), magyar Zászló (katolikus irányú, szerkeszti 

riM°.CS, Kálmán), Heti Szemle (szintén katolikus irányú),
I uilág, magyar Hírmondó, Szabadság, Dongó, Beván- 

. ar ° s,b- Akad köztük egynéhány elég jól szerkesztett lap 
■s, amely méltán megérdemli az amerikai magyarság támo- 
9° ását. És hogy ez a támogatás minő arányú lehetne 
esetleg; elképzelhetjük a künn levő magyarok számából.

Hevelandból nevű Yorkba kerültem vissza. Az itt meg
jelenő Uj Uilágot tőrdelgettem. Ez a társadalmi és politikai 
nlfl ? héthetenkint jelent meg nagy quart-aiakú tizenhat 

Fb R he"  kelésem  tizenhat dollár volt ennél a lapnál, 
ok * '°r m<*r világosan láttam a helyzetet. Tudtam, hogy 

vétlenül jól meg kell tanulnom angolul, ha biztosabb

kondícióra és jobb keresetre akarok szert tenni. Aem is 
mulasztottam el tehát semmi alkalmat ahhoz, hogy már 
különben is szépen fejlődő angol nyelvismeretemet gyara
pítsam. E mellett beléptem az angol munkások szerveze
tébe. mindennek csakhamar meglett az az eredménye, hogy 
kondíciót kaptam egy angol nyomdában, Galdberger £t Co.- 
nál, a Unions-Squaren. f l fizetés itt már a neuuyorki angol 
szedők árszabályának megfelelő, vagyis huszonkét dollár volt.

még egyszer dolgoztam ezután Amerikában magyar lap
nál. f l pittsburgi magyar Zászló nyomdáját rendeztem be, 
s tördeltem is e lapot egy darabig, addig ugyanis, amíg 
egy magyar szaktársam, Perényi Elek, monongahela Citybe 
nem hívolt az itteni monongahela Times vice-metteurjéül.

flo még néhány szót az egyesült-államokbeli megélhetésről, 
fl kereset összege nagyon változik flmerikában. mentői 

jobban közeledünk nyugat felé, rendszerint annál jobban 
keres a munkás, f l Csöndes-tenger partvidékén, vagy bel
jebb : Texas és Utah frissen kolonizált városaiban hatvan
dolláros vagyis háromszáz-koronás heti fizetést is meg
adnak a jó angol betűszedőnek. Legtöbb esetben rendsze
resen elisszák, elkártyázzák avagy egyéb változatos módon 
verik el ottani szaktársaink a pénzöket, de akad oly em
ber is, aki megbecsüli magát, s pusztán a közvetlen élet-

szükségleteinek kielégitésére 
szorítkozik; hihetetlenül ol
csón él így meg, s néhány 
esztendő alatt kis vagyon
kát is kuporgathat össze.

f l neuuyorki, chicagói és 
egyéb nagyvárosi élelmiszer- 
árak hasonlíthatatlanul ol
csóbbak a budapestieknél. 
Hogy csak egyetlen példát 
említsek: a legeslegfinomabb 
borjúhúsnak Deuv Yorkban is 
tizenöt cent, vagyis a ma
gyar pénz szerint hetvenöt 

fillér a fontja. Legény-ember, ha kisebb vendéglőbe jár 
étkezni, tizenöt centért Jó polgárias ebédkoszlot ehetik végig, 
s még fekete kávét meg fagylaltot is kap hozzá, f l fagy
laltot különben az amerikaiak nagyon kedvelik, s nemcsak 
a forró nyárban, hanem még télen is rendesen eszik.

f l ruházat sem nevezhető valami különösen drágának, 
lobb szövetből való nadrágot átlag nyolc dollárért készít 
a neuuyorki szabó. Egy-egy öltönynek avagy téli kabátnak 
az ára tizenöt és huszonöt dollár között szokott variálni. 
Persze it t  csak olyan minőségű ruhákról van szó, amilye
neket a nyomdász-ember szokott viselni, flz  északamerikai 
arany-ifjúság mindenesetre drágábban szerzi be a ruháit.

H lakások ára az egyes városokban meg városrészekben 
meglehetősen különbözik, mindamellett aligha drágább, mint 
Budapesien. flz  amerikai jobban szituált munkás-ember 
keresetének átlag tizenöt-húsz százalékát költi a lakására, 
amely rendesen két-három lakosztályból meg a szükséges 
mellékhelyiségekből áll. Én mint legényember többnyire 
öt dollárt fizettem havonkint egy-egy kétablakos szobáért.

Uégére értem az amerikai dolgokról Írott rapszadikus 
Írásomnak. Hátra volna még az ottani munkálkodás! rend
nek a megismertetése, de ezt mostani cikkem szűk keretei 
közt nem tehetem meg. f lz  amerikai szedőnek meg gép
mesternek munkája — az angol nyelvűeket értem főkép — 
az apróbb részleteket Illetőleg nagyon különbözik az otthon
valókétól, s ez is hozzájárul, hogy a bevándorolt szaktár
sak nem boldogulnak. Erről tehát máskor. fflay lózsef.
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Ezldei Évkönyvünkből uan még eladásra szánt példány, 
nagyabb megrendelések esetében — míg a készlet ta rt — 
részletfizetésre Is kaphatók Bozslk Istuán pénztárosunknál 
(UIII, Sándor-tér 4) helyben 3, vidékre 3-30 koronáért.

FI ÍTlűbardtok Köre pályázata leueiező-iapokra.
R fllűbarátok Köre pályázatot hirdet tizennyolc darab 

műuészi levelező-lap tervezetére sokszorosítás céljából. 
E tervezetek közül tizenkét darab hazánk bármely vidékének 
tóját ábrázolhatja, akár magát a tájat, akár az illető vidék 
valamely történetileg ne
vezetes várát, erődítését, 
városát vagy városrészét.
El tervezetek különben 
sorozatok is lehetnek, f l 
pályázatban csak magyar 
honos vehet részt, m in
den egyes, a pályázat 
föltételeinek megfelelő és 
díjazásra ajánlott terve
zet száz korona jutalom
ban részesül, s ezzel a 
műbarátok Köre tulajdo
nává válik, f l további 
hat darab karácsonyi és 
ulévi levelezőlap-tervezet 
legyen, amelyek szintén 
mint levelezőlapok kerül
nének forgalomba. R ka
rácsonyi és újévi kártyák 
tárgya szintén csakis ha
zánkban dívó valamely 
népies szokásból merí
tendő. f l díjazás it t  is 
laponkint száz korona, 
f l pályázat ez évi októ
ber hó 15-én Iár le. f l 
tervezetek a műbarátok 
Köre titkári hivatalába 
küldendők be (Budapest 
IU, Uáci-utca Z5. szám).

Grafikai Egyesület.
f l Grafikai Egyesület, 

amely nemrégiben alakult 
meg művészekből és mű
pártolókból, az ősszel 
megkezdi a működését, 
miután az alapszabályo
kat a belügyminiszter már jóváhagyta, flz  egyesület céljául 
a grafika ápolását és fejlesztését tűzte ki, amiért is szor
galmazni fogja, hogy művészi tanintézeteinkben azt foko
zatosan tanítsák és a kurzusokra minden intelligens embert 
ölvegyenek. Később, ha meglesz hozzá a kellő vagyon, 

önálló grafikai műintézetet fognak fölállítani. Tagjai az 
egyesületnek tagdíj-illetményeiből évente több mintalapot 
kapnak, míg a művész tagok munkáiból kiállítást rendeznek.

FI kemigrafus-olkalmazottak újabb árszabálya.
f l kemigrafus-munkások bérharca tizenegy heti sztrájk 

Után véget ért. üt-éves szerződést kötöttek munkáltatóikkal,

amely szerződésnek fő pontjai ezek: a munkaidő az első 
három évben nyolc és fél, azontúl nyolc ó ra ; az ünnep
napokra eső bérösszeg nem vonható le a munkás fizetésé
ből ; a különórák számítási kulcsa három illetőleg négy 
százalék; a bizalmi férfiúi rendszert, valamint a szakegye
sületi munkaközvetítés kizárólagosságát elismerték. Ezen
kívül az inasok, valamint a segédmunkások számára vonat
kozóan is megállapítottak egy bizonyos numerus dausust, 
valamint a munkások heti bérét is szabályozták kor és 
képesítés szerint. — f l kemigrafus-munkások főképpen a

nyomdász-szervezet tá
mogatásának köszönhe
tik , hogy követeléseiket 
annyira-mennyire keresz
tül sikerült vinniük. Á t
olvasva az árszabályu
kat, konstatálható, hogy 
gazdasági előrehaladott
ság tekintetében immár 
a kemigrafusok szerve
zete is fölébe került a 
nyomdászokénak, flem 
az irigység mondatja ezt 
velünk, hanem annak a 
ténynek fölismerése, hagy 
bizonyos bennünk rejlő 
okok miatt mi sokkalta 
lassúbb tempóban hala
dunk előre, mint a leg
több más szakma. St.

riyomtatuány osz
togatása az utcán.

f l belügyminiszter egy 
előfordult eset alkalmá
val kijelentette, hogy a 
sajtótermékek ingyen osz
togatása is csak hatósági 
engedély mellett gyako
rolható. flz  utcákon és 
nyilvános helyeken eddig 
osztogatott meghívók és 
kereskedői reklámcédulák 
azonban a jöuőben is 
szabadon, minden külö
nös engedély nélkül osz- 
togathatók. Ellenben pol
gármesteri engedélyhez 

lesz kötve a képes levelező-lapok utcai árúsitása is. — (T)i 
ebben a rendeletben is sok olyan reakclonárlus vonást 
látunk, amely közvetve a mostani kétes sajtószabadságnak 
a további lebéklyózására irányul. St.

H trieszti kereskeőeimi ás iparkamara pályázata.
f l trieszti kereskedelmi és iparkamara pályázatot hirdet 

egy művészies többszínű plakátra, f l pályázaton bármely 
nemzet művészei Is részt vehetnek. Három dij van kitűzve : 
1200, 800 és 500 korona. Azonkívül tájképes levelező
lapokra Is van pályázat hirdetve két 600 koronás dijjal. 
f l tervezetek beküldésének határideje október. 31-ike. 5t,
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Fehér betűs és fekete alapú nyomtató-lemezek,
Ha valamely vonalas rajzot vagy szöveget úgy akarunk 

megfordítani, hogy a betű illetőleg rajz fekete alapon fehé
ren tűnjék elő, mindamellett azonban csak a rendes pozitív 
képű rajz vagy nyomai áll a rendelkezésünkre: az angol 
Hlustrator szerint fölösleges dolog, hagy előbb egy nega
tívot, aztán erről egy pozitívot csináljunk. Elég a negatív 
elkészítése is, ha a következőképpen Járunk e l: fi cink
lemezt preparálva, közuetetlenül rámásolunk a negatívot 
ót, s azután befeketítjük. Közönséges módon előhívó, a 
szokott salétromsav gyönge oldatába tesszük a lemezt, 
majd meg vattával és terpentinnel tisztára mosva, újból 
befestékezzük. Ezután 100 köbcentiméter salétromsavnak s 
440 köbcentiméter víznek a keverékében úgy "hív juk elő" 
a lemezt, mintha azt a nyomtatáshoz akarnák előkészíteni. 
Ekkor ott, ahol az eredetiben fekete vonalak voltak, fehé
ren tűnnek elő a lemezről készült nyomaton, a háttér pedig 
fekete, f i határvonalak az említett lap szerint elég élesek.

R londoni angol birodalmi nyomda teruezete.
Ilyesmiről beszélgetnek most a Themze-parti nagy világ

városban. fiié rt bár a brit gyarmatok majdnem mindegyike 
szükségesnek látta már saját külön "állam nyomda" meg
alapítását, az anyaországban eddigelé híre sem volt Ilyes
minek. fiz  angolországi összes állami nyomtatványokat — 
még a legtitkosabbakat is — magán vállalatok állítják elő, 
iá pénzért az igaz, de nagy gonddal és mindenkor a kellő 
határidőre. Bizonyos fokú kivételt eddig csak a parlamenti 
nyomtatványokkal tettek, amint az most a nyomtatványok 
dolgával megbízott parlamenti bizottságnak legutóbbi jelen
téséből is kitűnik. E szerint száznegyven esztendeje az a 
szokás ottan, hogy az említett nyomtatványokat a parla
ment elnöke "szabad kézből átadja bizonyos könyvnyom- 
latőknak, a nélkül, hogy valaha is szóba került volna a 
fölszámított és kifizetett áraknak méltányos vagy méltány
talan volta” . (Tlost a parlamenti bizottság azt konstatálja, 
hogy ezek az árak minden különóramegtérítés stb. tekin- 
tetbe-vétele mellett is legalább huszonöt százalékkal drá
gábbak a normálisaknál, még pedig mind a múltban, mind 
pedig a jelenben. Ezzel természetesen egyes cégek — mint 
a jelentés mondja — jogosulatlanul előnyökhöz jutottak a 
többivel szemben, mind e bajok orvoslására a jelentés egy 
nagyobbszabású angol, illetőleg nagybritanniai államnyom
dának a fölállítását javasolja. Hogy lesz-e azonban ebből 
va lam i: kérdés, mert az illetékes körökben nagyon ellen
séges hangulatot keltett a parlamenti bizottság javaslata.

Fi gépmesterek és nyomók egyetemes kézi könyue.
Röviden szólottunk is már a Budapesti Gépmesterek és 

Nyomók Körének ez irányú vállalkozásáról, most e Kör 
szakbizottsága Utiesenberger Uilmos szaktárs lelkes hangú 
szövegezőben előfizetési fölhívást bocsátott ki, amelyet 
öQgyjából a következőkben közlünk : Körünk fönnállásának 
uszonötéves fordulójához értünk, amikor bizonyságot kell 
ennünk arról, hogy a Kör nem haszontalanul töltötte el ezt a 

J’ zgyed századot, hanem egyesítve erőnket és fejlesztve 
uűasunkat, mindenkor a jobb lét és a szakbeli tökéletes- 
vles felé vezérelt bennünket, nem volna méltó a jelenünk- 
z> ha sablonos jubileummal jelölnők meg ezt a dátumot. 

V10 csak azt kiáltanák világgá, hogy Körünk már huszonöt 
Ues, s nem tárnák föl egyszersmind azt a tartalmat is, 
öht a huszonöt év munkája megérlelt, mert nem az üres, 

? m'nden benső tartalom nélküli ünneplés ad jelentőséget 
® elévülhetetlen értéket e napnak, hanem csak az, ha oly 

" ’onumentális művet teremtünk elő akkorára, amely szak- 
t ! chnikai dolgokban a későbbi időkre is irányt adó veze- 

nft lehet. Ily alkotás méltó e kor haladó férfia lhoz!

5 méltó a Körünkhöz is, amelynek kebelében kifejlesztettük 
erőinket és tehetségeinket, s amelyből fognak kiindulni a 
jövő apostolai is, hogy fölrázzák a közömbös tömeget, s 
hirdessék szép mesterségünk fejlesztésének az igéit. Ezek
től az intencióktól vezérelve, az évi közgyűléstől kapott 
megbízás alapján a Kör választmánya az irodalmi bizott
sággal egyetértőén elhatározta, hogy " f i  gépterem”  címmel 
harminc-negyven nyolcadrétnyi ívre terjedő nagy szakművet 
ad ki a Kör huszonötéves fönnállásának emlékére, mely 
magában foglalja majdan a gépmester! szaktudásnak egész 
egyetemét, úgy hogy bármilyen kérdéssel forduljanak szak
társaink e könyvhöz : mindenre megbízható, könnyen meg
érthető, tüzetes választ fognak kapni. Tekintve, hogy a 
vállalkozás nagy anyagi áldozatokat követel, a Kör választ
mánya elhatározta, hogy előfizetési fölhívást intéz a szak
társakhoz, remélve, hogy fölismerik azt a nagyfontosságú 
missziót, amelyet a "Gépterem”  be fog tölteni, s erkölcsi 
meg anyagi támogatásukkal lehetővé teszik a megjelenését. 
Számot vetve azzal a körülménnyel, hogy a fejlődő kor 
minő nagyobb igényeket támaszt szakunk műuelőivel szem
ben : a célirányos fejlődés, az önbecsülés és a szervezet 
szeretetének nevében intézzük eme fölhívást a szaktársak
hoz. ÍTleg kell mutatnunk, miszerint ráfogás az, hogy 
érzéketlenek vagyunk magasabb ideálok irá n t; ráfogás az, 
hogy annak a működési terrénumnak, amelynek munkásai 
uagyunk, természete a maradiság. f i jövő nagy föladatok 
elé állíthat bennünket, kell hogy a helyünket emberül be- 
töltsük. Ezért fejlesszük tudásunkat minden téren, de főleg 
ott, ahová életviszonyaink első sorban uta lnak: a szak
tudás terén, most, midőn a "Gépterem”  előfizetési fö l
hívását kibocsátjuk, szükségesnek látjuk a szaktársaknak 
figyelmét minél szélesebb körben fölhívni, hogy ezt a köz 
jauát célzó nemes, önzetlen vállalkozást teljes erejükkel 
támogassák, s a mű terjesztése érdekében minél hatható
sabb agitádót fejtsenek ki, hogy ne legyen az országban 
olyan szaktárs, aki ezt a nagy-értékű, de különösen gép
mestereknek és nyomóknak nélkülözhetetlen szakművet meg 
ne szerezné, f i "Gépterem”  előállítási árához mérten hat
hét koronába fog kerülni, ami — tekintettel a terjedelmére 
és díszes kiállítására — igen olcsónak mondható, fiz  elő
fizetési ár heti húsz filléres részletekben is letörleszthető, 
még pedig oly módon, hogy a részletek a Kör illetékeivel 
egyetemben a házi pénztárosnak adandók át. fikinek mód
jában van egykoronás részleteket f ize tn i: szintén a házi 
pénztáros útján közvetítheti a részleteit, ez azonban a 
nyugtakönyvben külön megjegyzendő, nagyobb vidéki váro
sokban a szaktársak egy pénztárost választanak, aki a 
részleteket havonkint a Kör pénztárosa elmére (5tein Lipót, 
Budapest UI, Poőmaniczky-utca 47, II. emelet 5) beküldi. 
Kisebb vidéki városokban dolgozó szaktársak a részleteiket 
szintén havonkint küldhetik be. Hogy a nyomtatási példány- 
szám felől tájékozódhassunk, kérjük a szaktársakat, hogy 
az aláírási íveket mentői hamarább küldjék a pénztároshoz.

Déhdny újabb aöalék a sajtóhibák történetéhez.
Egy angol újság érdekes apróságokat mond el olyan 

nevezetesebb sajtóhibákról, amelyeknek helyreigazítása stb. 
jelentékenyebb pénzösszegeket emésztett fö l. Egyebek közt 
ezt mondja: f i kormányok gyakran óriási összegeket dob
nak ki oly címen, hogy a hivatalos nyomtatványok egyik
másikában előfordult látszólag elég jelentéktelen hibák meg
javíttassanak. f iz  Egyesült Államokban például néhány év 
előtt nem kevesebb mint négy millió sürgönyformulártst 
semmisítettek meg egy helyesírást hiba miatt. 1883-ban 
hasonló okból ugyanezt cselekedték meg néhány százezer 
bélyeggel, fiz  osztrák kormányzat oly szigorúan veszi a 
sajtóhibák dolgát, hogy néha még egy sérült betű Is okot 
képez előtte valamely nyomtatvány megsemmisítésére, flem-
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régiben 25000 pósiai formulárist dobtak el azért, mert egy 
helyen kis v betű volt bennük a helyes nagy U helyett. 
1860-ban történt, hogy egy bankó-tervezéssel megbízott 
rajzoló a tervezet alsó szélére igen apró, szabafl szemmel 
alig is látható betűkkel odaírta a nevét, s a rézmetsző ezt 
hűségesen át Is vitte a rézlemezre. Több mint tízezer darab 
bankó volt már kinyomva, mire a "h ib á t”  észrevették. 
Persze, hogy tűzre vetették valamennyit. Olaszország egye
sülése előtt számtalan kísérletet tettek az olasz patrióták, 
hogy az olasz nép előtt az egyesülés eszméjét rokonszen
vessé tegyék. Egy olasz betűszedő a vámházi szabályzat 
szövegét használta föl ilyes irányú agitációra. Egy kis mes
terkedés árán sikerült úgy alakítania a szöveget, hogy a 
kezdő sorok lefelé olvasva az "Ita lia  un ita”  jelszavát 
adták k i. Spanyolországban 1891-ben történt érdekes eset. 
Egy spanyol rézmetsző azzal dicsekedett, hogy nem keve
sebb, mint 10000 darab bankjegyen rajta van a neve. 
F) dolgot besúgták a hatóságoknak, s vizsgálat indult meg. 
f l rézmetsző váltig erősítgetíe, hogy csak tréfált, de nem 
hittek neki, s sorra vizsgálgatták a bankókat. Ezek egy 
részénél csakhamar konstatálhatták is, hogy a szöveg egy 
sarában némely betű magasabban áll, mint a többi. Sorjá
ban olvasva e betűk aztán kiadták az illető rézmetszőnek 
a nevét, nagy kínnal kivonva a forgalomból ezeket a meg- 
jegyzett bankókat: valamennyit elégették. Franciaországban 
1898-ban húszezer darab százfrankos bankjegyet semmisí
tettek meg, mert egy csekély ortográfiái hiba volt bennük. 
R német császár közismeretes dillettánskodása is már jó 
sok pénzébe került németországnak, amennyiben bogaras
kodása miatt akárhány értékes nyomtatványt meg kellett 
semmisíteni. R császár kormányzati ténykedéseinek egyik 
iegetseje például az volt, hogy alattvalóinak megmutassa : 
minőnek kell lennie a császári címernek. Sok-sok külön
böző formulárist meg okmányt nyomtattak ki már a csá
szár tervezte címerrel, amikor egyszerre csak előállott egy 
hírneves heraldikus és a napnál fényesebben bebizonyította, 
hogy az uj címer nemcsak hogy egészen hibás, hanem még 
hozzá bizonyos mértékben lekicsinyítő is a császári ural
mat illetőleg. Pusztán csak formulárisokból harminc ezer 
márka értékű nyomtatványt semmisítettek meg ennek követ
keztében, de máglyahalált ért egy sereg oly állami utalvány 
s egyéb drága papiros is, amelynek költségeiről a beava
tottak a császárra való tekintettel beszélni sem mertek.

mi szakirányú iskoláink szélesebb alapokra helyezésének 
a kérdése is, szükségesnek véljük e legújabb ilyen intéz
mény tanítási tervét bemutatni. 5zól pedig ez a következőkép :

n freiburgi ipariskola kebelében létesített könyvnyomdászat! és betű
öntői szakosztály tanítási terve.

I. II. III.
1. Számtan: osztályban

a) Szaktechnikai számolás : a tipográfiai betűrend
szerre, kéziratra, szedéssúlyra vonatkozóan

b) nyomdaüzleti számolás: anyagnak, bérnek és a 
nyomtatási önköltségeknek kiszámítása .. ..

Z. német fogalmazás:
a) mondattan, helyesírás, interpunkció, rövidítések, 

idegen szavak, kéziratoluasási gyakorlat stb. 
általános föladványok a szerszám- s anyagtanból 
ugyanaz a közgazdaságtanból s törvényismeretből

b) üzleti fogalmazványok, levelek stb...........................
könyvvezetés és költségvetés ..............♦ .. ..

3. Idegen nyelvek :
a latin, francia s angol olvasásba kezdő bevezetés ; 
görög és héber ábécé .......................................................

4. mértan:
a planímétra fontosabb tételei és ezek gyakorlati 
alkalmazása a könyvnyomtatásban; matematikai 
lelek és képletek ............................ ................................

5. Anyagtan :
vegytani alapfogalmak, a vegytani lelek és formulák 
figyelembevételével; a papiros és a különféle nyom
tató-festékek ....................................................................

6. Természettan és mehanika:
a) nyáron : az elektromosságra vonatkozó fontosabb

fizikális alapfogalmak ..........................................
b) télen: a gyorssajtók és a papirost megmunkáló

gépek elemei és fontosabb rendszerei ...............
7. Szabadkézi rajz :

növényi formák rajzolása s stilizálása, kapcsolatban 
a fejlécekké, középső meg sarki díszítő darabokká, 
valamint keretekké való fölhasználásukkal .. ..
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8. mértani rajz és vetülettan :

geométriai díszek és keretek rajzolása s tb .; cso
magborítások, összehajtott skatulyák és könyv
borítékok vetülettani széjjelbontása............................. 1

9. Szakrajz:
nyomtatványok kombinálása és tervezése, középső 
és sarki díszítő daraboknak, kereteknek, fejlécek
nek, iniciáléknak stb. alkalmazásával ......................  —
Ezzel kapcsolatban :

10. Díszítményes forma- és stílustan:
a címszedés és mesterszedés; a különböző stílusú 
betűk és díszek jellemzése, valamint ezek fölhasz
nálása és szimbolikus értelme; a címertan alap
vonalai .................................................................................  —
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Köszörűkő mint a Linotype lendítő kereke.
Persze, hogy Amerikában történt a dolog, f l Tennessee- 

állambeli Clarkuilleben nemrégiben leégett a nyomda szom
szédságában egy ház, s bár a tűznek a nyomdára átterje
dését sikerült megakadályozni: elégett a nyomda Linotype 
szedőgépéhez szolgáló elektromos uezeték. f l Linotype tehát 
nem működhetett. 5 mert amerikai szokás szerint betű- 
anyag nem igen uolt a nyomdában: a lap megjelenése 
komolyan ueszélyeztetue uolt. f l gépszedőnek az utolsó p il
lanatban mentő eszméje támadt, meglátott az uduaron egy 
jókora köszörűköuet, hamarosan becipelte a nyomdába, 
egy szfj segedeiméuel összekötötte a Linotype hajtókorong- 
jáual, s egy kerékhajtót állítua oda : egyszeriben uigan ment 
a munka. Leleményes amerikai szaktórsunk azt állítja, 
gépszeőő kora óta e napon érte el a legnagyobb rekordját.

fl freiburgi nyomődszinas-szakiskola tanterue.
R breisgaui Freiburgban ez éu őszén három-éufolyamas 

nyomdászinas-szakiskolát létesítenek, f l tanítási terű töké
letesen bele uan illesztue a német ipariskolák általános tan- 
teruébe: a kötelező kilenc-órai heti tanítási időben része
sülnek tehát a tanulók mindama szakbeli oktatásban is, 
amely a nyomdászat mai állása mellett elkerülhetetlenül 
szükséges. Tekintve, hogy újabban megint szóba került a

Színes papirosok kiállítása Berlin uárosában.
Berlini levelezőnk érdekes dolgokat közöl uelünk az ottani 

iparműuészeti múzeumban rendezett színes papirosok k iá llí
tásáról. f l kiállítás pompás alkalmat ód minden nyomdász
nak meg könyukedueiőnek ahhoz, hogy ennek a jelentékeny 
iparágazatnak egész fejlődését megismerhesse, mert hiszen 
rengeteg anyag uan ott összehalmozva, f l régimódi préselt 
papirosokon határozott szinmegválasztást, groteszk, de 
a mellett kedves mintázatokat, aranyos diszitést tapasztal
hatunk, s azonkívül szemünkbe ötlík a primitív kézi mun
kának is a nyoma, f l régi papirosok sorában ott láthatók 
még a beuonatos és pettyegtetett könyvfedő papirosok, a 
márvónyazó-művészetnek fecskendezés útján készült han
gulatos és játszi termékei, s végül a tizenhetedik és tizen
nyolcadik századbeli közismert csirizes papirosok is. Fésű, 
ecset meg szita kellett ezeknek a csodálatos változatosságú 
mintáknak az előállításához, f l tizenkilencedik században 
aztán nagyiparilag használták k i a régi technikákat, s még 
gépmunkával is megpótolták; ez a technikai fejlődés azon
ban fojtá hatással uolt a régi papiroscsináló művészetre, 
mostanában, az iparművészet renaissance-ának kezdelén, 
mőuészek és kézműuesek egyaránt szeretettel karolják föl 
a tapétákul, könyvborítókul, béléspapirosul stb. alkalmas 
színes papirosok tervezését, munkálkodásuknak máris lá t
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szik némi nyoma az addig minden iparművészeti behatás 
elől félősen elzárkózott hatalmas arányú papirosiparban is.

f l huszadik század szelleme meghozta a nyomtatványok 
divatját is. f l levélpapirosok, láiagató-jegyek divatja az 
úgynevezett elegáns világban éppen úgy változik, akár a 
kesztyűké. Fiz egyik évadban vadgalamb-szín levélpapírésra 
írja a high life-beli ficsúr a szerelmes leveleit, a másikban 
pedig már ibolyaszin papiroson, vérvörös tintával uall örök 
szerelmet a választottjának. Pártsban két esztendő előtt a 
koromfekete levélpapiros divatja já r ta ; persze hogy fehér 
tintával írtak rája. Berlinben is, meg Londonban is saison- 
onkint változik a levélpapírosok és látogatá-jegyek divatja.

Ft legutóbbi berlini divat természetesen szépen tanulmá
nyozható a színes papirosok kiállításában. Elegáns Bieder
meier-stílusos dísszel fölctcomázott mindenféle levélpapiros, 
boríték s látogató-jegy seregestül van kiállítva. Ezerféle 
tónusban tarkáink ott mindenféle írási s nyomtatási rélokra 
predesztinált papiros, szinte vágyat keltve a könyvnyomta
tóban, hogy valamennyivel tüzetesebben megismerkedhessék.

monumentális nyomdászat-történelmi munka
van az előkészítés stádiumában. Esetleg több nyelven jele
nik majd meg. Ft magyar kiadás terjedelme hetuen-hetvenöt 
lexikon-formátumos ívre van tervezve, amelyből negyuenöf- 
ötven Ivet a sokszorosítási terhnika története foglalna el, 
a többiben pedig a magyar nyomdászat személyi vonatko
zású adatait adnák, valamint a magyarországi nyomdák 
históriáját stb. is, kezdettől fogva a tizenkilenreőik század 
végéig, f l vállalkozás anyagi része már biztosítva vagyon. 
Ezek előrebocsátása után arra kérjük a szaktársakat, meg 
általában az ügy iránt érdeklődőket, hogy amennyiben eddig 
köztudomásra nem került személyi avagy tárgyi adatok 
uolnának birtokukban, közöljék azokat a munka magyar 
kiadásának szerkesztőjével, Ilovák Lászlóval (Budapest U, 
Hold-utca 7). Szívesen fogadunk a régebbi meg a közel
múltbeli kiváló nyomdászok életére és működésére vonat
kozó bármely adatot, s azonkívül különösen érdekelnek a 
régebbi alapítású nyomdák belső életére vonatkozó adalékok.

Szerkesztőségi meg kiadóhiuatali üzenetek.
Sz. F., Budapesten. Ft székesfővárosi községi iparrajz- 

iskola esti tanfolyamának látogatását melegen ajánljuk szak- 
társ úrnak, f l beíraiások szeptember hó 8-ikától 15-ikéig 
minden délelőtt 9 órától lesznek az intézet Lónyay-utrai 
helyiségeiben. Beíráskor az iskolai és ujraoltási bizonyít
ványokat kell bemutatni. Ft fölvételi díj 2 korona, a tan
díj pedig havonkint szintén Z korona. Ft mi nyomőászinas 
öccsét i l le t i: szintén fölveszik, sőt tandíjat sem kell fizetnie.

1 .1 . Bármennyire sajnáljuk, dolgozatát a mostani füze
tünkből anyagbőség miatt és mert kissé későn jött, ki 
kellett hagynunk. Szeptemberre sem lesz még késő, úgy-e ?

Többeknek, f l Grafikai 5zemle jövő füzetének zárlata 
szept. 22-ike. Amennyiben azonban hosszabb közlemény
ről van szó, ajánlatos ezt a hónap 15-ikéig beküldeni, mert 
0 zárlat ideje körül rendesen szorulunk már hely dolgában. 
9 mellékleteket lehetőleg mindig ZO-ikáig kérjük beküldeni, 
hogy az esetleges konfekcionálásukhoz meglegyen a kellő idő. 
fl szeptember havi Gr. Sz. példányszáma különben 1700.

R-, Budapest. Elkésett, szaktárs, elkésett, f l szabad 
irányt lárnadó cikke nagyon aktuális lett volna ezelőtt vagy 
tizenöt esztendővel, de m ost. . .  Engedelmet kérünk, mi 
már a szecesszión is rég túl vagyunk. Élőszóval többet.

Lengyel Sándor, Kolozsvár, f l beküjdött rajzok pompá
sok. f l kora tavasszal kapott két vázlattól a mostaniakig 
óriási haladást konstatálhatunk. Különösen a lérérzéke erő
södött meg t. szaktársnak, f l küldeményt föl fogjuk hasz- 
oőlnl, részben a lapunkban, részben pedig az Évkönyvben.

Többeknek, f l magyar nyomdászok Évkönyvénél a szer

kesztőségi zárlat szeptember 9-ike. f l szerkesztő szívesen 
fogadja olyan szaktársak dolgozatait is, akikhez nem kül
dött közremunkálásra fölszólító külön levelet. Technikai és 
egyéb okoknál fogva különben az idén jóval több szöveg 
fér majd az Évkönyvbe, mint amennyi a tavalyiban van. 
Legsürgősebb azonban a mellékletek stb. vázlatainak meg 
lemezeinek a beküldése. Ezeket kérjük lehetőleg haladékta
lanul a szerkesztőhöz juttatni, hogy a cinkografáltatási, 
nyomtatási stb. munka racionálisan beosztható legyen.

Szerkesztőségünkhöz bekülőött nyomtatudnyok.
Lévay lános fölszabaduló félben leuő ifjú  szaktársunk 

néhány a Pallos-nyomdában készült lemezvésetét és akci- 
dens nyomtatványát hozta el nékünk megbirálás végett. 
Szíuesen konstatáljuk, hogy a munkák egytől-egyig olyan 
jók, hogy bármely idősebb és nagy routine-nai rendelkező 
akcidens-szedő munkáinak is beválnának. Ha fiatal szak
társunk a betűszedés egyéb ágazataiban is olyan haladást 
tud fölmutatni, mint most az akcidens szedésben, egy-ket
tőre a leghasznavehetőbb munkaerők sorába fog tartozni.

Hizsa Pál szaktársunkíól zágrábi faktarsága idejében 
készült möser-iernezes nyomtatványok egész seregét volt 
alkalmunk látni az elmúlt napokban. Olyan precíz véseteket, 
annyira gondos színelosztást szemlélhet a hozzáértő e mun
kák között, hogy legügyesebb akcidens-szedőinknek s leg
képzettebb színnyomó gépmestereinknek is dicséretükre vál
nának. Gratulálunk értök szerényen dolgozó szaktársunknak.

Szántó Lajos tanult nyomdász ez év március havában 
könyvnyomdát nyitott Szabadkán. Azóta készített nyomtat
ványaiból vagy tiz darabot küldött nékünk mutatóba akci- 
dens-szedője, Oobó István szaktársunk. Ualamennyl ízlés
sel készült és szépen nyomtatott munka, flm i a szedést 
i l le t i: a régi tipografus-szabályok pontos követésének és 
e mellett a modern szedéstechnikai tanulságok leszűrésének 
a nyomát találjuk meg mindenfelé; a nyomtatás pedig 
éppenséggel kitűnő, f l szinmegválasztás is mindenütt jó.

Lázár Dezső győri szaktársunk negyven darab nyomtat
ványt küldött be szerkesztőségünknek a uidéki nyomtatvány
kiállítások céljaira való fölhasználás végett. Ualamennyit a 
győrvárosi (Dercur-nyomőában készítette Lázár szaktárs, 
s valóban elismerésre méltó az az igyekezet, amellyel a 
nyomdabeli berendezkedés hiányosságai által okozott nehéz
ségeken fölül tudott emelkedni. Hz alapnyomati lemezeket 
(nőser- illetőleg linóleum-anyagból szokta kivésni, s e tekin
tetben is meglehetős ügyességre vallanak a nyomtatványai.

Gyalázatos szeőésű, förtelmes piszkosan nyomtatott cég
hirdető lapot kaptunk a bács-bodrogvármegyei flpatinból. 
f l nyomtatványt Szavadill lázsef ottani "nyom dász”  csi
nálta, de hogy 6 küldte volna be nekünk megbirálásra: 
alig hisszük, nyilván valamely olyan szaktársunk tette ezt, 
akinek mestersége iránt érző lelkét mélyen bántja az ilyes 
kontármunka látása, f l sorok alkotása itt különben ilyen :

Bpatini Kosárfonók szövetkezete
fi pofin 

(Bárs-B. m.)
Rendelések tehetők a kiállítás Igazgatóságánál 

P o d v i n e c z  K á r o l y
pécsi kereskedőnél, lakik az a!városházban-5zécsényitér 

és Perczel utca sarkán 
és a szövetkezetnél flpatinbon! 

árjegyzékek ingyen és bérmentve I 
Ilyenek kaphatók a kiállítás Igazgatóságánál is I

Finszter lános és Szász Gyula szaktársainktól, az aradi 
Réthy Lipót és Fia féle nyomda alkalmazottaitól egy levél- 
fejet illetőleg számlát kaptunk megbirálás végett. R sorok 
elhelyezése, ualamint a disz alkalmazása Is szabad irányú 
e nyomtatványon, de lénia-görbítésnek meg egyéb hossza
dalmas és hálátlan munkának nyoma sincs rajta. Önkény
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telenül Is arra gondoltunk, mikor e nyomtatványt meglát
tuk : miárt is nem nyúlnak gyakrabban vissza szedő szak- 
társaink a régebben divatozott technikákhoz. Tömérdek oly 
szép anyag hever használatlanul az egyes nyomdákban, 
amelynek nincs más hibája, mint hogy ma már nem diva
tozik. Pedig mindezt egész bátran fői lehetne használni, 
a nélkül, hogy azért a stilszerűtlenség hibájába esnénk. 
Dem értjük, hogy miért ne csinálhatna a szedd a sok mo
dern kereskedelmi meg egyéb akcidens munka között hébe- 
korban egy-egy szabad irányút, naturalisztikus avagy klasz- 
szikus dísszel övezettet, stb. Hisz a könyvnyomdái anyag 
nem krinolin, se nem turnür, hogy a divatja múltával egy
szersmind nevetségessé váljék ! — Aradi szaktársaink mun
kája mind a szedés, mind a nyomtatás dolgában mintaszerű.

Ke5zler Uilmos szaktársunk, a budapesti Bagó mórion 
és Fia féle könyvnyomda gépmestere, megint egy já csórná 
szép nyomtatványával lepte meg szerkesztőségünket. Egytől- 
egyig saját lemezvéseteiről nyomódtak e szép lapok, olyik 
hat-nyolc színben is. E munkákon láthatjuk a legvilágo
sabban : minő eredményeket érhet el a biztos kezű, nagy 
türelmű és jó színharmóniái meg egyéb szaktudással ren
delkező lemezvésnök. Körtefából, (Tlöser-Iemezből s álom
ból egy- és többszínű vignettákat oly precízen vésett ki 
Keszler szaktársunk, hogy akármilyen jál iskolázott fa 
metsző sem tette volna különben. Az egész gyűjteményt 
beosztottuk a vidéki kiállítások céljára szolgáló anyagba, 
hadd gyönyörködjék bennük szaktársaink mentői többje.

Egyéb beérkezett nyomtatványokról a jövő füzetünkben.

Udlasztmányi ülés 1907. éui augusztus Z3-dn.
leien vannak: Tanay lózsef elnök, ÍTlorócz lenő I. titkár, Bozsih 

István pénztáros, Sarlós Laios ellenőr, Enyeőy lános. Fekete Béla, 
Gyöngyösi Sándor, Kun Kornél, Pröner Arnold és Spitz Adolf választ
mány! tagok, ifj. Aigner Antal II. titkár, továbbá UJanko Ullmos 
szaktanfolyami adminisztrátor. — Igazolva távol: Pollák Simon 1. al- 
elnök, Furhs Zsigmond 11. alelnök, Hahn mór 1. leltáros, Boros Dezső 
II. leltáros, Bárány nándor, Busay Balázs, Kun mihály, László Dezső, 
Aovitzky Á. László, Stalla márton, valamint Stefáni lózsef választ
mányi tagok.

Tanay lózsef elnök az ülést megnyitván, örömmel üdvözli Kun Kornél 
választmányi tagot, aki lemondását visszavonta, s az ülésen meg]elent. 
Kéri további buzgó munkálkodását a Kör érdekében.

A júniusi és (uliusi választmányi ülések jegyzőkönyvei fölolvastatnak 
és hitelesíttetnek.

A választmány tudomásul veszi pénztáros bejelentését, hogy az uj 
körhelyiség, egyelőre vasárnaponkint, a tagok rendelkezésére áll. Egy
szersmind fölhatalmazza arra is a pénztárost, hogy az uj helyiség 
részére a szükséges világitó testeket és egyéb apróbb berendezési tár
gyakat beszerezhesse.

A julius havi pénztári jelentés, valamint a tagsági forgalomról szóló 
kimutatás tudomásul szolgál.

Beérkezett a debreceni szaktársak által rendezett mulatságra szóló 
meghfvó. Köszönettel tudomásul vétetik.

Több tárgy nem lévén, ülés vége. morócz lenő, 1. titkár.

legyzSkönyui hiuonat a 5zegeöen 1907. dui 
augusztus 18-dn tartott nyomódszgyűlésről.

A Könyvnyomdászok 5zakköre szegedi tagjai a fönt jelzett napon 
ülést tartottak, amelyen tizenhét helybeli és két szabadkai szaktárs 
jelent meg. Elnökké Ablaka 6yörgy, pénztárossá Fuchs Adolf és jegy
zővé Lantos Ferenc választatott.

Tárgyaltatott a nyomtatványkiállítás ügye, mely szeptember hó 15-én 
tartatlk meg a Dugonics-nyomda helyiségében, s amelyre a központból 
is küldenek ki fölolvasót. Elhatározta az ülés, hogy a kiállításra az 

szakBZBn;eZBteket és a szeged-környéki szaktársakat meghívó 
“ Mán, a nagyobb cégeket és az érdeklődőket pedig hfrlapilag hívja meg.

A kiállítás napján társas ebéd lesz, amelynek rendezésére öt-tagú 
bizottságot küldött ki az ülés.

A környékbeli szaktársaknak küldendő meghívóban az ülés határo- 
zatából kifolyólag fölkérendők majd a címzettek, hogy a kiállításon 
minél több nyomtatvánnyal, esetleg vázlattal uegyenek részt.

*  Lantos Ferenc, jegyző.

legyzőkönyui kiuonat a Szombathelyen 1907 
iunius hónap 16-dn tartott nyomödszgyűlésről.

Propptr Ír n i  szaktárs mint tgybthfuó UduBzIi a |<ltnltuőkrt, s Brfl- 
W, “ ,BIBt*’ h°flV a szaktársak oly száp számmal ISttfk 

, . *  *  0 "“P1 rcnö,n l,uS tárgyak zlintézísíre. Kirí tgy elnöknek s egy 
jegyzőnek a megválasztását.

tato'ttmeg' m " ,,rhd ly  Sín4°f. iegyzfinek Halász Ferdlnánd válasz-

Elnök fölszólítja Propper lenő szaktársat, hogy a Szakkörre vonat
kozó jelentését tegye meg. nevezett tüzetesen ismerteti a Szakkörnek 
célját és rendeltetését, s mint a szaktársak javára szolgáló intéz
ményre, fölhívja rá a szaktársak figyelmét. Kéri továbbá egy ügyvezető 
pénztárosnak a megválasztását, aki a központtal való levelezés vég
zésére, valamint az illetékek kezelésére volna hivatva.

fllegválasztatott Halász Ferdinánd, aki megköszönve a bizalmat, 
ismerteti a Szakkörbe való beléphetés föltételeit, ualamint a tagoknak 
a jogait. Kéri egyszersmind a szaktársakat, lépjenek be minél tömege
sebben a Szakkörbe. Halász Ferdinánd, jegyző.

Tagsági forgalom 1907 julius havában. Beléptek e hóban a Körbe: 
Soós 6yula (Brózsa), Helischauer Elek, Havotny Lajos (ÍTIárkus), fsekő 
Gyula (UJeisz), Hessler lakab, Kozma Ferenc (Rózsa), Grünhut lakab 
(Fővárosi), Bader lenő, Dezse Lajos (fDarkovits és 6arai), Ausglauber 
lózsef (Egyetemi), Kis lános (Államnyomda), Uarga lózsef (Székes- 
fehérvár), neumann Adolf (cinkografus), Bódogh Dezső, Drahos lános, 
Eckmann lózsef, Elekes fDenyhért, Farkas 6yula, Fülöp lános, Kovács 
Árpád, Putits István, 5chlesinger 6yula, Zettel Ferenc (Athenaeum), 
Bauer Károly, Farkas Pál, 6ágyor lózsef, Sugár A. (Budapesti Hírlap), 
Borsos Ferenc, Gáspár Uilmos, Grünberg Salamon, Kopácsy Sándor, 
Halász Dezső, Kubisch Ferenc, Kozma Ottó, Leszczynskí lános, nagy 
István, ÍDarosi Kálmán, Klarusitz Károly, fTlünz Károly, Papp Gyula, 
Rauscher lózsef, Reisz lenő, Rezső Sándor, Simincsár Ferenc, 5pitzer 
Uilmos, Supa lózsef, Tóth lános, UJinkler István (UJodianer), Bern- 
hardt Lajos, Holcsik lózsef, Lehoczky Oszkár, üeubauer András, Rauch 
Ármin, Strebl András, Szombathelyi István (Rigler), Bodonyi István, 
Feldmann Gyula (Révai és Salamon), Bellcska Ignác, UJeisz György 
(Berkovits), Brezniczky lózsef, Fleischmann mór, Frank mór, Terhes 
György (Uilágosság), Kopasz lózsef, mitzka lózsef, Paulovlts Ferenc, 
Braneczky Gyula, Hanula Pál, Puchy lózsef, Thurzó 6edeon és Walt 
Hugó (Turócszentmárton), Bauer lános, Fekete lános, Hradetzky lános, 
Lampcimayer 6yörgy, Lencse Antal, Pintér István (riyitra), Engelhardt 
Aurél, Fáber Rezső, Haasz Uendel, László Bódog, fTladas Sándor, 
mojzes István. Luszcseg Alfréd, Orbán Ferenc, Uadász 6yörgy (Kassa), 
Gaál István, 6önczöl István, 6o!dberg lózsef, Hütter Uilmos, Reich 
Uilmos, Pertics Ferenc (Szabadka), Strébely 6usztáv, Szathmáry 6ábor 
(Debrecen), László Rezső, Kovácsics Imre, Rheinthaler Antal, Ress 
István (Győr), Fried Ignác, 6rossmann Henrik, lstvánkó Gyula, Fetró 
lános, Reiner Dezső, Schu/arz Árpád, Timberger Samu, Tóth Lajos 
(miekolc). Lengyel Sándor, Terhes 6yula (Kolozsvár), Bogdán Illés. 
Herber lózsef (Temesvár), Breitner mihsa (Besztercebánya), Kaupy 
lenő (Pesti könyvnyomda részvénytársaság), KIsfalusy Béla, Aeufeld 
lakab, Kiss Rezső, Révész Uilmos, Szeberényi Ferenc (Franklin-fiók), 
Balogh Kálmán, Dunay Ernő, Dobrlk R. mihály, leszenszky Sándor, 
matlekovits Tódor, nagy lózsef, Kürschner Sándor (Pátria). — meg
halt: Berger Ármin (főnök). — Hátralék miatt törlendők: 6oldberger 
Zoltán, Roszl Ferenc, Reiner lózsef, Schu/arz Árpád, Uttener Ernő 
(miskolc), Ajtai miklós, Babágh lózsef, Barabás István, Berccz Sán
dor, Csala Lajos, Egri Lajos, Erdődi Gyula, Farkas lózsef, Hammer- 
schmldt Henrik, laskó lános, Kiss lózsef, Kránzsova Ferenc, Lefko- 
vits Hermán, Ólusa Imre, örmény Károly, 5zabó Antal, Tatai 6yula, 
Török László (Kolozsvár), Berger Bernát, Heltz Béla, Holló lános, 
Iliin Izidor, Kozsinek Sándor, Keserű Sándor, majthényi Gyula, Sturm 
Károly, Szabó Pál (Arad), Boldizsár Károly, Ember Lajos, Erddlyi 
Gábor, Erdélyi Istuán, Erdélyi Károly, Horváth Lajos, lurldesz lános, 
Katona 6yuta, Korcsmáros Kálmán, Hloruay Zoltán, Patkó Imre, Szabó 
lózsef, Széli Sándor, Szűllősy lenő, Uinczc lános (Debrecen), Barabás
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Bevétel.

Grafikai Szemle. 8. szám: 1907 augusztus haua.

Pénztúri kimutatás az 1907. év julius havdról. Kiadás.
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Székesfehérvár 12.—, Kassa 20.40 
Szombathely 28.80, Párs 33.—, Ryitrc 
3*60, Hódmezővásárhely 6.60, Turóc 
jzentmórton 9.60, Szeged 8.40, Sza 
padka 10.80, Debrecen 35.40, 6yomc 
J*dO, Hagybecskerek 15.—, 6yőr 15.— , 
Miskolc 12.—, Kolozsvár 49.80, Temes
vár 33.60, Hrad 18.60, Besztercebánya 
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Sarlós Lajos, ellenőr. Bozsik István, pénztáros.
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Fertnc, Uíkony Sánöor, Oyáry Busztáu, mnflardsz Idnos, Schrott 
lázsef (Hthenaeum), flddm Ferenc (Kellner E.), Brosz Samu, Gyapjas 
Idnas, Imre Istudn, Kiss István, Szendrey Idnos, Ligeti Istudn, Szabd 
Kálmán (ismeretlen tartózkodásunk). — A hó uágén 11 tiszteletbeli, 
1368 rendes, összesen 1379 tag.

Körheiyisógünk augusztus ZO-tól a Butenberg- 
Otthonban (5ándor-tír 4. sz., a félemeleten; 
bejárat az épület Bérkocsis-utcai részén) uan. 
Oluasó-terem. biliárd, sakk, dominó, szaklapok, 
folyóiratok állanak itt a tagok rendelkezésére. 
Hiuatalos órák: uasárnap délelőtt 10-től 1-ig.

Tagsági járulékokban egyesektől befolyt (I. pénztári kimutatás): 
Schumrz Berndt 1.80, Demartslk Ferenc 3.60, Oltydn Gábor Z.40, Indig 
lenő Z.40, hegedűs Péter 1.80, ÍTlodensieder 1. 3.—, András Lajos 3.—, 
Krausz Izidor 1.80, ÍTlárkus Istudn 1.Z0, Berger D. Dezső 1.80, Peidí 
Gyula 1.80, Aovitzky n . László 1.80, Siegfried lózsef 1.80, Biraucz 
Döme 3.60, 6arai Simon 1.Z0, UJeinmann Adolf 0.60, Szabó Istudn 
0.60, Steinherz mi kiás 0.60, Schu/arz Ambrus 0.60, 6ross Samu 0.60, 
Keszler Uilmos 0.60, Farkas Lajos 0.60, UJolf Antal 0.60, UJolf Sándor 
0.60, UJelsz lechekel 0.60, Bertán Ede 0.60, Keresztúri István 0.60, 
Trombitás László 0.60, Fleischmann Andor 0.60, Ujsy Imre 0.60, Eck- 
stein Adolf 0.60, Landmann Sándor 0.60, Franki Gyula 0.60, UJalter 
Lajos 0.60, fsekő Gyula 0.60, Ábrahám Leó 0.60, Greiner Simon 0.60, 
Horváth Alajos 0.60, összesen 47.40 korona.

Pályázat a Grafikai 5zemle műmellékleteire.
A Könyvnyomdászok Szakköre választmánya 1907 március lZ-én 

tartott ülésében elhatározta, hogy pályázatot hirdet a 6rafikai 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 flyári Színházba és a Uárosligeti Színkörbe Z5—500/'o-kal 
mérsékelt jegyekre jogosító utalványok kaphatók a pénztárosnál (Ulll, 
Sándor-tér 4. sz., 111. emelet 5), valamint a hungária-fürdőbe szóló 
kedvezményes jegyutaluányok is. A színházjegyekre szóló utalványok 
ára darabonkint 4, a fürdőjegyekre szólóké pedig Z fillér.

A Szakkör t. tagjait kérjük, hogy mindennemű kondlcióváltozást, úgy 
az abba való be-, mint kilépést haladéktalanul adják tudtul a Kör pénz
tárosának (lak ik : Ulll, Sándar-tér 4. 9zám alatt), mert csak így 
kaphatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat és meghívó
kat. Elég erre a célra egy egyszerű levelezőlap.

Szerkesztik Tanay lózsef é9 flovák László. Kiadótulajdonos a Könyv
nyomdászok Szakköre. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: BudapestU, 
Hold-utca 7 (telefon 36—OZ). nyomatottá Pesti Könyvnyomda R.-T. által. 
Előfizetési ár: egész évre 4 kor., félévre Z kor. Egyes szám ára 40 flll.

fi Grafikai Szemle hirdetéseinek szabott á ra i:
a) Egész oldalnyi hirdetésé: egy éure .. .. Z40__

*» ** ,, fél éure .. .. 130.—
»* »» „  negyed éure .. 70.—
tt tt ,, egyszeri közlés 30.—

b) Fél oldalnyi hirdetésé: egész éure .. .. 130.—
fái éure ............... 70.—

tt tt ,, negyed éure .. .. 40.—
• • »» ,, egyszer! közlés .. ZO.—

c) Hegyed oldalnyi hirdetésé : egész éure .. 70.—
»# »» ,, fél éure .. .. 40.—
♦ » »» „  negyed éure .. zs.—
»» tt ,, egyszeri közlés 1 3 . -

d) Hyolcad oldalnyi hirdetésé: egész éure 40.—
»t »t „  fél éure .. .. 25.—
»t »t „  negyed éure .. 15.—
tt tt ,, egyszer! közlés 8.—

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

Kner Izidor gyomai könyunyomóász keres egy

elsőrendű akciőens-szeőőt,
ki folyó munkát is tartozik szedni. Heti fizetés 
40 korona, nyolc és fél órai munkaidő mellett. 
Csak jobb erők ajánlkozzanak, mert csak ilyen

nek tartós a kondíció!

5CHOnifiG GVULH
5zakasztalo5 ®

(9
BUDAPEST
Ul, VácI-körút SÍ.

Kis antlquaszek- 
rény 6 K 40 f. 
Hagy szekrények 
8 K 40 f.

Árjegyző ingyen is  
bérmentue.

Nagy díj
Knsr b Ehidger
Q iO S  6. m. b. H. ISO ISO

világhírű gyártmányai a st.-louisi 
világkiállításon a legmagasabb 
díjjal lettek kitüntetue. — Fiók
gyárak : Berlinben, Revj-Yorkban 
és Chicagóban.

Képviselő Ausztria-Magyarorsz. részére:

Carmine Hugó
B u d a p e s t, K ie s ,  P rá g a .
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FI magyar állam 
nyomöászattör- 
ténelmi térképe

Teruezte ég m agyarázó szövegét ír ta :

□  F I R T I N S E R  K f i R O L Y .  □  

e s i

A ra  helyben 5 0  fillé r, vidékre 7 0  fillér. 
Rz É vkönyv megrenöelűi féláron kapják.

Eladó
könyunyomöa és könyukötészet!

Egy alföldi, 30000 lakossal bíró rendezett tanácsú város
ban jól fölszerelt könyunyomöa s teljesen berendezett könyv
kötészet egy harmincadik évfolyamában levő heti lap kiadói 
jogával együtt nagyon jutányosán azonnal eladá. 

f l fölszerelés a következőkből á l l :

I. Gépek e's könyukötészeti berendezés:
egy 75 : 95 cm. nyomásterületű gyorssajtó teljesen já karban, 
egy 25 : 40 cm. nyomásterületű amerikai taposó-gép, 
egy 25 : 35 cm. nyemásterületű Boston-gép, teljesen uj, még 

nem volt használva,
egy 40 : 60 cm. nagyságú komplet tömöntő-készülék az ösz- 

szes hozzá tartozó fölszereléssel, gyaluval stb., teljesen 
uj, még nem volt használva, 

egy 50 cm. széles perforáló gép teljesen jó állapotban, 
egy 60 cm. vágásnagyságú kerekes papirvágó gép, két kés

sel, kitűnő karban tartva, 
a könyvkötészethez szükséges összes szerszámok.

II. Betűk és nyomdai berendezés:
Körülbelül 30 métermázsa, legnagyobb részben alig hasz
nált (még fényes) kenyér- (könyv-) és címbeiü 140 szek
rényben, modern körzetek, díszek és uj rézléniák. Legújabb 
metszésű címbetűk, f iz  egész betüanyag stílszerűen van 
összeválogatva, úgy hogy bármily igénynek megfelelő nyom
tatványok állíthatók elő úgy az akcidens, mint a kompressz 
és táblázatos munkákban.

Uenni szándékozók szíveskedjenek ör. Brünauer lenő 
jászberényi ügyvédhez fordulni.

N YO M D ÁSZO K
ÉVKÖN YVE
Szerkeszti: NOVÁK LÁSZLÓ 

KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE

1907
HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM

Karácsonykor jelent meg igen díszes 
kiállításban. Terjedelme mintegy 10 ív, 
mümellékleteinek száma 45. Kiállítás 
és tartalom dolgában fölülmúlja az 
eddigi köteteket. — Ára 3 kor., postán 
küldve 3 kor. 30 fillér. Megrendelhető 
a Könyvnyomdászok Szakköre pénz
tárosánál : Bozsik István szaktársnál, 
Budapest VIII, Sándor-tér 4. szám.

______________ ^

Főraktár és iroda:

MÜLLER TESTVÉREKi Budapest V, Sólyom-utca 13.
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Kurzuueil ]ános és Társa
egyesítue: Berger D UJirth
lipcsei festékgyárosokkal.—  Buőapest IX, fíldrton-utca 19 (telefon 56-64).

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

F l Ó K - B Y á R f l K :  BERLin,BflRmEn.FLOREnr.LOnDOn, 
.....  HEUJ-YORK, PfiRIS.SZEOTPÉrERUAR.

Újság-, mű-, illusztráció-, ófszmű- s mindenféle színes festékek, kencék, bronzak a 
grafikai iparágak részére. Henger-öntő műhely lapos és körforgó gépekhez. Olcsóbb 
és jobb a házi öntésnél. Patent, l/ictoria és Bianca hengeranyag kockázott és sima 
táblákban. Szeöőuasak igazítható feszítőuel, szabaöalm. saját találmány, 47.004. 
=  és 53.406. számú osztrák-magyar szabaö. Számos helyen kitüntetue. = =

Uárosi iroda: Buőapest U, Flulich-utca 7 (telefon: 76—44).
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^M egjelent
és a fjvafikai Szemle ki
adó hivataláőan ( B u d a 
pest V, VCold-utca 7. sz.J, 
valamintBJSozsik&. szak
köripénztárosnál (3$uda~ 
pest, Sándor tér 1. vagy 
'Vármegye-utca 11. szám, 
3-ranklin-fiók) kapható:

Sí SKönyvnyomdászok Szakköre
1905— 1906-i/ci

szaktanfolyamainak értesítője, gy
Szerkesztették: f f a n a y  f j ó z s e f  és S V o v á k  £ á s z ló .

2 2 0  oldal, sok szedés- és egyéő példával f d  szakjukőan 
fejlődni ó/jajtó szaktársak nélkülözhetetlen kézi könyve. 
jRövid és azért tömör összefoglalásőan ismerteti a szak- 

tanfolyamokon előadott tanítási anyagot.

f d r a  1  k o ro n a . V id é k r e  1  k o r o n a  1 0  f illé r .

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

l l
Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokból, 
rézléniákból, vignettákból és at. o Legnagyobb válasz
ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések 

gépekkel és segédeszközökkel. ° Szolid kivitel.

Vezérkép viselők:

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

JE anston-S Y lono type
a világ legjoőő Betűöntő- és szedőgépe.
M agyarországon és fdusztria területén eladja és működésően őemutatja

Carm ine SKugó
te lje s n y o m d a ö e re n d e z é se k  g y á r a

^ B u d a p e s t  V I, ‘T ű ié n  V II,

Sllapíttatott 
1878. év6en.

tTtlapUtatott 
1878. év6en.

OCirály-utca 26. Diurggasse 90.

Sfyomda-festékek, kencék és 
hengeranyagok nagy raktára

BJCakt és &hin9ev
fj. m. 6. kfC. stuttgarti és feuer- 

őadji gyáraiőól.

T P v a g  I I ,

tfiittrictjgasse 1968.

SFiókgyárak: Stew-ftorkőan, 
Sfterlinően és Chicagóőan. 

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



I9Z. oldal. Grafikai Szemle. 8. szdm: 1907 augusztus haua. XUI1. íuf.

e) GT

Josef An£er
vasöntöde & Söhng 
Wien-Hernals, Hauptstr. 122.

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

= >  MAGYARORSZÁGI K ÉPV ISELŐ JE: =

Silberer FI., Budapest, Üob-u. 53.

<r

Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
Budapestet^. ~

1

\

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

pedig: könyvnyom
dái gyorssajtókat, 
körforgásé nyomó

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

Egyszerű könyvnyomdái gyorssajtó vasutas járattal és 2 faladó hengerrel.

F«ail kanyunyomao-részuény-tdreasiSg (U, Holt!-utca 7)
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KOBLINQER
*Q T < IL A .*
Fotokemigráfiai Műintézete

BUDAPESTEN
VII, Csengery-utca 22. sz. I

Készít

KLISÉKÉT
művek, folyóiratok, árjegyzé
kek, hirdetések részére.Tervek 
fotolitográfiailag sokszorosít- 
tatnak. * 1*  ^  '!<• ^  ̂  ^  ^  ^  nV

TELEFON 14-61.

|L Könyv- és kónyomdai 

festékgyár.

w ü s t é  f -
Iroda és raktár:

BU D A P ES T
VI, Gyár-utca 62. sz.

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

és színű festékeket.

Hengeranyag- ém kence-gyár.

) ( F = -

„Krause11 emeltyűs könyomú-kézisajtó.
Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ruganyos nyomással és a taliga visszamenetelet

könnyítő szerkezettel.

Szállítási díjtól és vámtól mentesen 
Ausztria bármelyik vasúti állomására.

Ha a megrendelésben a  födökeret 
küldése nincs világosan kikötve: a 
<=> nélkül szállítjuk a sajtókat = i

A sajtó távirati megjelölése
No

A taliga
széles- hosszú- 

sége sága

A sajtó ára

födőkerettél födökeret nélkül
fődő-

kerettel
födökeret

nélküla kő számára
cm cm korona korona

Marialite......... MN 45 55 7 0 0 - - 7 3 5 - -

Magdaléna . . . Magazijn . . . . MP 55 65 7 9 5 - - 8 5 0 -

Magdolum . . . Magenader. . . MPa 55 70 815-— 8 7 0 -

Maximilian . . . Maximianus . . MQ 60 80 905 — 955-—

Moriolis......... MR 65 90 9 5 0 - 1010- -

Methusalem . . Metileno......... MS 75 95 1100 — 1 1 6 0 -

Metrisch......... MSa 75 100 1110- 1 1 7 0 -
M eldois......... MT 80 100 1 1 4 5 - 1210 —

Melchiades. . . Meldung......... MTa 80 110 1165 — 1 2 3 0 -

Mulvio........... MU 85 125 1 2 5 0 - - 1315 —

Mummerei . . . Mummolus.. . MV 95 140 1 3 7 0 - 1 4 3 5 - -

Myscole......... Myself........... MX 110 150 1 6 7 0 - 1 7 5 0 - -

Bővebb fölvilágositást ad : KAUFMANN 
GYULA, Budapest VII, Kertész-utca 37. KARL KRAUSE, LEIPZIG.

=30



Bélyegző-metszés. 
fDehanikai műhely. 
Baluanoplasztika.

Olomzár-gyártás.
lomontoőe.
Rézlénía-gydrttís.

Első magy. betűöntöde
|  □ részuény-társaság □ |
B Budapest UI, Dessewffy-utca 32. sz. B

□  Telefonszám Z3—70. □

Dús raktárt tart folytonosan magyar, német, 
tőt, horuát, szerb, román és bolgár ékezetű

könyu- és címbetűkből,
körzetekből, rézléniákból és kizárásokból, 
touábbá a legkülönfélébb ékítményekből és 
egyéb nyomdai fölszereluényekből. Egész 
nyomóai berendezések jutányos árban és
□ gyorsan foganatosíttatnak. □

m O O M 5 f ^ 6 1  m D O M 5 R S |

Egyetemes tabella-alapzat
□  Czetfel és Benöiner szabadalma. □

P«»tl kflnyvnyomfla-rfazvínv-tdrsaióg (U, Hold-utca 7)


