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Tartalom: BorMhunh, lapóíszünft és melléhletelnk. fl rolz. (fiz emberi te9t ralzolásánah főbb szabályai.) fl leuélbéiycg. fl papiros, (fl papirusz- 
termelés föleleuenítése Egyiptomban, fi papirosbeli ufzfegyek utánzása nyomtatással.) Rokon szakok, (megint nagy u[ság a háromszfn-nyomta- 
tásban. U|abb fajta tégelyes sajtók flngolországban. Tömegnyomtatványohhoz való uj gyarssajtő. Elektromos világítás a kflnyvnyomőa-flzemben.) 
Évkönyvünk. Levelezés. (Szakfölolvasás és nyomtatványklállítás Pécsett, nyomtatványklállítós és fülolvasás Szegeden.) fi spltzertípia. Különféle 
apróbb közlemények, (minimális nyomtatvány-árszabások a viöéken. fi balesetügyi és munkásbiztosltó kiállításról, fi Butenberg-Otthannak 
ÍOIavató ünnepélye. Szerkesztőségünkhöz beküldött nyomtatványok. Szerkesztőségi meg kladóhluatall üzenetek.) Hivatalos közlemények. (Uálaszt- 
mányl ülés! jegyzőkönyv. Pénztári kimutatás, fi 6rafikal Szemle pályázata. Tagsági forgalmi kimutatás. Hirdetéseink árai.) Három melléklet.

Borítékunk, lapdíszünk és mellékleteink.
Borítékunkat az ifjú mesterszedői gárda egyik igen tehet

séges tagja, Fekete Géza szaktársunk, az ifjabb Kellner 
Ernő és Társa könyvnyomdái cég mesterszeflöje teruezte. ló  
példája ez a melléklet is annak, hogy szorgalommal meg 
kitartással aránylag rövid Idő alatt is mind eredményeket 
érhet el a komoly gandolkozdsú és értelmes betűszedS. fl 
rajztudás haszna mind Jobban szembetűnőbbé uálik ma 
már a mi mesterségünkben, helyesebben szálua iparművé- 
szetünkben is. R könyunyomtatds általános niuójának 
emelése minálunk a nyomdász munkásoktól függ, nem úgy, 
mint az angolaknái meg franciáknál, ahol az egyes nyom
tatványok nagy példányszáma réuén kifizetődik dekoratív 
művészek alkalmazása is a nyomdákban, f l mi egy- és 
kétezeres példányszámaink nagyjából majd hogy nem 
lehetetlenné teszik az ilyesmit, fbeslerszedőinknek volna 
tehát a nemes föladatuk, hogy kitartó önképzéssel bizo
nyos fokú rajzképességet meg teruezni-tuöást sajátítsanak 
*I| s így folyton a kornak meg a műuészeti irányoknak 
megfelelő színvonalon tartsák a nyomdászatot, sőt — ha 
szükséges — Imponálóan mutatkozhassanak be a külföld 
előtt is. — fl boríték technikai kivitelében oroszlánrésze 
uolt c Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság nyomóosztályi 
érdemes művezetőjének, Bauer Ferenc szaktársunknak is.

Lapfejünket és a címek körött levő díszt Enyedy lánas 
szaktársunk, a Rózsa Kálmán és íleje könyunyomdai rég 
okddens-szedője rajzolta. Ez a dísz Is Já példája annak, 
hogy milyen szépen hasznosíthatja a törekvő akcidens-szedő 
o maga rajztudását a tulajdon mestersége körében. — Van 
ezenkívül egy sereg különféle dekoratív vignetta Is elszárlan 
a lapunkban; tervezőik Jórészt magyar művész-emberek, 
mindezek az ábrák meg vignetták egyrészt a szöuegrész 
elkerülhetetlenül szükséges élénkítésére valók, másrészt 
P'dlg pompás Inspirációt adhatnak a rajzolással és tervez- 
getéssel foglalkozó szakiársalnk egyikének-másikának Is.

Első mellékletünk egy Ifjú bodapesfi nyomda-vállalóinak, 
a Bercsényi-nyomdának ízléses és jól sikerült levélfeje. R 
nyomda akcidens-szedője, Brányai Lajos szaktdrsunk szedte 
a közismerten kitűnő szakember igazgató, Krausz (Tlanó 
vezetésével. Rz újdonsült nyomdai uállalat Igen előnyösen 
mutatkozik be e munkájával, de alkalmunk volt az eddig 
ott készült nyomtatványok egy részét is látni, s így bízvást 
konstatálhatjuk, hagy a szakszeretet meg nagy technikai 
tudás a nyomdának nemcsak ezen, hanem úgyszóluán 
valamennyi akcidens s egyéb munkáján is megnyiluánul.

H Beit és Társa hamburgi festékgyáros cégnek egy fes
tékeket mutató mintalapja a második mellékletünk, s a cég 
"szolid piros”  elnevezésű festékfajtáját mutatja be. Köz- 
ismeretes dolog, hogy a festékek fényállóságának minő 
nagy szerepe van bizonyos nyomtatványok tartóssága dol
gában. Akárhányszor láthatunk például olyan plakátokat, 
amelyeknek egyik-másik színét a napfény már a fölragasz
tásuk utáni első napokban Is annyira kiszívja, hagy alig- 
ólig beiűzhetők ki. f l könyunyomtotának tehát, amikor vala
mely olyan színes nyomtatványra kap megrendelést, amely 
előreláthatólag Jobban vagy tartósabban ki lesz téve a vilá
gosságnak : számolnia kell a dologgal, s mindenesetre erő
sen fényálló festéket választania. E célra — amennyiben 
vörös színről van szá — igen JóaBeiték "szolid pirosa” .

Harmadik mellékletünk a Berger és Schlmek szaktársaink 
tulajdonát képezd budapesti lókal-nyomdában készült pom
pás háromszin-nyomat. Eredetileg a Sachse Frigyes féle 
könyukíadó uállalat számára nyomtatta a nyomda egyik 
főnöke, a gépmesteri szaktudásáról országszerte ismert 
Schlmek Ferenc szaktársunk, de a nyomtatvány remek tech
nikai kivitele arra bírt bennünket, hogy a Grafikai Szemle 
mellékletéül Is megszerezzük az érdekes háromszín-nyoma- 
taf. fl finom tónusok pompás érvényre-Juttatása s a Jó 
regiszter egyesegyedül Schlmek szaktársunknak az érdeme.
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Fiz emberi test rajzolásának főbb szabdlyai.
füesterszeőőink egylke-máslka ama próbálkozása! köz

ben, hogy a betűöntődé! anyagtál függetlenül állítsa elő az 
egyes m unkált: híbe-korban olyan térre Is átcsapott, ame
lyen kellő előtanulmányok nélkül nincs mit keresnie. Értjük 
az alakrajzolást, illetőleg az emberi testnek az ábrázolását.

Ha sorba nézzük mesterszedőinknek önteruezte alakrajzot 
magukban foglaló munkáit: konstatálnunk kell, hogy alig 
egy-kettő akad köztük, amelyen bántóan szemünkbe ne 
tűnnék a rajznak primitíu, természetellenes, mereu uolta.

Hz alakrajz maga nem uolna ualaml nagyon nehéz dolog, 
s a növények, virágok rajzolása meg esetleges stilizálása 
sem támaszt sokkalta kevesebb igényt a rajzoló tehetségé
vel szemben, f l viszonylagos nehézséget csak az okozza, 
hogy mig a virág- stb. képen talán a századik ember sem 
veszi észre a h ibá t: 
az élő emberi testnek 
"e lrajzolását” , tehát 
a végtagok túlságos 
rövidre vagy hosszúra 
vételét, kificamítását, 
de sőt még az izom- 
zat hamis ábrázolá
sát is egykettőre fö l
ismeri minden ép sze
mű ember. Apró gye
rekektől hallottunk 
már figurális rajzra 
vonatkozó kedvezőt
len bírálatot, s bizony.
Jól megnézve a ra j
zot, igazat kellett ad
nunk a kicsinyeknek.

Hz alakrajz tehát 
csak relatíve nehéz.
Dapról-napra ember
társaink százait lát- 
Iuk magunk körül, s 
arcukról, szemükből 
a legkülönbözőbb Jel
lemvonásokat s indu
latokat olvashatjuk le.
Hz élő, a kifejezéssel telles, szép és hibátlan emberi alak 
szemléléséhez vagyunk tehát hozzászokva, s amikor a ra j
zoló figurális munkáját nézzük, ezt önkénytelenül is vala
mely általunk ismert emberrel hasonlítjuk össze, s így 
persze hogy rögtön észrevesszük a rajz fogyatkozásait.

Rajzolással próbálkozó szaktársaink ezért lőttek majdnem 
mindannyiszor bakot, amikor kellő előtanulmányok és alap
ismeretek nélkül emberi figurákat véslek (Tlöser-lemrzbe, 
avagy éppenséggel ólomba, esetleg talán celluloid-lemezbe.

Pedig a modern dlszitő művészetben nagy szerepe van 
az emberi alak ábrázolásának. H geométriai motívumokra 

a növényi formákra való támaszkodás nem elégíti már 
ki a művészeti igényeket. H könyvnyomtatásban sem Igen.

hiszen köztudomású dolog, hogy valamely megfelelően 
alkalmazott figurális disz bármely nyomtatványon is ezer- 
szerte frappánsabb, közvetetlenebb hatású a legszebb nö- 
uényl ornamentumnál Is. Különösen amikor reklámos hatásra 

. nV°m,° tuúnVakról van szó: akárhány esetben altg- 
°  3 S ü lhe tjük  el azok figurális motívumokkal díszítését.

Betűöntőink átlátták a figurális díszek szükségességét, 
s mlntakönyveikben immár szép számmal szerepelnek az 
alkalmi figurák is, csakhogy ezeknek az a bajuk, hogy 
kétségbeejtően sablonosak : annyifelé és oly gyakran szere
peltetik a nyomdászok őket, hogy aki kereskedő vagy író- 
ember látja, egyszeriben a régi ismerőseire ismer bennük.

Ideális dolog volna tehát, ha az egyes mesterszedőknek 
volna meg az a képességük, hogy adott esetben ők maguk 
rajzolhassanak meg 
valamely alkalmatos 
figurális dfszítményt 
a nyomtatványaikhoz, 
fsakhogy ehhez k i
tartó tanulás meg Iá
kara adag szorgalom 
is szükségesek ám.

Hz emberi arc kifejezése egé
szen mássá lesz, ha a fel 
formája széles és alacsony, 
mint akkor, ha keskeny és 
hosszúkás; éppen ilyen kü
lönböző kifejezést kelt, ha 
a szemek közelebb avagy 
távolabb állanak egymástól; 
ha az orr egyenes vagy haj
lított, ha az ajkak keskenyek 
és finom metszésűek avagy 
szélesek és fölvetettek. — Hz 
emberi test rajzolását illető
leg pedig nem elég, ha az 
ember ama perspektíva! tör
vényeket ismeri, amelyek se
gítségével az élettelen tes

teket rajzosuk meg; alaposan kell Ismernie ezenkívül még 
a nagyságbell arányokról vagyis propordókról, valamint az 
emberi test benső szerkezetének fölépítéséről, vagyis az 
anatómiáról szóló tant is. C két tudománnyal való foglal
kozásnak azonban nem szabad öncélnak lennie, hanem 
csupán eszközül kell szolgálnia a cél eléréséhez. (Tlert hisz 
nem az a rajzoló föladata, hogy mindenütt a legszebb ará
nyokat ábrázolja (egy olyan világ, amelyben minden pon
tosan proporcionálva volna, csakhamar végtelenül unal
massá válna mindenkire nézve), s a test belső szerkezete 
sem tárgya az ő ábrázolásának, hisz tudvalevőleg a ra j
zoló csak a szemmel látható dolgok visszaadására van 
hivatva. Hz aránytan mindamellett képessé teszi őt arra, 
hogy a való életben mutatkozó arányokat biztosabb szem
mel lássa, az anatómia Ismerete pedig a finoman modelll- 
rozott testfölület pontosabb fölfogását teszi lehetővé.

Hz aránytanban az emberi fejnek hosszát veszik alapul. 
Hz egy-esztendős gyermek fejének a hassza negyed részét 
teszi k i az egész test hosszúságának. (tientől Idősebb lesz
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a gyermek, annál [óbban távolodnak ezek az arányok egy
mástól. f l három-esztendős gyermek fe|hossza már csak 
egy Htöde, a tizenkét-évesé egy hetede a testhosszúságnak.

Ezek az aránymeghatározások a görögöktől maradtak 
reánk. Polykleltos görög szobrász volt az első, oki rend
szerbe szedte őket. flz  ő Doryphoros (lándsahordozó) című 
szobra a formabeli arányok tekintetében mintául szolgált a 
későbbi görög szobrászoknak, f l fülnőtf ember felossza 
az ő megállapítása szerint a testmagasságnak nyolcadát 
teszi ki, s e fejhossz veendő a föbbi testrészek arányainak 
megállapításakor alapul. Fejhasszul mindig az a távolság 
veendő, amely a fejtető legma
gasabb pontiától egy az állón 
keresztül vízszintesen fektetett 
képzelt síkig terjed. Ettől lefelé 
számítva az emlőbimbáknál vég
ződnék a második, s a köldök 
fölött három ujjnyira a harma
dik fejhossz. R negyedik fej
hossz alsó határvonala a sze
méremcsont volna, s így tovább.

f) kar hosszának a fejhossz 
segedelmével valá kiszámítása 
a következőképpen tö rtén ik :
R fölülről számított második 
fe|hossz határvonala metszi a 
lefüggő kar delta-izmának domb
lát, ahonnan a könyökig egy 
fejhossz a távolság, és a kéz- 
csuklóig megint egy. R kéznek 
hosszúsága körülbelül megegye
zik a comb fél hosszúságával.

R láb hosszúságát Polykleitos 
valamivel nagyobbra vette a szá
mítási egységül használt fej- 
hossznál. Körülbelül egy hetede 
lehet az a test hosszúságának.

Rz emberi test szélessége a 
fölső karizmoknál mérve körül
belül két és fél fejhosszúságot 
tesz ki. R vastagsága illetőleg 
mélysége pedig a mellcsont és a 
csigolya-nyúlványok közt mély 
lélekzetvételkor 1-2 fejhossznak 
vehető Polykleitos arány-számí
tása, illetve Doryphorosa szerint.

f l  görög művészet, de külö
nösen ennek szobrászati ága 
emez arányszámítás alapján fej
lődött oly magos színvonalúvá, hogy az antik mesterek 
művei még ma is a mintaszerűség varázsával hatnak. 
R belvederei Apollót, a miló!, knidoszi Uenust, a Uenus 
öenetrixet stb. még ma is az emberi test szépsége és ará
nyossága tekintetében a legtökéletesebb szobroknak tartják.

f l testnek a fejhosszúság alapul vételével nyolc részre 
való beosztása az egyes testrészek arányainak beosztása 
dolgában kevésnek bizonyult, s ezért már a régi művészek 
is öt egyenlő részre osztották a fejhosszat, s így a nyolc
szoros beosztás keretén belül egy másik, negyvenszeres 
beosztást létesítettek. E szerint például a fejhosszúság egy 
ötödének vették a fejtetőtől a hajzat kezdetéig eső részt.

f l mellett azonban az emberi test beosztásának egyéb 
irányító elvei is voltak. Uolt olyan művész, aki a lábnak 
hosszát vette mértékegységül, s volt olyan Is, aki az orr 
hosszúságát választotta a beosztásához alapul. Hz ókor 
meg a középkor legnagyobb művészei azonban — köztük 
Uonardo da l/inci is — Polykleitos szabályait fogadták el.

Ezek a méretek természetesen csak akkor vehetők Irány

adóul, ha a rajzolt test teljesen mozdulatlan. Ha példának 
okáért nyugodtan állá emberi alakot akarunk rajzolni, 
mindenekelőtt egy függőleges segifő-vonalat húzunk meg, 
amely a test súlypontján vonul keresztül, s ezzel egyszer
smind a test helyzetét is meghatározza. Egyenest állá alak
nál föltéve, hogy az szemközt fordult velünk — ennek 
a segédvanalnak az orr közepét s a köldököt kell metsze
nie. R segédvonalra fölrakjuk a nyolc fejhosszúságot Jelző 
pontot, s mindegyiken keresztül vízszintes vonalat húzunk 
jobb és bal felé. R vállszélességet (tehát mintegy két és 
fél fejhosszúságnyi távolságot) megállapítva, az Itt nyert

pontokból függőleges vonalakat húzunk 
lefelé meg fölfelé, úgy hogy tizenhat-me
zős hálózat áll elő. Ebbe aztán belerajzol- 
juk a testet a következő arányokkal: 
a fejszélesség háromnegyed fejhossz; a 
térdek szélessége egy fejhossz, a lábikráké 
egy egész és egy nyolcad, a lábfelé pedig 
fél fejhossz; a kar teljes hosszúsága há
rom és egy nyolcad fejhossz, s így tovább.

mihelyt a test valamely tagját megmoz
dítva ábrázoljuk: változnak ezek az ará
nyok ; egyes testrészek a szemünk előtt 
megrövidülnek, mások ismét megnyúlnak, 
az izmok maid vékonyabbakká, majd meg 
vastagabbakká, Jobban kidomborodóakká 
lesznek, a szerint, amint az illető mozgás 
következtében többé vagy kevésbé meg
erőltetődnek. flz  alakrajzzal foglalkozó 
szaktársnak tehát tudnia kell, hogy az 
egyik vagy másik mozgás következtében 
mely Izmok lépnek működésbe, és minő 
alakot vesznek föl ez Izmok ilyenkor.

mindezt első sorban is a moőeliül vá
lasztott embernek alapos megfigyelésével 

érhetjük el. f l görög szobrászok és festők is így cseleked
tek : pusztán a test fölszlnének formáit tanulmányozták, 
a belső szerkezet különösebb megismerése nélkül, s pedig 
azért csak így, mert vallásuk tiltotta az ember bonrolását.

5 különös dolog: a görög mesterek művei anatómiai 
szempontbál is annyira tökéletesek, hogy a modern idők 
művészeti anatómiát tanult mesterei által sem mulhatók fölül.

f l művészeti anatómia kezdetei a renalssance-kor közepe 
tájára esnek. Hűdig a boncolásról szá sem lehetett, mert a 
keresztény vallás hatalmosai is kegyeletsértésnek vették azt. 
Pollajuolo és Uonardo da Uinci voltak az elsők, akik be
hatóbban foglalkoztak művészeti szempontból az emberi 
test anatómiájával, s az utóbbinak ilyen tárgyú rajzai és 
kisebb-nagyobb vázlatai mostanáig is a legtökéletesebbek.

R művészeti anatómiának fő részei a csonttan meg az 
izomtan. (Hint a neve is mutatja, az előbbi az ember cson
tozatának a leírását adja. 5 mert ez a csontrenűszer meg
lehetősen azonos minden embernél: a művészeti céloknak 
megfelelő határig valá megismerése elég könnyű, már az
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izomzattan sokkalta nehezebb, még pedig azért, mert az 
egyes izmok a testi munka és az életviszonyok hatására 
különböző fokban fejlődnek ki, s azonkívül sok tekintetben 
differenciálódnak még a nemi különbség következtében is. 
ÍTlihalkovics dr. a maga ” flz  ember anatómiája”  című 
művében a következőket mondja e tá rgyró l: f l csontváz 
után a testrészek alakulása nagyobbára az izomzattól függ ; 
ezekhez járulnak a bőr és a hájréteg is. minthogy a ren
des testidomokat az orvosnak ismernie kell, hogy alkalom 
adtával az eltéréseket megbírálhassa : ennélfogva nem sza
bad elhanyagolnia a test külső idomának megismerését 
sem; ez oly föladat, mely mind az orvost, minő pedig a 
festő és képfaragó művészt érdekli, s melyet nemcsak a 
tetemen, de különösen az élőn is keli tanulmányozni, mert 
csakis úgy lehet a test formáit megismerni, ha a mozgás 
és nyugalom közben előálló körrajzokat a bőrtől takart 
képződményekre vonatkoztatjuk, s azért csak ama művé
szek alkotásai természethűek, akik boncoltak, s különösen 
a csontvázat és izomzatot pontosan ismerik. Bár a bőrnek 
és hájrétegnek is van befolyása a fest idomára, ennél sok
kalta lényegesebb a csontuáz és az Izomzat. FI csontváz
tól függ a test körrajzainak főbb alakulása, de ezek csak 
az izomzat á l
tal nyernek k i
egészítést, mert 
ez födi el a lyu
kakat, zárja az 
üregeket, egyen
líti ki az Ízüle
tek szomszéd
ságában a ki- 
szögeilésekef, s 
a többi. Külö
nösen fontos a 
festidomra az 
izomhas átme
neti helye az 
Inba, azután az 
izmok találko
zása a végei
ken : karcsú izmok az ízületek tájékán egymáshoz illesz
kednek, széles Izmok csipkéikkel egymásba kapaszkodnak 
s tb .; mindez megismerhető a bőrön át, úgyszintén az izmok 
csoportosulása, valamint a pólyák találkozási helyén kelet
kező behúzódások is. más a testidomok alakulása nyuga
lomban és más mozgás alkalm ával; az előbbire nem sza
bad mintául venni a hullán kidolgozott izmokat, ahol azok 
petyhüdtek, hanem az élő emberen kell tanulmányokat tenni.

Hogy az ókor művészei mily gondosak és pontosak vol
tak az észlelésben, arról bizonyítékot adnak ama vissza
maradt szobrok, melyeken a bőrtől fedett izmok körrajzai 
oly pontosan vannak oőva, hogy még most is izomkészit- 
mények mintapéldányául állíthatók oda. Ilyen a többi közt 
a Laokaon-rsoport Becsben, a birkózók Firenzében, a 
diszkosz-dobó myrontól Londonban, különösen pedig a bor- 
ghesei gladiátor flgasiastői Párisban, a szobrászok kedvelt 
izomminfója, mely már többször választatott anatómiai 
izomrajzok kidolgozására, mindezeken a fölületes Izmok 
körrajzai Jól szembe tűnnek, de mégsem annyira, hogy a 
szemlélőre a nem természetesnek benyomását tennék, mint 
az például a Uatikánban őrzött farnesei Herkules szobráról 
mondható, melyen az izomzat túlzottan van adva, s olyan 
csomókból áll, mintha görcsös összehúzódásban volna. 
My túlzások kellemetlen hatást tesznek a szemlélőre, leles 
műveken az izomzat körrajza! Inkább csak jelezve, minisem 
ílesen körülírva vannak, mert a régi képfaragók élőkön 
tett tapasztalatokból jól tudják, hogy a bőr- és hájréteg az 
ies Körvonalakat az összehúzódásban levő Izomhasak szé

lén elsimítják. Helyesen készült képeken és szobrokon az 
izmok nyugalmi és összehúzódás! állapotának alkalmazva 
kell lennie az összes test- és végtagok tartásához, sőt az 
összehúzódás fokának Is összhangban kell lennie a test
tartással ; ahol ez nincs betartva, az olyan művek anató
miai szempontból hibásak. (tiozgás közben az izomhasak 
nemcsak duzzadtak, de a széles izmok el is tolódnak, a 
hosszú és karcsú izmokon pedig a hosszkülönbség az Izom 
és In között megváltozik. E viszonyok annyira bélyegesek, 
hogy megcsonkított szoborműveken következtetni lehet a 
hiányzó tagrész állására. így sikerült anatómiai bírálattal 
a párisi Louvreban őrzött híres milái Uenus torzóján a 
hiányzó felkar állását megállapítani, de hogy az alkar és 
kéz miféle helyzetben vo lta k : nem lehet biztosan tudni.

Hz emberi testnek a megfigyelés pillanatában való tar
tása és az ember kedélyhangulatának külső megnyilvánu
lása a maguk végtelen változataival a legkülönfélébb ábrá
zolásra adhatnak alkalmat, mindenesetre azonban ügyel
nünk kell arra, hogy sem az egész testnek, sem pedig az 
egyes tagoknak a tartása ne legyen erőltetett avagy merev, 
mielőtt az egész emberi testnek a megrajzolásával próbál
koznánk : tanácsos dolog előbb egyes testrészeket, például

kezeket, lábakat 
stb. a legkülön
bözőbb helyzet
ben rajzolgat- 
n u nk ; e célra 
az illető test
részekről veit 
gipsz-lenyoma
tok kitűnő szol
gálatot tesznek.

H rajzot min
dig a vázlat- 
készítés előzi 
meg. Ha pél
dául valamely 
mellkép megraj
zolásáról van a 
szó : legelőbb is

könnyed, gyors és a lehetőséghez képest egyenes vonalak
kal a főbb részeket rajzoljuk meg, az apróbb részleteket 
pedig a jelentőségükhöz képest való egymásutánban csak 
azután visszük bele a rajzba. Szóval: a figurális rajznál 
is az a fő, ami a rajzolásban egyáltalában: hogy tudni
illik  a nagy vonásokkal, tehát a fő-fő körvonalakkal kezd
jük, s az apróbb részletekre csak fokozatosan térjünk reá.

Hz emberi test többnyire ruhadarabokkal van födve, 
f l ruhát, függönyöket, szőnyegeket, szóval mindent, ami 
ráncokat a lko t: drapériának nevezi a rajzoló (” le drap”  
franciául szövetet jelent), f l  nagyobb, nehezebb ruhadara
bokat mindig szép nagy fölületeket alkotóan kell elrendez
nünk ; a fő vonalak kisebb megszakításainak nem szabad 
nagyon előtűnniük. Csak olyan nagyobb fölülefeken talál a 
szemünk megnyugvást és kielégítést, amelyeken terjedelme
sebb és kevéssé zavart fénytömegek vannak. Ebből már le 
Is vezethető az az alapvető tétel, hogy: a fény- s árnyék
tömegeket maguk között tartsuk lehetőleg össze, nagyon 
vékony és könnyű szövetek ábrázolásakor — az előbb 
mondottakkal ellentétben — a finom kis ráncok jellemzőek.

Hmikor mostani hézagos cikkecskénket befejezzük, nem 
ajánlhatjuk eléggé a figurális rajz iránt érdeklődő szaktár
sainknak, hogy tanulmányaikat lehetőleg valamely szak
avatott művész-ember avagy rajztanár vezetése mellett 
kezdjék meg. Hiszen a budapesti szaktársaknak van ehhez 
bőven alkalmuk. Ott vannak az Iparművészeti Iskola meg 
a Székesfővárosi Iparrajziskola tanfolyamai, ahol kiváló 
szakemberek tanítják az alakrajzoi. Ide mindenki bejuthat I
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fi leuélbélyeg.

Soft embernek ma mdr a bogarasságlg menő szenvedélye 
a bélyeggyűjtés. Egy-egy nagyobb szabású, {ól gondozott 
bélyeggyüjtemény valósággal vagyont képvisel manapság, 
ami nem Is csoda, ha meggondoljuk, hogy micsoda renge
teg összegeket adnak most egy-egy ritkább levélbélyegért, 
fi levélbélyeg-börzén például az 1850-iki zöld francia levél
bélyegnek 75D0 korona az ára, az 1850-ben kiadott két- 
penny-s angol-guyanal bélyegé pedig 12000 frank, az 
1847-iki narancs-sárga egy-penny-s (Tlaurifius-levélbélyegé 
20000—25 000 korona, egy szintén 1847-ből származó két- 
penny-s sötétkék bélyeget pedig 36 250 koronán adtak el.

f l bélyeggyűjtésnek bizonyos határok közt megvan a maga 
értelme. Különösen a nyomdász-emberre nézve. Iliért hisz 
a bélyegek egy része valósággal művészi munka, leles 
művész-emberekkel csináltatják ma 
a bélyegek tervezetét, s a sokszo
rosítási segítő eszközök egész se
regét veszik igénybe, csakhogy a 
hamisítás lehetőségét — amennyire 
lehet — kizárják, m int művészi 
nyomtatványok gyűjtését, melegen 
ajánljuk tehát a fi la tel iát, vagyis 
levélbélyeggyüjtést szaktársainknak.

R levélbélyegekről szóló irodalom 
ma már árlási. Egész sereg folyó
irat áll ennek a gyűjtési szenve
délynek a szolgálatában, az erre a 
tárgyra vonatkozó kézi könyvek 
száma pedig akkora, hogy együt
tesen hatalmas könyvtárat tennének 
ki. Hozzájuk csatlakozik még az 
albumok tömérdek fajta kiadása is.

H levélbélyegek históriája ugyan 
a tizenhetedik század közepe tájáig 
is visszakövethető, de a tulajdon
képpeni első levélbélyegeket csak 
1840-ben bocsátották ki Rowiand 
Hill és lames Chalmers kezdemé
nyezésére Rngolországban. Roiv- 
land Hűlnek félmillió koronányi 
nemzeti ajándékot és 48 000 korona 
évi járadékot jövedelmezett a talál
mánya. 1842-ben neuv York váro
sában, 1843-ban Braziliában, to
vábbá a svájci Benf s Zürich kan
tonokban hozták be a levélbélyeg 
használatát; 1845-ben követte eze
ket Basel, 1846-ban Baltimore vá
rosa, 1847-ben (Mauritius szigetes 
oz Észak-Amerikai Egyesült Álla
mok, 1848-ban Oroszország, 1849- 
hcn Franciaország, Belgium és Ba
jorország, 1850-ben (Magyarország 
és Ausztria, Hannover, Szász- és 
Poroszország, Schleswig-Holstein s 
Spanyolország, 1851-ben Baden,
UlÜrttemberg és Oldenburg, 1856- 
ban (Mecklenburg-Schiuerin. Csak 
ezután, 1863-ban lépett a sorom
póba Törökország, s még később,
1864-ban, az észak-német junker
i g  fészke, (Mecklenburg-Strelitz.

A levélbélyeg rendszerének az egyes államokban való 
behozatala gyökeres átalakulást idézett elő a póstalntéz- 
ményben. Legelső sorban Is olcsóbbá lett a pósta. Páris- 
ból (Marseillebe a levél szállítási díja például 1 frank és 
50 centimeról egyszeriben 20 centimera csökkent. Hz első 
levélbélyegeknek azonban kemény próbát kellett klállaniok, 
mielőtt a közönség hozzájuk szokott volna. 1849-ben a 
leveleknek még nyolcvanöt százaléka nem volt bérmentve, 
1850-1851-ben pedig nyolcvan, 1852-1853-ban hetvennyolc 
százaléka volt bérmentesftetlen. H következő években hir
telen leesett ez a kedvezőtlen arány ötvenegy százalékra.

(Mint már említettük, a levélbélyegek előállításában sze
repe ju t a sokszorosítási segítő eszközök egész seregének. 
Hzok az eszközök, amelyek a tizenkilencedik század közepe 

táján a kevés számú póstabélyeg- 
nek gyors, viszonylag elég jó, s a 
hamisítás lehetőségét meglehetősen 
kizáró módon való sokszorosítására 
elegendőek vo ltak: a mai rengeteg 
módon megszaporodott fogyasztás 
mellett, no meg a hamisítók agya
fúrtságára való tekintettel is, távol
ról sem volnának kielégítőek. H 
technikának, kémiának meg fiz iká
nak minden segítő eszközét kom
binációba kell már manapság venni, 
amikor a kor igényeinek megfelelő 
bélyegek előállításáról van szó.

H bélyeggyűjtőknek is fő törek
vésük manapság, hogy az egyes 
bélyegek előállításának módlát tö- 
viről-hegyire lói megismerjék. Az
előtt nem sokat törődtek ezzel, de 
amióta Olaszországban egész gyá
rak foglalkoznak a forgalomból k i
ment bélyegjegyek utánzásával: né
mely bélyeggyűjtőnek nagyobb gya
korlata van a sokszorosítási mód 
fölismerése dolgában, mint akár
hány nyomdásznak. (Mert manap
ság már nem elég, ha a bélyeg
gyűjtő annyit tud a katalógusok 
megjegyzései nyomán a bélyegeiről, 
hogy azok acélnyomtatás, könyv- 
nyomtatás vagy litográfia útján ké
szültek ; az első pillantásra meg 
kell ezt róluk látnia, éppen úgy, 
mint ahogy a színt képes egyetlen 
pillantással konstatálni rajtuk. Ez 
meglehetősen nehéz dolognak lát
szik, pedig nem a z ; sőt bátran 
állítható, hogy az előállítási mód 
fölismerése egy kis gyakorlat mel
lett sokkalta könnyebb, mint a szí
nek meghatározása, mert az utób
biak rendesen törten fordulnak elő 
a bélyegeken, s figyelmesebb meg
tekintés mellett mintegy százötven 
árnyalat konstatálható rajtuk. Hz 
egész nyomtatás-fölismerésl gya
korlat különben úgy sajátítható el 
a leggyorsabban, hogy az album-
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bán a kiilönfél? sokszorosítási módokkal készült bélyege
ket egymással üsszehasonlítgatluk. Ha ezt gyakrabban cse- 
lekesszük meg: aprádonklnt olyan Jártasságot érünk el a 
sokszorosítási eljárások gyors és biztos fölismerésében, 
hogy a tévedések eshetősége csaknem teljesen ki lesz zárua.

f) bélyegek előállítása tekintetében használatos fő sok
szorosítási eljárások különben nagyjából a következők:

FI mélynyomatos eljárások közül legtöbbet szerepel ebben 
a tekintetben a rézmetszés meg az arélmetszés. flllná a 
kettőnél tükörüveg-simaságúra csiszolt lemezbe vési a mű
vész a rajzot, amelynek vonalai ennélfogva mélyítve van
nak. nyomtatáskor — ha ez kézi sajtón történik — fes- 
tékezés után a réznyomó-munkás vattával letörli a lemez 
fölületén levő festéket, úgy hogy ez csak a mélyedésekben 
marad meg. Ha réznyomó-gyorssajtón történik a nyomta
tás : a festék letörlését mindenkor maga a gép végzi.

FI rézmetszést ma már ritkán alkalmazzák levélbélyegek 
készítésére, mert e lemezek tartóssága csekély. Ezer pél
dány lenyomtatása után már összefutnak, teletömődnek 
rajta a vonalak. Eredeti rézlemezekről nyomtatták még a 
régebbi brazíliai levél
bélyegeket, valamin 
az 1850-iki porosz 
országiakat is. Fiz 
óta az eredeti réz 
metszeteket kímélik 
galvanoplasztika út 
jón másolatokat ké 
szitenek róluk, s az 
tán ezekről nyomnak

Hz angol Heath 
1820 körül föltalálta 
az acélmetszést, mely 
szintén sűrűn alkal
mazott módja a bé
lyegek sokszorosítá
sának. nagyjából ab
ból áll, hogy simára 
csiszolt puha vas-le
mezbe a rézmetszés 
módjára belevésik a 
rajzot, s aztán acéllá 
keményítik a lemezt.
Hz eredeti acéllemez tizenöfezernyi nyomást Is megbír, a 
nélkül, hogy a rajz élessége valami sokat szenvedne tőle.

H galvanoplasztikának különben mind nagyobb szerepe 
lesz a bélyegjegyek előállításában. Hz eredeti réz- vagy 
acélmetszetet csak egy példányban vésik meg, s erről aztán 
annyi galvanót készítenek, amennyi a formához szükséges. 
H helgolandi két és fél farthingos bélyegekből tfz-tíz dara
bot nyomtattak egyszerre, a Thurn-Taxis-félékből száz
húszat ; most rendesen száz bélyeg van egyetlen formában.

Hcélmetszetekről nyomtatják az amerikai bélyegeket és a 
brit gyarmatok bélyegeinek legtöbbjét. Különösen az előbb 
említettek valósággal műremekek. De technikai tekintetben 
is a tökéletesség legmagasabb fokán állanak az Észak- 
amerikai Egyesült Hllamok bélyeget, valamint azoké a dél- 
amerikai államokéi is, amelyek póstai értékjegyeiket az 
unióbeli bankjegytársaság nyomdájában csináltatják. H leg
szebb bélyegek eddig kétségtelenül azok a jubileumi bélye- 

január 1-én bocsátottak k i Hmerika 
fölfedezésének négyszáz-esztendős emlékünnepére. Tizenhat
féle kivitelben készültek ezek, s tizenhat világhírű fest
ménynek a picinyke, de művészi reprodukcióját mutatják be.

Hmennyiben a bélyegen a figurális rajz mellett uisszatérö 
ornamentumok Is vannak, ezeket többnyire a pantográf 
F,ni SẐ u^ lapIán sz" heszt 't t  gépekkel vésik a lemezbe.

ek között fontos a 6uitIot-féle vagy guilloche-gép, amely

mindenféle vonalaknak meg görbéknek végtelen pontossággal 
a lemezbe karcolására szolgál. Kézi munkával ezt a pon
tosságot lehetlen volna elérni, s éppen ezért a guilloche- 
gép használatának jó részben a hamisítás megnehezítése Is 
a célja. H guíllache-gépen kfuül a domborúat másoló gépet 
is gyakran alkalmazzák a bélyegkészitő technikában. Ez a 
gép ualamely domborműnek a képét olyan meglepő pontos
sággal vési bele az illető lemezbe, hogy a sik papirosra 
erről készült lenyomat tökéletesen domborúnak látszik. 
H budapesti állami nyomdában is van egy ilyen gép, de 
csak igen keueset használják. — H bélyegkészítésben igen 
nagy szerepe van még a közönséges pantográf-gépnek is. 
H nagyobb alakú rajzokról rendesen ezzel a géppel vésik 
a képet igen pontosan, de kicsinyítve a réz- vagy vaslemezbe.

Hmi a réz- és acélnyomtatás gyorsaságát ille t i: ügyes 
réznyomó a kézi sajtón átlagosan kétszáz tiszta nyomatot 
készít el napjában. H réznyomtatásos rendszerű gyorssajtó 
ugyanez idő alatt háromezer példány nyomtatását győzi meg.

f l bélyegelőállításban használt magasnyomtatásos eljárá
sok között mindenekelőtt a fametszés jön tekintetbe, amely

nek technikáját szak
társaink bizonyosan 
ismerik. Természete
sen itt is csak egyet
len egy fametszetet 
készítenek el, hogy 
aztán galvanoplaszti
ka! úton száz máso
latot véve : ezekről 
nyomtassanak. Hz 
összes bélyegek en
nélfogva tökéletesen 
egyformák. Hrra az 
eshetőségre, hogy a 
ralzről több famet
szetet csináljanak, s 
közvetetlenül ezekről 
nyomtassanak: csak 
egyetlen egy példát 
tudunk. H Corrientes- 
köztársaságbeli bé
lyegekről csináltattak 
ugyanis nyolc darab 

fametszetet, hogy aztán közvetetlenül nyomtassanak róluk. 
E bélyegek részleteiben tehát némi eltérések konstatálhatók.

H magasnyomtatásra szánt bélyegdúcokat gyakran nem 
fába, hanem valamely fémbe vésik, s erről csináltatják 
aztán a galvanókat. így készülnek például a német biro
dalmi póstabélyegek is. Hogy ez a nyomtatvány külsejére 
nézve nincsen valami különös hatással: magától értetődik. 
Legföljebb, hogy a fémlemezbe vésett bélyeg egy kicsinyt 
"keményebb”  hatású, mint a fametszetről nyomtatott.

H fametszetű meg a réz- Illetőleg acélmetszetű bélyegek 
megkülönböztetése nem nehéz dolog. Igaz ugyan, hogy a 
fametszetűnél hiába keressük a fő-fő megkülönböztető jelet, 
a ” 5chattierung"-ot, mert ezt az enyvezés többé-kevésbé 
eltüntette rajta. De a tipográfiai előállítás meglátszik magán 
a bélyeg képén is. ÍTIIg a réz- és acélmetszetnél — mint 
azt egyszerű ötszörös nagyftó üveggel, úgynevezett fonál
számlálóval könnyen megláthatjuk — a festékréteg kúp- 
szerűen emelkedik ki a papiros síkjából: a könyvnyomtatás 
útján készült bélyegeknél ez Inkább belemélyed a papirosba, 
s ezenkívül a festék túlnyomó tömege a vonalak két széle 
felé csapódik ki. H réz- és acélmetszet finomságát külön
ben a fametszet nem Igen érheti el. Legfölebb a kínai 
papirosra közvetetlenül a fametszetről készült első levona
tok vetekedhetnek velők. Hz eddig készült legszebb famet
szetű levélbélyegeknek az 1882-lki luxemburgiakat tartják.
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Gyakori a bélyegeken a domború nyomtatás is. Ez több
nyire tipográfiai nyomattal kapcsolatosan Fordul elő, még 
pedig uagy színezés nélkül, mint a sas az első kiadású 
német birodalmi pástabélyegeken, uagy pediglen színezue.

fi litográfiái úton készült pástai értékjegyeknek klasszi
kus példái az 1871-iki és 1872-iki kiadású magyar bélye
gek. Ezek még elég jó és tiszta nyomtatásúak, de már a 
délamerikai államoknak hasonló eljárással készült bélyegei 
kritikán aluliak. Venezuela például a maga 1882-iki remek 
acélmetszésü bélyegeit 1887-ben litográfiái úton készültekkel 
cserélte föl, de ezek aztán ualóban silányak. R litográfia, 
illetőleg ennek autográfiai alfajtája egyáltalában nem alkal
mas a bélyegek nyomtatására. f l uonalak piszkos, szag
gatott uolta már szabad szemmel ualó nézésre is föltűnik.

f i bélyegek ualódiságának fölismerését azonban még 
táuolrál sem biztosítja az, ha a nyomtatási módjuk biztos 
megállapításában kellő gyakorlatot szereztünk. Egész sereg 
olyan körülményt kell még figyelembe uennünk, amelyre a 
fölületesebb gyűjtő tán soha 
nem is gondolna. Pedig a 
perforálás módja, a papiros 
formátuma, minősége s tűz
jegyei, a bélyeg színe, a szö- 
uegnyomat betű-stílusa, a 
fölíratok nyelue, az érték- 
megjelölés, az ellenőrzési je
gyek, a metsző jele, az eny- 
uezeftség minősége, a gauf- 
frage, az alapnyomat s tb .: 
mind olyan dolgok, amelyek 
a bélyeggyűjtőt kiuáláan ér
deklik. R nyomdászt pedig 
természetesen még inkább.

R fölragasztásra szánt 
leuélbélyegeknek nagysága 
már kezdettől fogua 20—24 
milliméiernyi hosszúság és 
22—26 milliméiernyi széles
ség közt mozog. R nagyobb 
értékjelzésű bélyegeknek az 
újabb időkben kezdenek csak 
nagyobb formátumot adni. 
fiz  1900-ban kiadott két-, 
három- és ötmárkás német 
bélyegek nagysága példának 
okáért 38 : 25 milliméter.

f i legtöbb leuélbélyeg természetesen négyszögletes, flz  így 
keletkezett négyszög uagy a magasságnak, uagy pedig a 
szélességnek irányában hosszabb. Háromszögletes bélyeget 
adott k i a Fokgyarmatnak, Uj-Fundlandnak (1857), Colum
biának (1865 és 1869), ualamint Obok francia gyarmatnak 
(1893) a kormányzósága. Ez az alak tehát elég szokatlan.

Rmi a leuélbélyegek papirosát i l le t i: a leguékonyabb 
selyem- és nöuényrast-papirostál a uékonyabb kartonokig 
mindenféle uaslagság előfordul köztük, minőségük szintén 
igen sokféle, mintázatuk tekintetében pedig megkülönböz
tetnek : a) uizuonalakkal sáuozott papirost (papier uergé), 
b) bordázottat, c) fonalakkal átszőtfet, d) kockázottat,
e) hullámos bordázatát, f) láncfüzéres bordázatát stb. 
f l uizuonalas papirost különösen úgy ismerhetjük föl, ha a 
uilágosság felé tartjuk, a bordázottat pedig úgy, ha a fél
homályban oldaluást szemléljük. Dickinson unit a föltalá- 
lója annak az eljárásnak, amely lehetővé tette, hogy a papi
rosba színes selyemszálakat szőjenek bele. f l régebbi angol, 
bajor és württembergi bélyegeket nyomtatták ilyen selyem- 
szálakkkal átszőtt papirosra. Hasonlít e papiroshoz az úgy
nevezett Ulllcox-féle papiros, csakhogy ebben nem szálak, 
hanem apróra vagdalt fonál- meg cérnadarabkák vannak.

fl perforálás módja is többféle lehet. Uan például foga
zott, rovátkolt, fűrészelt szélű, továbbá egyenesen, hullá
mosán és kigyőzóan húzódó perforálás, f l fogak lehetnek 
kicsinyek és nagyok, sűrűbban és ritkábban állók, színe
sek és szinezetlenek. H lelkiismeretes bélyeggyűjtő mind e 
dolgokat szorgosan megfigyeli, ha ualamely bélyeget uásárol.

f l régebbi bélyegek nem uoltak perfarálua, s az elárusí
tóknak ollóval kellett széjjelvagdosniok őket. Csak amióta 
az Ír származású Archer Henrik a perforáló gépet fö l
találta, s az angol pósta ezt négyezer sterling fontért meg
vette : könnyítettek a dolgukon, némely állam azonban igen 
konzervatíuül viselkedett e praktikus újítással szemben. 
R görög pósta bélyegei például 1892-ig perforálatlanok voltak.

fl valódiság egyik legfő bizonyítéka azonban a uízjegy. 
Ez néha külön rajta van minden egyes bélyegen, máskor 
meg az egész bélyegíven csak egyetlen egy nagy vízjegy- 
rajz van, s az egyes bélyegekre ennélfogva ennek csak egy 
része, vagy éppenséggel semmisem esik. flz  1867-iki oszt

rák bélyegek is ilyenek, né
mely állam bélyegein nem 
valódi a vizjegy, tehát nem 
a papiros gyártása közben, 
a szitára tett forma sege
delmével állítódik elő, hanem 
a papiros teljes elkészülte 
után, a bélyeg előállítása 
idején nyomtatják bele nem 
illanó olajokkal behengerelt 
klisékről, ló  példát látunk 
erre az 1862-ikl svájci s az 
1890-iki román bélyegeken, 
f l vízjegy föltalálását meg- 
könnyíthetjük úgy, hogy a 
bélyeg hátuisó felét benzin
nel megnedvesítjük, s aztán 
sötét üveglapra tesszük, ló  
eljárás az is, ha a benzin
nel átnedvesített bélyeget 
klórezüstös papirosra téve, 
a napfényre helyezzük. R 
fény hatására a klórezüstös 
papiros a vízjegy helyén ke
véssé megbámul, s a víz- 
jegy helye így fölismerhető.

flm i a bélyegeken alkal
mazott színeket i l le t i: ebben 

a tekintetben némely állam a világpósta-egyesület megálla
pította színeket használja, uagyis az érték fokozatai sze
rin t barnát, zöldet, vöröset és kéket, flz  árnyalatok azon
ban e kereten belül természetesen nagyon sokfélék lehetnek.

még 1861-ben történt, hagy az összes német államok 
megegyeztek a bélyegnyomtatásra használandó festékeknek 
minőségére vonatkozólag. E szerint a uörös szín nyomta
tásához cinóbert vagy miniumot kellelt venni, a sárgáéhoz 
okráf, a zöldéhez zöld földet vagy mangánzöldet, a kéké
hez kobaltkéket uagy ultramarint, a barnáéhoz biszterf uagy 
umbrát, a feketééhez csont- avagy koromfeketét, s uégül a 
fehéréhez ólom- vagy cinkfehéret. E feslékek elég tényállónk.

R bélyegek szövege a legkülönbözőbb betűfajtákkal van 
nyomtatva. Természetesen főkép csak a kisebb fokozatok 
használhatók e célra, f l latin betű túlnyomóan szerepel a 
bélyegeken, s még az exotikus államok jó része is a ma
guk speciális nemzeti írása mellett latin-befűset is használ, 
f l japán bélyegeken például angol nyelvű fölírást is látunk!

Ellenőrzési jegyeket is szoktak lenni a bélyegekre. RngoN 
országban például az 1840 májusában kibocsátott legelső 
bélyegekből kétszáznegyven darab uoít egy-egy íven, s 
mindegyik ilyen iu összes bélyegeit az ábécé valamelyik
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betüjéuel Jelölték meg. f i bélyegek kelendőségének nagyob- 
bodtáual természetesen más-más ellenőrzési legyekhez kel
lett folyamodni, de ezek még ma is majd minden államban 
használatosak. Rmennyire azonban csak lehet, titkolják a 
formájukat, még pedig azért, hogy a hamisítást nehezítsék.

f l bélyeg teruezőjének, illetőleg metszőjének a nzuét is 
gyakorta megtalálhatjuk a bélyegeken. R IÜ. Frigyes Uilmos 
képével ellátott póstajegyeken például Schilling rézmetszőnek 
a neuét látjuk, a filippini, cubai, porta-ricói 5 fernando-pál 
bélyegeken pedig a ” lu lla ”  nevet olvashatjuk. Rz1866-iki 
és 1867-iki portugál bélyegeken az E.U1. jelzés olvasható.

Hóbortosabb bélyeggyűjtők szemében nagyban emeli a 
bélyegek értékét az, ha az enyuezésük változatlan maradt. 
Ha nem is e gyűjtőkre való tekintettel, de legalább köz
egészségügyi szempontbál nagy gondot kellene a bélyegek 
enyvezésére fordítani, ló i tisztított, valódi gummi arabicum 
a legalkalmasabb e célra, mert nem igen savanyodik meg, 
s a baktériumoknak sem oly kedvező talaja, mint a hami
sított, s ennélfogva könnyebben megsavanyodó gummiféle. 
némely államban mindamellett közönséges enyvet, dextrint 
avagy keményitőcsirizt használnak a 
bélyegek enyvezésére, bár az oruosok 
akárhány esetben fölszólaltak ellene.

R gauffrage néven ismeretes szára
zon bélyegző, illetőleg lyukasztó eljá
rást is használják itt-o tt a bélyeg-elő
állítási technikában. Különösen az 
Egyesült Államok bélyegei igen jó pél
dák erre. R szitaszerű lyukasztásnak 
első sorban Is az a célja, hogy általa 
az értektelenitési bélyegző festéke job
ban beleuegye magát a bélyegbe, s az 
ismételten való fölhasználás lehetet
lenné váljék. (Tlert bizony akadtak már 
olyan emberek is, akik egészen ipar- 
szerűen foglalkoztak azzal, hogy az 
elhasznált bélyegeket összeszedve, k i
mossák, s aztán újra értékesftsék. R gauffrage ezt lehe
tetlenné feszi, mert a szitaszerű mélyedések révén a festék 
annyira beleveszi magát a papiros rostozatába, hogy nincs 
az a praktika, amivel el lehetne azt onnan távolítani.

Démely bélyegnél nagy szerepe van még az alapnyomat
nak is, amennyiben a különböző bélyegkiadások csak ebben 
a tekintetben ütnek el egymástól. Hogy az alapnyomat lehet 
sima, vonalzóit vagy bármilyen m intázatú: magától érte
tődik. Hogy e 
mintázat mint 
megkülönböz
tető jel meny
nyire fontos a 
bélyeg-gyűjtők 
előtt, bizonyít
ják a régi po
rosz kétgara- 
sos levélbélye
gek is. Ezek 
közül az 1857-
ikleknek sima az alapnyomatúk, s a bélyegkereskedők jegy
zékeiben átlag ötszáz koronányi értékkel szerepelnek. 
Hz 1858-iklak csak annyiban különböznek tőlük, hogy az 
alapnyomatúk nem sima, hanem vonalzott; e különbségnek 
révén azonban az áruk már ötvenszerte kisebb : tíz korona.

Uannak még némely bélyegen a politikai viszonyokban 
«a,mált0ZÚS Stb< következtében utólagosan szükségessé 

vált fölülnyomatok is. Ilyenkor ugyanis az a szokás, hogy
nem lévén újabbak gyors elkészítésére idő s alkalom — 

0 politikai változást meg miegyebet jelző föliratot nyomtat
nak a régi bélyegekre. Ilyen esetek voltak például az észgk-

német szövetség megalapítása 1866-ban, Peru megszállása 
a chilei csapatok által, Kelet-Rumélia függetlenífése stb.

R bélyeggyűjtők szemében minden a bélyegen mutatkozó 
legcsekélyebb különösségnek is óriási jelentősége uagyon. 
R bogarasság sokszor valósággal hihetetetlen dolgokat 
produkál ezen a téren. Uan olyan gyűjtő, akinek a jó, ere
deti színét megőrzött bélyeg a világért sem kell, de a faku l
takért rengeteg árakat képes fizetni. Egyik-másik gyűjtő
nek csak olyan bélyegek kellenek, amelyeken a póstai fölül- 
bélyegzés tisztán olvasható ; mások csak a teljesen tiszta, 
tehát használatban még nem volt bélyegeket gyű jtik ; ismét 
mások csak egész levélboritékokra reflektálnak, sőt akad
nak olyanok is, akik csupán utánnnyomatokat gyűjtenek.

5ok babra munka is van a bélyeggyüjiésben. R bélyeg 
leáztafása amilyen egyszerű dolognak látszik, éppen olyan 
kellemetlen meglepetéseket okozhat a gyűjtőnek, mert hisz 
a tömérdek bélyegfajta között akad tudvalevőleg olyan is, 
amelyek részben vízfestékkel avagy krétázott papirosra 
uannak nyomlaiua. Hirtelenében Oroszország meg Paraguay 
bélyegeit tudjuk megnevezni mint ilyeneket. (Tlár most ha 

az ily  bélyegeket vízbe tesszük, bizony 
leázik róluk a festékréteg is, meg a 
krétaréteg is, szóval oda uan a bélyeg.

Rzt már említettük is, hogy több 
helyt — különösen Olaszországban, 
ahol semmiféle törvény sem iiltja  ezt 
a dolgot — valóságos gyárakat ren
deztek be az elhasznált levélbélyegek 
utánzására. Ezek az utánzatok néha 
éppen olyan műuészi kivitelűek, akár 
az eredeti bélyegek, s a leggyakorlot
tabb bélyegismerő sem igen képes meg- 
különbözteiní őket a valódiaktól, né
hány ilyen kitűnő hamisítványra a fila- 
telista szaklapok már régebbtől fogva 
figyelmesekké tették az érdeklődőket; 
Helgoland, Transzvál, Bergedorf s az 

Egyházi Állam bélyegeiből van sok utánzat forgalomban.
Rz elhasznált bélyegek utánzására alakult gyárakon 

kívül vannak olyan intézetek Is, amelyek a bár valódi, de 
sérült avagy hiányos levélbélyegek kijavításával s megfolto- 
zásával foglalkoznak. Találó humorral bélyegklinikáknak 
nevezik ezeket az intézeteket. Leghíresebb köztük a berlini 
Lindner-féle, ahol bámulatos ügyességre vitték a bélyegek 
javítását. R kisebb értékű, de ép leuélbélyegekből hol egy

arcképet, hol 
egy sarkocs- 
kát vagy per
forált bélyeg
szélt metsze
nek k i, s az 
értékes beteg 
bélyeg megfe
lelő helyeire 
pontosan oda
ragasztják az 
egyes darabo

kat, sokaktól irigyelt ritkaságot csinálva ilyképpen egyik
másik invalidus bélyegből, magától értetődik, hogy az így 
összefoltozott bélyeget víztől s általában mindenféle ned
vességtől óvnunk kell, mert könnyen az elemeire bomlik.

Befejezzük a bélyegkészítésről meg a bélyeggyüjtésről 
szóló rövidke ismertetésünket. És IH megint csak megismé
teljük, hogy a bélyeggyüjtésnek bizonyos határok között 
megvan a maga értelme. Különösen a nyomdász-emberre 
nézve. (Tlert hiszen minden legcsekélyebb vonatkozásában 
Is olyan dolgokkal foglalkozik Ilyenkor, amelyek az ő tula j
don mesterségével elválaszthatatlan kapcsolatban uannak.
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H papirusz-termelés föleleuenítése Egyiptomban.
Érdekes hajórakomány érkezett a minapában Londonba. 

H hajó csupa merő papirusz-rosttal uolt megrahodua, amire 
pedig évezredek óta nem igen uolt példa, mert ez a hatal
mas kulturmissziót betöltött növény — mint tudvalévő — 
már kivesző-félben van. Évezredek előtt még áthatolhatat
lan sűrűségeket alkotott a nílus vidékén, száz esztendeje 
meg már nyoma sem volt arra felé. FI botanikus-emberek
nek, ha természetes, uadon szépségében akarták látni, az 
abesszinial hegyvidék széléig kellett zarándokolniok, ahol 
akad még elvétve egy-egy teljes pompájú papirusz-erdőcske. 
Előfordul ugyan a papirusznak egy varietása Szicília szi
getén is, de ez nem hasonlítható össze az Írási célokra 
használt nilus-mentl papirusszal; csenevész hozzája képest.

nemrégiben egy Smedley norton nevű 
angol kutatónak támadt az az ideája, 
hogy a papirusztermesztést ismét fö l
eleveníti a n ilus deltája körül. Rém 
csupán passzióból vállalkozott erre. 
f l papirosgyártás céljaira keresve sem 
lehetne iobb anyagot találni a papirusz
nál, s a most használatos faanyag
nak rohamos drágulása meglehetősen 
kifizetődővé teszi a papirusznak még 
a mesterséges tenyésztését is. norton 
tehát egyéb célokra alig használható 
nagyobb mocsaras földterületet vásá
rolt a nilus deltájában, vagy hatezer 
kötegre való papiruszt ültetett át belé, 
s ma már annyira jutott, hogy egész 
hajórakományra való papirusz-rostot 
Indíthatott útnak a themze-parti nagy világuáros felé.

f l papirusz tehát ismét megjelent a látóhatáron, s előre
láthatólag hatalmas versenytársává lesz idővel a közönsé
ges faanyagnak meg az eszpartófűnek is, amennyiben sok
kalta Jobb minőségű papiros készíthető belőle, mint ezekből.

Fi régi egyiptomiak papiruszának a minőséghez képest 
többféle elnevezése v o lt : Bibios Papyrus, Charta Regyptiaca, 
Charta niliaca, Charta Hieratica. Ez az utóbbi uolt a ieg- 
iobb minőségű 
s a kivitelét 
szigorúan t i l 
tották a fáraók 
országabeli té
teles törvény
szabályok Is.
Fűkép vallási 
iratok fogal
mazásához és 
lemásolásához 
használták ezt 
a Iobb minő
ségű papirusz
faltát, s ké
sőbben, a római uralom Idejében, a rómaiak által kivetett 
adó egy részét papiruszban kellett Kómának beszolgáltatni.

fnint már említettük is, a papirusznak többféle varietása 
vagyon. Fiz egyiptomiak azonban ezek közül csak az úgy
nevezett Cyperus Papyrust használták, amely ma mác 
már kivesző-félben van. Gyönyörű, olykor öt méternyi ma
gasra is megnövő sásféle növény ez, a tetején szép ernyős 
virágzattal, flz  úgynevezett vad papirusz, amely különben

még elég sűrűén tenyészik a délvidéken, gyöngébb rosto- 
zatú, mint a Cyperus Papyrus, s ennélfogva egyáltalában 
nem alkalmas arra, hogy papirost csináljanak belőle.

Smedley Dorton természetesen a Cyperus Papyrust ter
meszti a maga delta-vidéki birtokán. Erősen hiszi, hogy 
papirusztermése az ötszázezer tonnát is megüti évenklnt.

fi papirosbeli uízfegyek utdnzdsa nyomtatdssal.
f i papirosbeli vízjegy — mint köztudomású — a papiros 

gyártásával egyidejűleg készül, úgy hogy olyan szitát tesz
nek a papiroscsináló gépbe, amelyből az illető víznyomat 
nagyon kevéssé domború kliséje áll k i. Uagy pedig egy
szerűen betömik a szita illető helyein a lyukakat. így is, 
úgy is az az eredmény, hogy az illető helyeken a papiros 

rostjai uékonyabb rétegben rakódnak 
le, s így a vízjegy átlátszóuá lesz. 
Kisebb papirosmennyiségnéi simító saj
tóval préselik a papirosba a vizjegyet, 
de így egyrészt gödrös lesz a papiros, 
másrészt pedig első pillantásra is fö l
ismerhető a vízjegy nem igazi volta, 
dióst egy német szabadalom nyomta
tás útján akarja lehetővé tenni a viz- 
Jegyek utánzását. Fi szabadalmi Igény 
így hangzik : "Berendezés a papiros
nak egyes helyeken átlátszóvá avagy 
uiztől és levegőtől átjárhatatlanná teué- 
sére az által, hogy a papirost az illető 
helyeken zsírral, paraffinnal, olajjal, 
viasszal uagy hasonló anyaggal tele- 
nyomtatjuk, még pedig egy emez anya

gokkal átitatott szalag segedelmével. E szalag két esetleg 
fűtött bélyegző közt vezettetik, amelyek egyike a nyomta
tásra kerülő papirosnak alátétéül szolgál, úgy hogy a 
bélyegző mozgása következtében a szalag a papirosra nyo- 
matik, s ez utóbbi a zsírt, paraffint avagy egyéb anyagot 
magára fölszedi.”  — E kissé zavaros leírás magyaráza
tául megjegyezzük a következőket: R föltaláló, mint látjuk, 
olajat, zsirt avegy hasonló anyagot nyomtat a papirosra,

hogy azon a 
szükséges át
látszó betűk s 
rajzok álljanak 
elő. Uégnélküli 
szalagon ue- 
zeti az olal- 
félét a bélyeg
zőkhöz. Ezek 
alsóbbjára fö
lülről időnhint 
egy vizszinte- 
tesen elhelye
zett és vasból 
való nyomó

lemez ereszkedik le. Rz olajat Illetőleg paraffint úgy szedi 
magára a szalag, hogy egy azt fölmelegitett állapotban 
tartalmazó tartányon fu t keresztül. Ha olaj a nyomtató
anyag : nem melegítik nyomtatás közben a bélyegzőket, de 
magasabb ponton olvadó anyagok használata esetében már 
nem Igen mulasztható ez el, mert hiszen egykettőre meg
fagynak s így nem adódnak föl a formára. Ha azonban a 
nyomtató-lemez melegítve va n : újra föloluadnak rajta.
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(Degint nagy újság a hdromszín-nyomtatásban.
Rz ausztriai német szakírók egyik legjelesebbike : 3. Pabst 

fontos találmányt közöl a maga lapiában. R tárgy fontos
ságánál fogva kivonatosan mi is leközöljük ezt a cikket.

mindössze tizenöt esztendeje annak, hogy a fotográfiai 
részleges fölvételek alapján és az autotípikus könyvnyom
tatás segitségével előállított első háromszin-nyomatok meg
jelentek. R háromszinű fotografálás és vele együtt a nyom
tatási célokra való kihasználása mindenesetre messzebbre 
követhető vissza. R háromszínes nyomtatásban legelőbb is 
a fénynyomás szerepel, amelyet Albert lózsef és Uogel H. 
használtak ki e célra először, nagyon szép eredményeket 
értek el így, mindamellett praktikus szempontból nagy baj 
uolt, hogy jelentékenyebb példányszámot nem lehetett oly 
pontossággal és egyformasággal előállítani, amint azt a 
gyakorlatiasság megkívánta volna. Ezeket az igényeket és 
velük együtt a nyomtatható példányszám korlátoiatlan voltát 
a kanyvnyomtatási technika biztosíthatja egyesegyedül. 
R háromszinű nyomtatás tekintetében való alkalmazását a 
müncheni Albert E. dr. kezdte meg 7889-ben, s őt követte 
a neuvyorki Kurtz 1892-ben; a háromszinű nyomtatásnak 
és a belőle sarjadt négy szí nnyomfató eljárásnak — ame
lyeket bármely laikus is a modern kor legfontosabb talál
mányai közé tartozóknak ismer el — innen datálódik tehát 
a tulajdonképpeni kezdete. Ez időtől fogva van alkalmunk 
lépfen-nyomon hároms'zín-nyomatokat szemlélni, f i laikus 
gyönyörködéssel nézi ezeket a százaóközépi nyomatoknál 
hasonlíthatatlanul szebb és természetesebb hatású képeket, 
s nem akaródzlk neki elhinni, hogy azok mindössze három 
vagy esetleg négy színnel nyomódtak. De érdeklődéssel nézi 
őket a szahember is, amennyiben tudja, hogy minő nehéz
ségekkel kell ma még ez eljárásoknál megküzdeni, ha k i
elégítő eredményt akarunk elérni. R legnagyobb nehézségek 
egyikét magának az eljárásnak az alapja, uagyis a három 
vagy négy nyomtató-lemez számára való negatív-fölvétel 
okozza a nem odavaló színek kizárásakor, minden egyéb 
nehézséget sikerült már eddig többé vagy kevésbé elenyész- 
tetnünk, csak éppen ezzel küzködött eddigelé hiába az em
beri tudomány és találékonyság. Hangsúlyozzuk, hogy 
eddigelé, mert most végtére is úgy látszik sikerült a dolog.

Rz első kísérleteknél, amikor a három darab raszteres 
autotípiávai egymás fölébe akartak nyom tatni: előre nem 
látott nehézségre bukkantak, f l moirée-, fo lt- meg sáv- 
képződés volt ez, s igen sok kísérletezésbe került, mire 
sikerült megtalálni azt a szöget, amelyben az egymást 
keresztező raszterek nem okoznak a kép hatását tönkre 
teuő moirée-szerű foltokat. Albert dr. úgy találta, hogy a 
30-as meg a 60-as szögbe való beállítással kerülhető ez a 
legbiztosabban el. Erre szabadalmat Is uett, amiből azonban 
por keletkezett. R prágai Husník Q Hausler cég támadta 
meg a szabadalmat, állítván, hogy tévedés azt hinni, mi
szerint csupán 30 meg 60 fokos szögben való beállítással 
kerülhető el a moirée-képződés, mert ugyanez az eset, ha 
25, 26, 27, 28 és 29, továbbá 31, 32, 33, 35 és 39 fokú 
szögben keresztezik egymást a raszterek. Husníkék szerint

r ' ÍM t  beöllf,ást bátM >9 alkalmazhatja a 
fönt említett szabadalom minden legcsekélyebb sérelme nélkül.

H moirée-képződésre a newyork! Kurtz Is mihamar rá- 
ött. s Heussler nevű munkatársának ideája révén úgy segí-

részföluMeit’ UOnQlQS rQSZtert flasznált' s minden
f l !  Im i! V  szű9ben forfll,ott eI a másiktól.
Hz említett szabadalom ma már nem akadálya a három

szín-nyomtatáshoz való lemezek készítésének. Rz autatípiai 
eljárás tökéletesedése pedig, ami a raszteres fölvételek, a 
maratásra váró lemezekre másolás s a maratás dolgában 
való javításokat ille ti: természetesen javára szolgáltak a 
három, valamint a négy színt nyomtató eljárásnak is.

R normális festékek alkalmasabbá tétele tekintetében is 
jákara haladás konstatálható. E festékeknél a mennél na
gyobb tisztaság és áttetszőség a fő dolog. S éppen a tisz
taság kérdése okozott mindenkoron baji. R kék festéknek, 
amelynek a sárgával egyetemben szép zöld színt kellene 
adnia, nem szabad vörösbe játszónak lennie; ha zöldesbe 
já tsz ik : e tekintetben igen já, de aztán viszont a vörössel 
nagyon csúnya ibolyát ád. Ezenkívül a normális festékek 
még máig is jobbára nem eléggé áttetszőek. R festékgyáro
sok mindenesetre tőlük telhetőiig igyekeztek segíteni mind 
e bajokon. Olvasóink talán még emlékeznek Is arra a nagy 
összeget képviselő pályázatra, amelyet a legjobbnak bizo
nyult normális festékekre írtak k i. E tekintetben különben 
állandóan hatalmas uersenygés folyik a német, francia, 
angol stb. gyárosok között. R szaklapjainkhoz mellékelt 
fesfékpróbák sokasága maga is élénken bizonyíthatja ezt.

R papirosgyártás is segítségére sietett az autotípiai és 
háromszínű nyomtatásnak, mindenesetre azonban csak any- 
nyiban, amennyire ez eljárások érvényesülését a különféle 
kréíázott papirosfajták finomodása nagyban előmozdította.

R háromszínnyomatokon eddig nem igen lehetett nagyobb 
mélységű szürkeségeket és feketeségeket elérni. Ez vezetett 
egy fekete színű nyomtatásra használt negyedik lemeznek 
a használatára, amelynek körülbelül olyan a szerepe, mint 
aminő a litográfiái nyomtatásban használt kontúrlemezé, 
uagyis erőt és mélységet ad a képnek. E lemezen azonban 
még nagyobb a kézi retouchenak a szüksége, mint a többi 
lemezen. Ha ezt a kézi retouchet egészen el lehetne hagyni 
vagy legalább is a minimálisra szorítani: a négyszínes 
nyomtatás munkája végső eredményében is sokkalta ked
vezőbb lenne. R lemezbeli retouche szükségessége különben 
csaknem kizáróan a fotográfiai részföivételeknek, valamint 
az ezekkel járó manipulációknak hibáira vezethető vissza. 
R fölvételek tudvalevőleg úgy történtek és történnek még 
mai napig is, hogy az Illető képet illetőleg tárgyat fény
szűrőn keresztül fotografálják. Fényszűrőül vagy megfelelő 
színű folyadékkal megtöltött keskeny üveg-ruvette, vagy 
pedig színes zselatin- avagy üveglap szolgál. R sárga színű 
lemezhez való fölvételkor a fényszűrő színe ibolya, amely a 
vörös meg kék színű fénysugarakat nem engedi a lemezre 
jutni. R kék színű fölvételhez valá fényszűrő narancs-színű, 
a vörös színű fölvételhez való pedig zöld. R fekete színű 
fölvételhez az egész képnek az összes színek lehető leg
pontosabb tónusértékkel való visszaadása szükséges, s a 
retoucheur dolga aztán, hogy minő részleteket hagyjon meg 
ezekből, s minőket tüntessen egészben vagy részben el.

R fényszűrő alkalmazása mellett az egyes lemezeket még 
az illető színek iránt érzékennyé tenni, szenzibilizálni is 
kell. Uagyis a sárga, vörös és kék fölvételkor speciálisan 
az Illető színre szenzibilizálunk, a fekete fölvételkor pedig 
pankromatikus szenzibilizálásra van szükségünk, ami egy
forma érzékenységűvé teszi a lemezt valamennyi szín Iránt.

R fölösleges színeknek az egyes lemezekről való távol
tartása nem sikerült egészen a fényszűrők alkalmazása 
mellett sem, talán éppen azért, mert sokkal több gondot 
fordítottak mindenkoron a színek nüanszirozására, m intáz 
intenzívitásukra. Különösen a vörÖ9 lemeznél mutatkoztak
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rendkívüli nehézségek. f l mellett a fényszűrők annyi fényt 
nyelnek el, hogy a fölvételi idő aránytalanul hosszúra nyú
lik , még pedig az egyes színeknél különbözőképpen, s ép 
ezért a legtöbbször nem is lehet közvetetlenül raszteres fö l
vételt készíteni, hanem e helyett rendszerint közönséges fél- 
tónusos fölvételt állítanak elő, majd ennek nyomán üveg- 
diapozitivet másolnak, s végül ennek alapján készítik el a 
raszternegatívot. Ez az egész hosszadalmas eljárás a szín
bontás tökéletlenségével egyetemben annyi hibaforrást rejt 
magában, hogy a végső eredmény abszolút voltának többé- 
kevésbé befolyásolva kell lennie. Rmi magátál is értetődik.

E hibaforrások já része a jövőben megszűnik. Albert 
dr.-nak sikerült olyan emulziót összeállítania s a  különféle 
színfölvételekhez érzékennyé tennie, amely fölöslegessé teszi 
a különbözőképpen színezett fényszűrők használatát. Hz 
operátor leönti a lemezét egy bizonyos százalék jádot tar
talmazó kollodiummal, ezüstfürdőbe teszi a lemezt, amely
nek fölületén ekkor fényérző jódezüst keletkezik, s amúgy 
nedves állapotban használja a lemezt fölvételre. H másik, 
most már általánosan aikalmazott eljárás a szárazlemezek
kel való munka ; ezeknek a lemezeknek a fényérző rétege 
zselatin-bromezüst-emulzióból áll, vagyis olyan zselatinból, 
amely igen finoman elosztva bromezüstöt tartalmaz, ami 
pedig sokkalta érzékenyebb a fény iránt, mint a jódezüst, 
s már a lehető legrövidebb idő alatt való fölvételre is alkal
mas. Repro
dukció cél
jaira egész 
tiszta s tö 
kéletesen át
látszó le
mezre van 
szükség, te
hát olyanra, 
amelyen az 
egyes kép
részleteknek 
teljesen tisz
tán és éles- 
szélűen kell
k ijönn iük; a szárazlemezek tehát erre a célra nem hasz
nálhatók. Szép féltónusokat adnak ugyan e lemezek, de a 
vonalaknak meg az autotípiában szükséges pontozott rész
leteknek tisztán való visszaadására már nem alkalmasak.

Egy harmadik eljárás a kollodion-emulzióval való, ame
lyet reprodukcionáiis célokra ma már széltében alkalmaznak. 
Albert dr.-nak most sikerült az általa már évek óta hasz
nált kollodlon-emulziót úgy előállítania, hogy annak fény- 
érzékenysége lehetővé teszi a fényszűrők nélkül való rész
leges színfölvételeket. H ” chromo-direkt” -nek nevezett uj 
emulzió a különféle színek fölvételéhez külön van szenzi- 
bilizálva, s közvetetlen raszteres fölvételt enged meg mind
egyik résznegatíu számára. Ezek a közvetetlen fölvételek 
lehetővé teszik a regiszterbeli ingadozások elkerülését, s 
éppen a közvetetlenségük folytán egyébként is hatásosabb 
képet adnak. H segedelmükkel ellátott negatívok cink- vagy 
vörösréz-lemezre való másolásra alkalmasabbak, illetőleg 
könnyen és gyorsan erősíthetők. H fényszűrők fölöslegessé 
válta pedig a fölvételi idő nagy megrövidülését okozza a 
színbontásnak a különleges szenzibilizálás által elért helye
sebb volta mellett, f l kék és sárga színhez az emulziót 
már előre használhatóvá érzékenyíti Hlbert őr., éppen úgy 
a fekete színhez is ; a vörös színhez a szenzibilizálás köz
ve tle n ü l a fölvétel előtt történik, s a fölvételt — mint 
már említettük — raszteren keresztül végzik. H három- s 
négyszínes nyomtatáshoz való lemezek készítése ezáltal 
egyszerűbbé válik, s jobbá is egyszersmind, amennyiben az 
egész ezírányú technika bizonyos tökéletesedést ér el az uj

találmány révén. Hz eddigi bizonytalanság és körülményes
ség is megszűnik majdan a lemezkészftési manipulációkban, 
ami előreláthatólag olcsóbbá teszi a dolgot, s a három- és 
négyszínnyomatoknak a monokróm autotípiák rovására való 
szélesebb körű elterjedését mozdítja majd elő. 5 ez külön
ben természetes i s : a művészeti érzék behatóbb ápolása 
következtében a modern ember különösen kedveli a szép 
színeket, s egyszerű fekete kép már nem igen elégíti ki.

Újabb fajta tégelyes sajtók flngolorszdgban.
Kavmor-sajtó elnevezéssel ul sajtó-típust építenek most 

Hngolországban. E gép gyorsasága az eddigiekéhez képest 
igazán bámulatos, amennyiben nem kevesebb mint ötezer 
példányt nyomtat óránkint. H berakás természetesen auto
matikusan történik, mert hiszen kézi berakással a felét sem 
lehetne meggyőzni az óránkénti ötezernyi példányszámnak.

H Kavmor-sajtó már hat hónap óta teljesen készen van, 
s flngolország meg Hmerika legjelesebb nyomdászai meg 
szaktechnikusai próbálták k i azóta. Különösen az önberakó 
kérdése volt az, amelyre különösen nagy figyelmet fordí
tottak, lévén a jól és megbízhatóan működő automatikus 
ívberakók alkotása a mostani idők egyik legfontosabb pro
blémája. 5 amint a Kavmor-sajtó kipróbálására fölkért 
szaktekintélyek nyilatkozataiból kivehető: az uj géptípusnál 
ez a fontos probléma a lehető legjobban meg van oldva.

f l Kavmor- 
sajtó három 
láb széles, 
négy Iábnyi 
hosszú s öt 
Iábnyi ma
gas ; a leg
jobb acélból 
és a legjobb 
s legmoder
nebb szer
szám -gépek 
alkalmazá
sával készí
tették a fon

tosabb alkotó részeit, összes súlya a gépnek mindössze 
körülbelül ezerötszáz kiló. Legfontosabb része, az automa
tikus fvberakó olyan precizitással működik, hogy két ívnek 
egyszerre való bevitele a szakértők szerint ki van zárva.

Tömegnyomtatudnyokhoz ualó uj gyorssajtóf
épített a plaueni Schramm mérnök, fiz  uj gép az egytúrás 
gyorssajtók rendszere szerint épült, s "Fortuna”  a neve. 
Lengő fundamentummal van ellátva, amelynek mozgatása 
a folytonosan forgó nyomóhengertől egy igen egyszerű for- 
gottyús hajtómű segedelmével történik, amit a gép pontos 
és egyenletes járása tekintetében előnyösebbnek tartanak a 
régibb szerkezeteknél, f lz  óránkint nyomtatható példányok 
száma háromezerre volna tehető, föltéve, hogy a berakónő 
győzné a munkát, f l  gép 8 0 :6 0  cm.-ig terjedő papiros
nagyság használatát engedi meg 80 : 21 cm. szedésnagyság 
mellett. Egy iábitónak megnyomintásával egyszerre meg
állíthatjuk a gépet, amivel sok makulatúrát kerülhetünk el.

Elektromos uiltígítds a könyunyomóai üzemben.
Ha arról van szó, hogy könyvnyomdái nagyobb helyisé

gek világítására minő fényforrás a legalkalmasabb: első 
sorban is az elektromos világításra kell gondolnunk, mint 
amely a legnagyobb biztonság mellett a legerősebb fény
hatást képes kifejteni. Uannak ezenkívül egyéb számba 
vehető előnyei is, mert hiszen a mesterséges világítási mó
dok használhatósága nem csupán a széjjelsugárzott fény
áram nagyságától, hanem meglehetős mértékben ennek a
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színétől is függ. mentői jobban hasonlít a fényforrás szín
összetétel dolgában a fehér napfényhez: annál jobb hatású 
a szemünkre, s annál jobban egyezik a természet Igényeivel.

fiz  elektromos világításnak azonban már mostanáig is 
többféle fajtája van, még pedig sorban véve a következők : 
ívlámpás világítás; szénszálas izzőlámpa-világitás; fém
szálas izzólámpa-világítás; nernst-féle vagy elektrolit-fény; 
Áron-féle higanygőzlámpa-világitás. Ez öt villanyvilágítási 
mód között a közönséges szénpálcikás világításnak meg a 
riernst-féle világításnak a fénye hasonlíthatatlanul közelebb 
áll a napfényhez, mint bármely más elektromos világitási 
rendszernek a fénye. Könyvnyomdái üzemek számára 
tehát — ahol különösen kell ügyelni a munkások jó látó
képességének megtartására — a mostan említett két vilá
gítási rendszer jön mindenesetre legelső sorban is tekintetbe.

A géptermekben a fény színének kiváló fontossága van 
azért is, mert hiszen a színes nyomatok készítése ma már 
mindennapos munkája a könyunyomtatónak. A gépterem- 
beli munka ezenkiuül Is jó világítást kiuán meg. Az egyes 
gépalkatrészeknek világosan fölismerhetőknek kell lenniük, 
ami pedig — tekintve a gyorssajtók s rotációs gépek alkotó 
részeinek sokaságát — nagy szó. Az egész teremnek jól 
áttekinthetőnek kell lennie, s ezt az áttekinthetőséget sehol 
sem szabad nagyobbfokú homálynak akadályoznia. Éppen 
ezért a gépterem megvilágítására a közvetett vagy félig 
közvetett ivlámpa-világitás a legalkalmasabb. A közvetett 
világítás olyan, hogy az ivlámpából kisugárzó fény nem 
közvetetlenül éri a megvilágítandó tárgyat, hanem előbb 
egy síkra vetődik, amely aztán a helyiségben széjjelreflek
tálja. E világitási mód mellett bár kevésbé használjuk ki a 
fényt, de ennek ellenében egyenletessé és élesen határolt 
árnyéktól mentessé tesszük azt. így tehát a mesterséges 
világítási módok között ez hasonlít leginkább a napfény
hez. Ha a gépterem teteje sima és fehér színű; természetes 
reflektor gyanánt szolgá l; ellenkező esetben a fényiv fölött 
elhelyezett emaillozott reflektornak kell e szerepet átvennie.

Az egyenáramú ívlámpavilágítás sajátsága, hogy a pozi
tív szénpálcikán kráter képződik, ami a közvetett világí
tásra nagyon üdvös hatású. Ha a pozitív szénpálcikőt alul 
helyezzük e l: a kráter az egész fényáramot fölfelé irá
nyítja, ahonnan azután az egész helyiségben széjjelszóratik.

A közvetett és közvetetten világítás közt foglal helyet a 
félig közvetett világítás. Hz ilyen lámpásoknál a bádog
ból való és a közvetetten sugárzást lefelé megakadályozó

reflektor helyett tejüueg-reflektort alkalmaznak, amely a 
sugarak egy részét lefelé is átereszti. A fényhatás foka 
Így mindenesetre megjauítódik, bár az árnyék nélkül való 
tiszta közvetett fény némileg mindeneseire befolyásoltatik.

Ilyen félig közvetett világítás olyan munkatermekben 
alkalmazható, amelyekben finomabb munkát végeznek foly
tonosan egy helyen. Ahol azonban a világítás jósága nagyon 
fontos — tehát rajz- és irodatermekben stb. — a kettős 
reflexiójú és egészen közvetett világítású lámpa ajánlható.

Amit a gépterem meguilágításáról mondottunk: áll a 
szedőtermek megvilágítására vonatkozóan is. Sőt Itt még 
talán nagyobbak is a világításhoz fűzött igények, mert 
hiszen a szedő látó-érzéke legalább is annyira igénybe van 
véve, mint akármelyik rajzolóé. Különösen a kézi szedőre 
nézve áll ez, akinek a kézirat olvasásán kivül folytonosan 
kell figyelnie a betű szignaturájára is. A félig közvetett 
világítás it t  is kitünően megfelel a céljának, mindamellett 
van rá mód, hogy a szedő munkahelyét még világosabbá 
tegyük. Fő feltétele ennek az, hogy a szedő közvetetten 
közelében levő világitó test fénye a terem közvetetten avagy 
közvetett fehér megvilágításával szemben ne okozzon szín
beli kontrasztot, mert e kontraszt minőig bántja a szemet.

Éppen ezért az egyes helyek megvilágítása tekintetében a 
már fönnebb említett szénszálas izzólámpa-világításról és 
fémszálas izzólámpa-világításról nem lehet szó, mert ezek 
vöröses-sárgába játszó fényt adnak, ami pedig az ivlámpa 
fehér szinű fényével bizony éppenséggel nem vág össze.

Ha tehát arról van szó, hogy az ivlámpás világítás mel
lett valamely munkahelyet más fajtájú fényforrással világo
sítsunk meg, csak a nernst-féle elektrolit-fény jöhet számí
tásba, amely — mint már említettük — szín dolgában csak 
keuéssé különbözik a legjobb világítástól: a nap fényétől.

A fényhatást illetőleg megjegyezzük, hogy az összes fém
szálas meg szénszálas izzólámpák világosságuk maximumát 
oldalsó irányban adják le. Ennek a körülménynek némely 
esetben megvan a maga előnye, a legtöbbször azonban a 
lefelé ualó intenzív világításra van szükségünk. Ez pedig 
majdhogy nem tökéletes módon érhető el a Dernst-lámpás 
vízszintes égőjével. A fény elosztásának különben egyéb 
módjait is lehetővé teszi a nemst-lámpa, akkor tudniillik, 
amikor függőleges avagy kengyeles égőket használunk hoz- 
zája. Lehetséges továbbá az is, hogy a nernst-lámpát bár
minő helyzetben állítsuk a munkahelyhez, ami nyilvánualó- 
lag nagy előny a fémszálas stb. izzólámpákkal szemben.

lublláris esztendőben vagyunk. H Könyvnyomdászok 
Szakköre az idén éri meg alapításának huszonötödik év
fordulóját, büszkén tekintve vissza ama mélyre ható szak- 
irodalmi és szakfejlesztésbeli munkálkodásra, amely ezen 
a negyedszázadon keresztül a zászlaja alatt ment végbe.

A magyar nyomdászok Évkönyve mindenkoron dédel
getett kiadványa volt Szakkörünknek, s mikoriban a tagok 
létszáma és az általános érdeklődés nőni kezdett; első 
sorban is az Évkönyvet emeltük addig még csak remélni 
sem mert magos színvonalra. A hatalmas német, francia 
és angol szakirodalom vezető emberei egyértelműig úgy 
nyttatkoztak, hogy a magyar nyomdászok Évkönyve méltó 
büszkesége lehetne bármely nagy nemzet szakirodalmának Is.

H jubiláris esztendőben ismét nagyot lépünk előre: olyan 
Évkönyvet akarunk előteremteni, amely még a legutolsó 
két évfolyamot Is túlszárnyalja mind az Irodalmi rész ala
possága, mind pedig a külső kiállítás szépsége tekintetében.

Hz alap ehhezjmáris meg van vetve, rollforgató szak- 
Torsaink legtöbbje megígérte közreműködését; legkiválóbb 
sokszorosító intézeteink kész örömmel támogatnak a mun
kánkban ; az Évkönyv szedését és nyomtatását pedig ismét 
a Uilágosság könyvnyomda vállalta magára, ami maga is 
kész kezesség arra nézve, hogy pompás, a maga nemében 
páratlan almanachot kapnak előfizetőink az ősszel kézhez.

A magyar nyomdászok Évkönyvének előfizetési ára 
Z korona és 50 fillér Budapesten s a vidéken egyaránt. 
A Szakkör tagjai természetesen ingyen kap ják; az ulonnan 
belépő tagok azonban csak akkor részesülhetnek ebben a 
kedvezményben, ha tagsági illetékeiket julius haváig vissza
menőleg megfizetik, s a megjelenés Idejében hátralékuk nincs.

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

A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának meg
bízásából : nouák László, szerkesztő.
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Szakföloiuasds és nyomtatudnykitíllittís Pécsett.
f l Könyvnyomdászok Szakköre az Ébredés dalkörrel kar

öltve elhatározta, hogy a szakképzettség terfesztése és a 
szaktársi szeretet és összetartozóság érzetének ápolása cél
iából a vidék nagyobb városait sorban meglátogatja, s ott 
nyomtatvány-kiállítással kapcsolatos szakfölolvasásokat, 
esetleg az Ébredés közreműködésével hangversenyeket Is 
rendez. E szép terv kivitelére az első lépés szeptember 1 -én 
történt meg, mikoron is a Szakkör két fölolvasát is küldött 
Pécsre, s ez alkalommal az Ébredés dalos kör is lerándult 
ide, rendezvén olyan szép és Jó! sikerült ünnepélyt, mely 
minden résztvevőjének sokáig emlékezetes fog maradni. 

# * #

f l délelőtti programm az Ébredés által előadott "Butenberg- 
cmlény” -nyel kezdődött, mely után Tanay lózsef, a Szak
kör elnöke mondta el ünnepi beszédét. Őutána Prüner flrnold 
ült a fölolvasó-asztalhoz, s a reklámos nyomtatványokról 
értekezett. Fölolvasását példákkal is illusztrálva, a reklámos 
nyomtatványoknál mellőzendőnek tartja a uidéken még álta
lánosan dívó betűfaj-keverést, s helyette két-, legföljebb 
háromféle betűnagyságot a ján l: a legnagyobbat annak a 
kitüntetésére, amit az illető hirdető a ján l; valamivel kisebbet 
a hirdető nevének föltünte
tésére, végül egy harmadikat 
a szövegben levő fontosabb 
tételek kiemelésére, f l hall
gatóság élénk figyelemmel 
hallgatta előadó szaktársunk 
fejtegetéseit és minden tekin
tetben igazat adott neki. üe 
iá lett volna, ha a fölolva
sást azok is végighallgatják, 
akiknek a reklámos nyomtatványokra szükségük vo n ; ez
által sok vesződségtől menekedhettünk volna meg. fiiért 
nézzük csak meg egy ily reklámos nyomtaivány kéziratát, 
aminőt mostanában a kezünkbe szoktak adn i: az egyik 
sor ötször, a másik négyszer s Így tovább, majd mindenik 
sor alá van húzva, és jaj annak a szedőnek, aki nem véve 
figyelembe ezeket az aláhúzásokat, nem szedi meg a nyom
tatványt a megrendelő gusztusa szerint különféle fajtájú 
betűkből, menten lesajnálják, hogy nem tud szedni. És mi
után senki se lehet próféta a maga hazájában, hát meddő 
kísérletnek bizonyul nekünk vidékieknek az illetőket fö l
fogásuk helytelenségéről meggyőzni; ezt csak egy "idegen”  
tehetné sikerrel. — E kis kitérés után folytassuk a meg
kezdett fonalat. Prüner flrnold után Fuchs Zsigmond ült a 
fölolvasó-asztalhoz, ki bevezető beszédében az egyes mes
terségek közti vonatkozásra utalt. Amiként például az építő
iparban — úgymond — a kőmivesnek úgy kell a munkáját 
uégeznie, hogy az utána következő ács, asztalos, lakatos 
stb. munkás akadálytalanul dolgozhasson, úgy a szedők 
Is mindig tekintettel kell hogy legyenek munkálkodásuk 
közben a gépmesterek későbben elkövetkezendő munkájára. 
Ezután a gyorssajtók fejlődését ismertetve, szólt a külön
féle rendszerű gyorssajtókról, közben kitért a nyomóhenger 
borítására is, magyarázatát adván az oly gyakori bajnak, 
a nyomtatás kettőződésének. Fölaluasásának befejezése után 
űz Ébredés a ÍTlunkás-fTlarseillaiset énekelte, magától érte
tődően nagy hatással, mire Tanay lózsef a nyomtatvány- 
kiállítást pár szóval megnyitotta, f l kiállítás anyagát rész
ben a Szakkör által újabban gyűjtött nyomtatványok, rész

ben az egyik fölalvasának, Prüner flrnoldnak a munkái 
képezték, s mondhatjuk, élénk érdeklődéssel szemlélték 
azokat nemcsak a szakemberek, hanem a laikusok is, kik 
szintén szép számmal voltak Jelen és a nekik úgyszólván 
terra incognita előadásokat is figyelemmel és türelemmel 
hallgatták végig, f l Szakkör nyomtatványgyüjteménye kü
lönben Jelenleg útban van a vidék nagyobb nyomdászvárosai 
között, s így a szaktársak Jő része megtekintheti majd azt.

flm i Prüner flrnold munkáit illeti, hát ezekre nyugodt 
lélekkel rá lehet mondani, hogy pompásan sikerültek ; leg
kivált az utábbi időkből származotiak. Csinálájuk — habár 
a korábbi időből származott fllaser-metszetei meglehetős 
rajztudásról s kitűnő kézi ügyességről tesznek tanúságot— 
újabb időben mégis a tisztán betűöntödei anyagok kultivá
lására tért át. munkáinál kevés diszt használ, fő díszítő 
motívuma az egy- meg kétpontos kövér vonal, s ezekkel 
igazán szép dolgokat produkál, darára annak, hogy tar
tózkodik mindenféle sallang meg vitézkötés összeszedésétől. 
másutt meg éppen semmi díszt sem alkalmaz, hanem a 
jól megválasztott betűk s sorok csoportosítására fekteti a 
fő súlyt, s mondhatjuk : teljes sikerrel. Szóval Prüner flrnold 
munkái Iá útmutatásul szolgálhatnak a mesterszedés terén, 

flz  esti programm tizenegy számból állt, melyből ötöt 
(javarészt az egri dalverse
nyen is előadottakat) az Éb
redés adott elő, egyet a pécsi 
Általános fílunkásdaláröa; 
két számot Löffelmann lenő 
humoros előadása töltött ki, 
míg Bozsik Istvánná úrasz- 
szony s Kreskovits mariska 
kisasszony operette-áriákat 
énekeltek, továbbá Kresko

vits kisasszony és Baum lenő egy szerelmi kettőst adtak 
elő, mondanunk sem keli, hogy nagy sikerrel. Ennek bizo- 
nyfléka volt az a nagy tapsvihar, mely minden egyes szám 
után fölhangzott, úgyannyira, hogy az egyes szereplők 
kénytelenek voltak mindannyian megtoldani eredeti pro- 
gramm-5zámjaikat, hogy a közönség kivánságának eleget 
legyenek. Előadás után tánc következett, mely a sző leg
szorosabb értelmében kivilágos kivirradtig — uagy hajnali 
öt-hat óráig — tartott oly vidám hangulatban, amelyre a 
közelmúltban nem tudunk példát. 5 mindezt az Ébredésnek 
köszönhetjük, amely — habár, sajnos, nagyon rövid időre — 
egy kis fővárosi hangulatot plántált át mihozzánk is.

Bár az anyagi siker kissé jobb lehetett volna : az erkölcsi 
sikerrel meg lehetünk elégedve. Ilyenfajta ünnepélyek rende
zésére csak olyan Jól szervezett munkások képesek, mint 
a nyomdászok. Ezt nem mi mondjuk, hanem olyan körök
ből hallottuk említeni, ahol a munkások szervezkedését 
egyébként nem valami nagyon já szemmel nézik. Uajha 
módunkban lenne az egészet minél előbb megismételni! F.

nyomtotudnykidllítds is föloluasds Szegeden.
minden magyarországi könyvnyomtatő tudja, hogy minő 

ádáz küzdelmet kellett nemrégiben végigvivniok a szegedi 
szaktársaknak, flos, bár ez után a harc után csak egy 
töredéke a szaktársaknak maradhatott meg 5zegeden, a 
megmaradtoknak olyan szép nyomtatványkiállltást sikerült 
rendezniük, amely még a szegedi intelligencia |ó részének 
figyelmét Is a lehető legteljesebb mértékben kiérdemelhette, 

f l kiállítás helyéül a üugonics-nyomda helyiségei szol-
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gallok. Hagy közönség látogatta a tárlatot, s aki csak 
végignézte: ualamennyi a megelégedettségének adott kifele
zést a fölött, hogy minő gyönyörű nyomtatványok előállí
tására képes a szervezett nyomdászság. Akadtak a láto
gatók soraiban olyanok is, akik párhuzamot vontak eme 
nyomtatványok, meg az itt-o tf még nagyon csekély szám
ban akadó tudatlan, szervezetlen nyomdai munkások silány 
produktumai között. 5 természetesnek is találta mindenki 
e két nyomtatványkategória közti különbséget, mert hisz a 
szervezkedés egyik — sőt nem is utolsó — céllá a szak
beli önképzés, s a Szakkör meg a Szakegyesület kebelében 
ugyancsak serényen is folyik a nevelő és oktató munka; 
mig a szervezetlen néhány nyomdász — már értelmiségé
nek alacsony fokához mérten is — csak a kártyajátékban 
meg a részegeskedésben találja föl a maga gyönyörűségét.

A kiállítást, mint már mondottuk is, a Duganics-nyam- 
dában rendeztük. Ifj. Bigner Antal szaktársunk a Szakkör 
megbízásából lerándulf ez alkalomra Budapestről, s pompás 
fölolvasást, illetőleg szabad előadást tartott a modern 
könyvnyomtatást érintő főbb kérdésekről. A szaktársak is, 
meg a többi jelenlévők is igen sokat tanulhattak az érte
kezéséből. Qe nemcsak szóval hirdette Aigner szaktársunk

a modern könyvnyomtatás tanféfeleit, hanem a saját szebb
nél szebb munkáival és fllöser-véseteivel Is igyekezett azo
kat illusztrálni, s a kiállítást értékesebbé tenni. A kiállí
táson különben részt vett még a Szakkör is vagy három
száz válogatott mintalappal, továbbá Bába Imre, 5omogyi 
Pál, Bibitz Imre és Fodor Imre szaktársak, valamint a 
Dugonics-nyomda részvénytársaság is a maguk munkáival. 
Aigner szaktársunk az összes kiállított munkákat meg
beszélés tárgyává tette, amiből Ismét sokat tanulhattunk mi 
szegediek. A kiállítás d. e. 9 órától d. u. S-ig volt nyitva.

Délutáni 1 árakor társas ebéd is volt, amelyen részt vett 
Szeged városának valamennyi szervezett munkása, vala
mint a Szeged és Uldéke szerkesztősége meg kiadóhivatali 
személyzete, továbbá a Dugonics-nyomda elnök-igazgatója, 
Balassa Ármin dr,, aki napról-napra fényes tanúbizony
ságait adja annak, hogy munkásait szereti és a munkás
ságukat becsülni tudja. Ideje volna, ha a többi szegedi 
principális is elővenné már egyszer a jobbik eszét, és a 
Dugonics-nyomda főnökének példájára tisztességes munká
sokkal karöltve küzdene a megélhetésért. Eszükbe juthatna 
az Is, hogy jó munkást csakis a szervezettek nagy sere
gében lehet mai napság kellő számban találni. — a.

A könyvnyomtatásnak legégetőbb kérdését az Illusztrálás 
módjának a lehető legnagyobb tökéletességre emelése képezi, 
5 az ujabbkori grafikai találmányok is jórészt ezt a célt 
igyekeznek szolgálni, nézzük csak végig a mi Szabadalmi 
Közlönyünknek a sokszorosítási rovatában foglalt szaba
dalmakat: jó részükről el kell ismernünk, hogy akár köz- 
vetetlenül, akár közvetve a képnyomtatás gyorsításának 
avagy tökéletesítésének a -célját szolgálják. Az újabb keleiű 
fotomehanikai találmányoknak se szeri, se száma, de köz
vetve a képnyomtatás tökéletesedését segítik elő a festékek 
sperializálására és megjavítására, a nyomtatásajtókon való 
újításokra, s a papiros simává tételére vonatkozó találmá
nyok. A lángész megnyilatkozásának egy egészen uj útja 
támadt: a föltalálói tevékenységnek szinte a csodával hatá
ros kiterjedése. Uannak már tudásaink — joggal nevez
hetjük őket így — akik esztendőről-esztendőre, sőthónapról- 
hónapra is meglepik a világot az emberiség javát előmoz
dító valamely hasznos találmányukkal. Egyik-másik ilyen 
professzionátus föltalálónak milliók ismerik már a nevét.

ttlünchen városának újabban nagy a jelentősége a sok
szorosító művészetek dolgában. Ott lakik a híres föltaláló 
Albert E. dr., s onnan indult k i nemrégiben egy újabb 
jelentős találmány is, a spitzertipia, amelyet egy festőnek, 
Spitzer Emánuelnek köszönhet a világ. E találmány lényege 
iránt most kétfelől is intéztek hozzánk kérdést, s ezért — 
bár már szólottunk róla egyszer-másszor — a következők
ben röviden összefoglaljuk mindazt, amit róla megtudtunk.

Hosszú, fáradságos kísérletezések után sikerült csak a 
föltalálónak, hogy olyan nyomtató-lemezt állítson elő, ame
lyen az eredetinek minden féltónusa meglegyen, még pedig 
a nélkül, hogy valami bontó hálózatféle — mint az auto- 
típiai raszter, a ráncos szemcsézet és az úgynevezett poc- 
szemcsézet — kellessék hozzá. H spitzertipia lényege tehát, 
hogy a közönséges féltánusos fotográfiai kép mindenféle 
további manipuláció nélkül közvetlenül használható nyom
tató-lemezek készítésére. A közönséges nyomtató-papirostól 
a közönséges és az úgynevezett természetes műnyomóig 
?gy egész sereg papirosfajtán készült spitzertlpial nyoma
todat láttunk, amelyek mind azl bizonyítják, hogy a spitzer-

típiai kliséről könnyebben esik a nyomtatás, mint azauto- 
típiáról. Az egyengetés sokkalta kevesebb munkát ad, mert 
hiszen benne van magában a lemezben, lévén ez egy kissé 
domborodott (bár távolról sem olyan mértékben, mint az 
Albert-féle "re lie f-k lisé” ). A világosabb részletek pontocs
káinak, tehát azoknak, amelyek több maratást állottak k i : 
alacsonyabban van a fölszínük, mint a sötétebbekéinek, s 
ezért a festékező henger által kevésbé érintetnek, s a nyomó
henger sem nehezedik olyan erővel rájuk, mini a sötétebb 
helyek pontjaira. Ennek következtében a spitzertipia igen 
nagyszámú nyomást bír meg, s a szöveggel együtt nyom
tatható ; az egyetlen föltétel ehhez a pontos betűmagasság.

A spitzertipia — az által, hogy a kép nincsen rajta a 
raszteres autofipia módjára széjjelszaggafva — különösen 
a tudományos illusztrálásra alkalmatos, s e mellett egyéb 
grafikai technikák (fametszés, rézkarc stb.) Is jól vissza- 
adhatók általa, ami a raszteres aufotipiánál lehetetlen.

A spitzertipiák előállításának a módja nagyjából a követ
kező : Csiszolt vörösrézlapra fényérző krómos zselatinréteget 
öntenek, de nem teszik egyéb eljárások módjára savállóvá. 
Erre a közönséges fotográfiai féltónusos negatív alatt meg
kezdődik a másolás, majd pedig különböző töménységű 
vasklorid-fürdőkben a maratás Is. Az egyenlő vastagságú 
zselatlnréfeg a negatív sötétebb és világosabb részeinek 
arányában többé vagy kevésbé átázik ekkor, s a marató
folyadék ilyenformán a lemez legkevésbé megvilágított 
helyeit támadja meg legelőbb, s azután fokozatosan a job
ban megvilágított és ennélfogva keményebb helyeket.

A spitzertipiák előállítására a vörösréz a legalkalmasabb 
fém. mindamellett szorgosan klséreigetnek abban az Irány
ban i s : nem lehetne-e a cinket is e célra fölhasználni.

Éppen úgy alapos kutatások tárgya most az is, hogy 
uajjon ml módon lehetne a spitzertfpiát a színes nyomtatás 
rengeteg kiterjedésű és hálás terrénuma számára megnyerni.

5 ha mindez s ikerü l: a mostani rideg hatású autotfplal 
illusztrálásnak egyszeriben hatalmas konkurrense támadhat 
a spitzertfpiában. Hacsak nem sikerül az autotiplát is vala
mely módon annyira megjavítani, hogy a raszter okozta 
hideg hatás szükség esetén melegebbnek adhasson helyet.
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Ezlöei Évkönyvünkből van még eladásra szánt példány. 
Dagyobb megrendelések esetében — míg a készlet tart — 
részletfizetésre Is kaphatók Bozslk István pénztárosunknál 
(U lll, Sándor-tér 4) helyben 3, uidékre 3-30 koronáért.

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

minimális nyomtatuány-drszabások a uiódken.
FI kölcsönös megértés korszaka, úgy látszik, apródonkint 

a magyar könyvnyomtatókra nézve is elkövetkezik. Egyes 
kisebb kaliberű nyomdákat leszámítva, a főnökök és segédek 
közös megegyezése alapján készült munka-árszabás van 
érvényben az ország tipográfiai műhelyeiben. Fiz árszabás 
előírta bizalmi férfiúi meg békéltető bizottsági rendszereket 
is kezdik már respektálni mindenfelé, s jól esik látnunk, 
hogy az ily békéltető bizottságok működése mennyire hozzá
járul ahhoz, hogy a főnökök meg segédek kölcsönösen meg

rendelő valamely nyomtatványra nézve költség-előirányzalat 
kér tő le : elküldi a kéziratot vagy a nyomtatványra vonat
kozó egyéb adatokat az összes nyomdafőnökök által fön- 
tartatt központi munkaárkiszámítási hivatalba, ahol kitűnő 
szakismerettel rendelkező tisztviselők rögtön nekiülnek, s a 
lehető legpontosabban kiszámítják az illető nyomtatvány 
előállítási árát, hozzácsapva természetesen a megfelelő 
tiszta hasznot is. Ugyanekkor belemásolják az egész költség- 
vetést a hivatali naplóba. Fi nyomdásznak két-három óra 
múlva már a kezében uan a költségvetés, sőt esetleg arról 
is tájékoztatja őt a munkaár-kiszámitá hivatal, hogy pontos 
fizető-e az illető megrendelő. Tegyük föl, hogy a megren
delő sokalja a költségvetés összegét, de mert a nyomdász 
egy fityinget sem akar belőle engedni: elmegy máshoz. 
Igen ám, csakhogy a másik könyvnyomtató is a munkaár- 
kiszámitá hivatalhoz küld a költségvetésért, ahol pedig már 
ismerik az ipsét, s tiz percenttel többet számítanak föl 
neki, mint azelőtt, ff dolog vége rendesen az, hogy a meg
rendelő hosszas házalás után szépen visszaballag abba a

tanulják becsülni egymás álláspontját, s hogy a kölcsönös 
megértés eredményekép az egész nyomdaiparban a régebbi 
viszonyokhoz képest ideális békesség legyen teremthető.

ÍTIost a vidéki principálisok |obbjai egy oly eszme meg
valósításán munkálkodnak, amely a segédtábor támogatása 
esetén alkalmas volna arra, hogy a nyomdaiparban annyira 
fölburjánzott piszkos konkurenciának meg könnyelmű 
munka-elvállalásnak bizonyos határokig gátat vessen. 
Az eszme a minimális nyomtatvány-árszabási rendszerek 
valamelyikének általános és kötelező behozatalára irányul.

E rendszerek a külföldön nagyjából hasonlítanak egy
máshoz, s többnyire tételesen megszabják ama nyomtatvány
árakat, amelyeken alul a principálisnak semmi esetre sem 
szabad munkát vállalnia. Ausztria, ílémetország és Svájc 
nagyobb városaiban már |ó Ideje érvényben vannak az Ily 
minimális nyomtatvány-árszabások, s üdvös hatásukat 
írzI mindenki, aki megélhetés dolgában a nyomdaiparhoz 
van kötve. Legújabban a francia főnökök is rátértek ez útra.

fiz  egységes munkaárszabás Ideális formálót azonban 
Amerika nagyabb városaiban — például Philadelphiában, 
Bostonban stb. -  találhatjuk meg. Ott a nyomdafőnök 
maga úgyszólván nem Is vállalhat el munkát. Ha a meg-

nyomdába, ahonnan először kért költség-előirányzatot, s 
kénytelen-kelletlen mégis ott csináltatja a nyomtatványát.

Hogy a mi vidéki principálisaink nem a most vázolt 
amerikai, hanem a több szabadságot biztosító ausztriai és 
németországi rendszert igyekeznek meghonosítani: termé
szetes dolog. ílagy eredményt hozna ez is, csak kellő 
őszinteséggel fogjanak hozzá. Különben a mai viszonyok 
mellett lehet erre remény. H liidéki ilyomdatulajdonosok 
Országos Szövetsége már erkölcsileg is kötelezte magát az 
eszme keresztülvitelére, amikor pécsi nagygyűlésén elfogadta 
alelnökének nagy Sándornak nyomtatvány-árszabási terve
zetét kiindulási alapul. Ezen az alapon országszerte moz
galom indult meg a nyomtatvány-árszabás megteremtése 
érdekében, amely mozgalom Hradon, Debrecenben, Kolozs
várt, nagyváradon, Pécsett és Temesvárt már meglehetős 
sikerre is vezetett; újabban pedig a kassai nyomdatulajdo- 
nosok készítetlek nyomtatványár-számítási alap-árjegyzéket.

H mozgalom tehát szépen folyik. Annyira szépen, hogy 
már el is Jutottak a dolog első ütköző-pontjához. Ez pedig 
nem más, mint az a kérdés, hogy a létesítendő minimális 
nyomtatvány-árszabás egységes, az ország összes nyomda
tulajdonosaira kötelező érvényű legyen-e, avagy minden
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város nyomdász-iparosai külön-külön árszabást állapitsa- 
nak-e meg a maguk városának körletére nézue. mindkét 
megoldás nehéz dolog. Fiz elsfi esetben a különböző helyi 
viszonyok sokfélesége miatt, a másodikban pedig az egye
sek konkurenciája helyébe a városok konkurrenciája léphet, 
amint hogy legutóbb is Temesváron történt, ahol a városi 
munkák szállítását az összes temesvári könyvnyomtatókkal 
szemben egy verseci cég nyerte el. — Ámbár kölcsönös 
jóakarat és őszinteség föltétele melleit az egyik megoldás 
sem volna éppen lehetetlen. . .  mi reméljük a legjobbat!

F) b a le s e tü g y i és m u n k d s b iz to s ító  k id ll í td s ró l.
nemcsak szociális, hanem szakszempontból is igen tanul

ságos az a nemzetközi kiállítás, amely a fenti cfm alatt a 
városligeti iparcsarnokban megnyílt. Fényképek, grafikus 
táblázatok, statisztikai adatok és mindenféle védelmi esz
közök gazdag tárháza tárul ott a figyelmes szemlélő elé; 
élénken és hűen bizonyltja mindez, hogy mennyi óvatossá
got és gondosságot fordítanak a munkás életének biztosí
tására, egészségének megóvására és szociális szükségletei
nek kielégítésére —  a külföld haladottabb államaiban.

nyomdászat! szempontból véve a kiállítást, sajnos, nagyon 
keveset — majdnem semmit sem —  látunk. Pedig a kül
föld nagy városaiban oly hatalmas könyvnyomda! intézetek 
vannak, amelyek terjedelme bármely szubvencionált hazai 
gyárral vetekedik. Ha ezek egy- 
némelyikének csak fényképeit is 
látnák, ebből is igen sok jót és 
utánzásra méltót tanulhatnánk.

(Pég valamit meg kell jegyez
nünk. nemzetközi címet visel a 
k iá llítá s ; de csak viseli, mert 
a címnek és így tényleges ren
deltetésének akkor felelt volna 
meg, ha a világ összes ipar
államai részt veitek volna azon, 
de természetesen nem csupán 
egy-két statisztikai könyvvel.

Hegyük már most a szakun
kat érintő dolgokat szépen sorra.

Budapest székes fővárosnak 
csoportjában reánk nézve különös figyelmet érdemel a betű
öntő műhely porának nagyítással való bemutatása. (Penny! 
ólom és mikróba van egy-egy ilyen porszemben ! 5  ez mind 
a munkás tüdejére száll. (Piért nem mutatták be a szedő
terem meg a könyvkötő-műhely porát is ? Egy sarokban a 
székesfővárosi házi nyomda két szedőszekrényt, egy multi
plex szekrényfujtatót, kézmosó szappant meg kefét s néhány 
a nyomda munkatermeiről készült fényképfölvételt mutat be. 
Ha Budapest nyomdáinak csak a fele is annyi gondot for
dítana a tisztaságra, mint a házi nyomda : igen sok ember
élet hosszabbulna meg. E zt nem hízelgésképpen mondjuk.

Ebben a csoportban látjuk a magyarországi munkások 
Rokkant- és riyugdlj-Egyletének Igen szép és föltűnő kiállí
tását is. (Pagyarország vármegyékre beosztott nagy tér
képén zászlócskákkal mutatja be az egyesület fiókjait és 
befizető-helyeit. Haladását, vagyonát, taglétszámát és a 
fönnállása óta kifizetett pénzbeli segítségek összegét pedig 
könnyen áttekinthető hatalmas grafikus táblázat tárja elénk.

Hz osztrák csoportban egy lyukasztott fenekű betű-szek
rényt és egy javított szerkezetű gyorssajtót találunk. H lyu
kasztott fenekű szekrényről csak annyit kívánunk meg
jegyezni, hogy a szekrény fenekét képező bádoglemez a 
betűk súlya alatt behorpad, s a betűk az egyik rekeszből 
a másikba átfolynak. Legalább az eddigi használatban ezt 
tapasztaltuk. Hz Hnger-féle gyorssaltón ulltóskép az acél- 
részek nikkelezue uannak, a szedés vízszintesebben fekszik 
benne mint eddig, s a berakásnál előfordulható szerencsét

lenségek megakadályozása végett kézvédő van a gépen; 
kívánatra kettős festéktartó meg tányér is alkalmazható rája.

Ilémetország csoportjában egy dombornyamású gép és 
egy Rockstroh Et 5chneider féle Uiktórla tégelyes sajtó lát
ható. Utóbbit 5chimek Ferenc, a lókal-könyvnyomdai cég 
társtagja mutatja be üzemben. Ezen a gépen is a kézvédő 
készülék az újítás. H híres Krause-féle könyvkötői meg 
dombornyomású gépek gyára pedig egy fénykép-csoportot 
mutat be az általa gyártott gépeken levő védő eszközökről.

H többi néhány államból leginkább csak statisztika! ada
tokat tartalmazó könyveket meg füzeteket láttunk, de azt 
sem valami sokat. Hz ilyes könyveket pedig egy kiállftás 
keretében végigtanulmányozni nem igen lehet. 5t. (P.

FI G u te n b e rg -O tth o n n a k  fö la u a tó  ü n n e p é ly é re  

az Időt október 13-ikára tűzte ki a Könyvnyomdászok és 
Betűöntők Segétyző Egyesületének választmánya. H föl
avató ünnepség különben nagyon impozánsnak és az alka
lomhoz méltónak Ígérkezik. H műsor szerint délelőtt d ísz
közgyűlés lészen, amely után az összes nyomdász-dalkörök 
a ” Butenberg-emlény” -t fogják énekelni. Ezt követi (Porócz 
lenő kollégánknak remek prológja, amelyet Balázs Olga 
kisasszony, a népszinház-Uígopera tagja, egyik derék szak
társunknak, Bauer Ferencnek, a Festi Könyvnyomda Rész
vénytársaság nyomóosztályi művezetőjének leánya, fog 

elszavalnl. Krausz Somának és 
Fóliák Simonnak ünnepi beszé
dei következnek ezután majd pe
dig az összes nyomdászdalár
dák (Par5eillaise-e fejezi majd 
be a délelőtti programmot. Dél
ben bankét lészen, amelyre hi
vatalosak lesznek a nyomdász- 
körök, egyesületek és szerveze
teknek a képviselői, valamint a 
vidéki és külföldi meghívottak 
is . Estére pedig nagyszabású 
hangversenyt terveznek, termé
szetesen az összes nyomdász
körök közreműködésével. H mu
latság tiszta jövedelmét a 6u- 

tenberg-szobor-alap javára fordítják. Részletes műsort azon
ban csak közvetlenül a mulatság előtt fognak kibocsátani.

K le in  ló z s e f  k ő -  és k ö n y u n y o m ő a i s z a k ü z le te  

helyiséget változtatott az elmúlt hónapban. Hz uj iroda
helyiség most a Byár-utcában van, a 6-ik szám alatt.

S z e rk e s z tő s é g ü n k h ö z  b e k ü ld ö tt  n y o m ta tu d n y o k .

H kassai Felső-(Pagyarország című politikai napi lap 
könyvnyomdájából vonalas dísszel körített levélfelet kaptunk 
megbirálás végett. Szedője Banekavich György, nyomtatója 
pedig Schmiedt Rudolf szaktárs volt. Tipográfiai szempont
ból nem igen találunk sem a szedésben, sem a nyomta
tásban hibát. Hz alsó vonaldísz logice fölösleges volna, de 
ha elhagynák : egyszeriben szegényes lenne a levélfej hatása.

Hraphische (Panatsberichte című szép kis füzetet kaptunk 
a budapesti és bécsi Carmine Hugó szaküzletes cégtől. 
Hz előlapon bronznyomásos szép dombornyomat v a n ; ben- 
sejében pedig néhány hirdetésjellegű apróságon kfuül külön
böző tárgyú hasznos kis cikkecskéket találunk. H szöveg
rész maga eléggé mintaszerű és hibátlan (Ponotype-szedés.

H Szent-László-nyomdából Stalla (Párton szaktársunk
nak egy határ munkáját kaptuk a nyomtatványkiállitási 
kollekcióba való beosztás céljából. Uannak köztük könyvek, 
füzetek, kereskedelmi nyomtatványok stb. Ualamennylt a 
mesterségünk szeretetén alapuló gondos szedéstechnika és 
tiszta, egyenletes nyomtatás jellemzi. 5  ami különösen ritka
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manapság: a nyomtatványok — még az újlatin szavakkal 
bőven megspékelt gyógyszerészi árjegyzékek is — meglehe
tősen hibamentesek. fl kis kollekció igen alkalmas lesz 
arra, hogy öregbítse a Szent-Lászlá-nyomda jó hírnevét.

"nyomdai ismertető” cimű érdekes kis reklámkönyvecskét 
láttunk molnár mór szekszárdi nyomdájából. R könyvecske 
legelöl a szekszárdi nyomda históriáját adja röviden bár, 
de elég jól megírva. Ezt követi a vállalat mostani berende
zésének a leírása, majd pedig a molnár-féle naptárkiadvá
nyok árjegyzékes ismertetése. R könyvecske bőségesen meg 
van Illusztrálva, már a címlapon is szépen nyomtatott 
autotlpiai képét láthatjuk a nyomdaépületnek. Beljebb a 
szedő-, gép-, könyvkötészeti stb. osztályoknak, az egyes 
gépeknek meg naptárkiadványoknak autotipált képei követ
keznek, |obbára külön lap műnyomó-papirosra nyomtatva. 
R könyvecske érdekelheti a nyomdászt meg a laikust egy
aránt, s mindenek fölött kitűnő reklámjául szolgál az élel
mes és mesterségét szerető szekszárdi könyvnyomtatónak.

R szó szoros értelmében gyalázatosság az, amint némely 
"nyomda”  Gutenberg művészetét megcsúfolja. Sajtóhibáktól 
hemzsegő szedés, piszkos avagy olvashatatlan nyomás az, 
ami az ilyen grafikai lebujok termékeit jellemzi. Ha nem 
volnánk tisztában az ilyen nyomdák principálisainak egyé
niségével : csodálkoznunk kellene rajta, hogy nem sül le az 
ábrázatukról a bőr, amikor "sajtótermékeiket”  világgá 
bocsálják. —  fllost Sima Dávid gyöngyösi nyomdájának 
egy terméke fekszik előttünk. R nyomás fölülmulhatatlanul 
pocsék, a szedés nemkülönben. Beküldője azt ajánlotta, 
hogy cinkografáltassuk, de hát csak nem költünk ilyen 
piszokra I Hogy azonban olvasóink tisztában lehessenek a 
Simáék intelligenciájával: lereprodukáljuk a nyomtatvány 
teljes szövegét, természetesen sajtóhibáival egyetemben:

CLHIRE LRFORTE 
nagy uarite cirhusa a vásártéren.

flla hé főn aug 19-én EU TE  előadás 
THE PLRTHER mutatuányai római gyűrűkön 

mi55 ELLA kitűnően idomított kutya csoportjával 

PLATTAER k. a. Trapéz művész.
L ili de Braams Uoltige lovamé 

ADOLF ur szabadon idomított lovaival 

Claire Laforte sálon gladiatornő 

3 RLEXnnüER AKTROBATAK 
Záradékul A Uarass fuvola

fiz előadások közti szünetekben Reisz Tóni és Adolf bohó
cok fogiák a t. közönséget szórakoztatni.

Helyárak: 1 sor szamozo t plűs zartszék 1 
K 60 f ii .,1 II. sor plűs zartszék 1 K 40 f ii ., II. 
hely 1 K, 11. hely 80 f i i . , III. hely 60 f ii ., 

karzat 30 fii.
naponta előadás kedvezőtlen idő esetén is.

Pénztárnyitás fél 8 órako kezdete fél 9 órak or.

Holap Kedden 
CSALÁDI 

E S T E L Y
uj műsorral.

A církus a legjobban és legizlésesebben van berendezve és 
rossz idő|árás ellen védve.

Szives pártfogásért esedezve, maradok tisztelettel
Claire Laforte igazgatónő, 

nyom. Sima Dávid oyöngyös.

R H. Berthold R .-G . berlini és a Bauer B fo. stuttgarti 
betűöntödékből két olyan füzetet kaptunk, amelyek e cégek 
legkelendőbb reklámos betűit meg újabb tervezésű vignettáit 
futatják be. fl reklámos betűk közt ott szerepelnek a 
különféle vastagságú Heroldok, a Parola, a Record, a Her
kules stb., amelyek mind |ó Ismerősei a magyar könyv
nyomtatóknak is . fl vignetták sorában találunk mindenféle 
alkalmi díszt meg hirdetéskllsét. Van köztük számláiéi, 
nyomdász-címer, kocsmai meg más hirdetéshez, vadászati,

táncvigalmi meghívókhoz s  mindenféle más alkalmi nyom
tatványhoz való alkalmi disz. Bőven válogathatunk bennük.

Egyéb beérkezett nyomtatványokról a jövő füzetünkben.

S z e rk e s z tő s é g i m eg  k ia ő ó h iu a ta li  ü ze n e te k .
Többeknek. R Grafikai 5zemle jövő füzetének zárlata 

október ZZ-ike. Amennyiben azonban hosszabb közlemény
ről van szó, ajánlatos ezt a hónap 15-ikélg beküldeni, mert 
a zárlat ideje körül rendesen szorulunk már hely dolgában, 
fl mellékleteket lehetőleg mindig ZO-ikáig kérjük beküldeni, 
hogy az esetleges konfekcionálásukhoz meglegyen a kellő idő. 
Az október havi Gr. Sz . példányszáma különben 1700.

P., Budapest. De gustibus stb. Akiknek annyi alkalmuk 
van az egyéni gusztusnak egyes nyomtatványokra vonat
koztatott megnyilvánulásait megfigyelni, mint nekünk: 
elmosolyodik az olyan szubjektív érzésre alapított kijelen
tésen, hogy "ez és ez a nyomtatvány nem szép” . Sokszor 
próbát tettünk már egy-egy nyomtatvánnyal: megmutattuk 
tíz-tizenöt elismert jó szakembernek is, kérdve, hogy mit 
szólónak hozzá, fl feleletek legtöbbnyire meglepően ellen
tétesek voltak. Rz egyik szakember például akárhány eset
ben a nyomtatvány ama részét kifogásolta a legjobban, 
amelyben a másik éppenséggel a legnagyobb gyönyörűségét 
lelte. Tehát már ez is élénken bizonyítja, hogy mily meg
bízhatatlan az egyes emberek Ízlésére való építés akkor, 
amikor az egész nyomdászságnak instruktiv élvezetére szánt 
mellékletek szerzéséről van szó. Hozzájárul az egyéni ízlés 
megbízhatatlanságához gyakran még az animózitás is. 
fl nyomdász-ember, ha valamely szaklapban mellékletet 
lá t : legelsőbben is azt nézi, hogy ki csinálta azt. R sze
rint, hogy jó embere-e néki az illető: keres aztán különös 
szépségeket avagy kifogásolni valókat a nyomtatványon. 
Ha tehát ön kategorikusan kijelenti, hogy ez és ez a mel
lékletünk nem szép : ml még csöppet sem érezzük a szégyen 
pírját égni az arcunkon. Am fessék esztétikai megokolását 
adni a tulajdon szubjektív érzésének: mi szívesen meg
nyitjuk lapunk hasábjait az előtt. Ámde egyszerűen, min
den magyarázat és megokolás nélkül kijelenteni, hogy nem 
szép : engedelmet kérünk, ennyit a gagyogni kezdő hét
esztendős gyermek is tud. Hogy a szakember e fajta ítéletét 
többre tartjuk, mint a gyerekét: természetes dolog, de ép 
őtőle talán joggal elvárhatjuk, hogy az Ítéletét meg is  tudja 
indokolni. —  Rbban a nézetében, hogy az egyes mellék
letek előállítási költsége sokszor nincs arányban az illető 
melléklet instruktiv értékével: mi magunk is osztozunk. 
5őt mi — megjegyezzük, hogy ez csupán az egyéni néze
tünk — még tovább megyünk, s ezt az instruktiv értéket 
is meglehetősen alacsonyra taksáljuk. (Bért amely mester
szedő hivatásának magaslatán áll, s  eredeti dolgokat akar 
és tud produkálni: nem a szaklapok mellékleteiből szerzi 
meg az inspirációit. Rz utcán, a plakátok, kirakatok, épü
letek meg női toalettek szemlélésével, a múzeumok, kép
tárak látogatásával, a szabad természet bujásával erősíti 
forma- és szinérzékét. Egy jál fölhasznált délelőtt például 
a mi Iparművészeti múzeumunkban többet ér neki, mint 
ötszáz melléklet szemlélése. R szedésmellékletek főkép csak 
a szövegcsoportosítás és szövegelrendezés tekintetében hat
nak tanitóan. —  Uárjuk, kedves szaktárs, a válaszát.

Többeknek. R magyar nyomdászok Évkönyvénél a szer
kesztőségi zárlat október hó S-lke. R 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.
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Hz ülésen felen vannak a következők: Pollák Simon I. alelnök, 
Fuchs Zsigmond II. alelnök, Bozsik Istvdn pénztáros, Sarlós La|os 
ellenőr, Boros Dezső 11. leltáros, Bárány nándor, Busay Balázs, Enyedy 
lános, Fekete Béla, 6yöngyösi Sándor, Kun Kornél, novitzhy H. László, 
Spitz Adolf és Stalla ÍTlárton választmányi tagok, UJanko UIImo9 szak
tanfolyami adminisztrátor, továbbá mint meghfvott 6rócz Ernő tagtárs. 
Igazolva távol: Tanay lózsef elnök, (Tlorócz lenő 1. titkár, if j . Higner 
Hntal II. titkár, Hahn mór I. leltáros, valamint Stefáni lózsef választ
mányi tag.

Elnök távollétében Fuchs Zslgmonp II. alelnök az ülést megnyitja és 
bejelenti, hogy morócz lenő 1. titkár az ülésen meg nem ielenhetvén, 
a múlt havi választmányi ülés fegyzükönyve a jövő ülésen lesz föl
olvasva, illetőleg hitelesítve. H jelen ülés jegyzőkönyvének vezetésére 
Wanko UHmos szaktanfolyami adminisztrátort kéri föl.

Bozsik István jelentést tesz a szaktanfolyamok előkészítése ügyében 
összehívott előadói értekezlet és az ez által kiküldött bizottság hatá
rozatáról, mely szerint az előadók többsége helyteleníti az eddigi cik
lusos beosztást s a jövő évi szaktanfolyamokat egész évre kiterjedők
nek és hivatásos raiztanár által tanítandó rajzoktatással egybekap- 
csoltnak kívánja rendezni. Fölolvassa a szeptember IZ-én megtartott 
előadói értekezlet és az ezáltal kiküldött bizottság szeptember 16-án 
lefolyt értekezletének jegyzőkönyvét. Kéri a választmányt, vegye beható 
tárgyalás alá ezen javaslatot és határozzon: mily alapon szervezendők 
a jövő tanévi szaktanfolyamok.

6rócz Ernő tagtárs, mint a kormány megbízottjával tárgyalók egyike 
veszélyeztetve látja a szaktanfolyamok államosítása tárgyában folyta
tott tárgyalások eredményét azért, mivel ezeknek alapiát a Grafikai 
Szemlében leközölt szaktanfolyami oktatási tervezet képezte. H maga 
részéről e tervezetet ajánlia elfogadásra.

Sarlós Lajos szintén a ciklusos tervezetet pártolja, de kívánja, hogy 
hogy a raizoktatás — amennyiben ez újra bevezettetnék — tipográfiai 
érzékkel bíró rajztanár által taníttassék.

Fekete Béla a Löwy Salamon tagtárs által egybeállított órabeosztást 
hibáztatja. H rajzra szánt másfél órai időt kevesli; legalább három órát 
kíván a rajzoktatásnak szánni. Egyébként ő is pártolja az egész-éves 
tanfolyami tervezetet.

Enyedy lános csupán a rajzoktatást kívánja egész éven át fokoza
tosan tanítani, a vázlatkészítési és egyéb tanfolyamokat ciklusokba 
osztaná.

Fuchs Zsigmond behatóan fejtegeti a ciklusos beosztású és egész 
évet betöltő tanfolyamok közti különbséget s végül kéri a választmányi 
tagokat, hogy a tárgyhoz tüzetesen szóljanak hozzá.

Stalla fflárton konstatálni óhajtja, hogy a tanfolyamokat válság fenye
geti, ha a választmány az előadók javaslatát elveti, mert ez esetben 
azok egy része levonná a konzekvenciát és az oktatásban nem működ
nék közre. H javaslattal szemben semleges álláspontra helyezkedik, 
mivel a tanrend nem lett kidolgozva.

Busay Balázsnak és Bárány nándornak az előadói értekezlet javas
latát pártoló fölszólalásai után elnök a vitát bezárván, a választmány 
az előadók |avaslatát egyhangúlag elfogadja.

Bozsik István bejelenti, hogy c határozatról az előadókat értesíti, 
akik a legközelebb egybehívandó értekezletükön a tanfolyamok végleges 
tanrendjét meg fogják állapítani.

Egyúttal bejelenti, hogy az előadók szaktanfolyamvezetőnek — miután 
ifj. Higner Hntal a ielölést nem fogadta el — az előadói értekezletek 
elnökét fogják a közgyűlésnek ajánlani.

Elnök kérdésére a választmány elhatározza, hogy a rajzoktatásra 
hivatásos rajztanárt kér föl.

Elnök intézkedést kér a 5zakkör huszonöt-éves fennállási jubileuma 
alkalmából kiadandó emlékmunka kinyomtatása iránt.

Bozsik 1. javasolja, hogy a mű, mely két-három ívnyi tartalommal fog 
bírni, a 6rafikai Szemlében is közöltessék, s mint ennek különlenyo
mata adassék ki a jubileum alkalmából.

Fekete Béla, Sarlós Lajos, Stalla (Tlárton és Fuchs Zsigmond nem 
különlenyomatát, hanem a Kör negyedszázados fönnállásához és mű- 

ödéséhez méltó díszművet kívánnak. H választmány kimondja, hogy 
a Kör az emlékművet díszes kiállításban adja k i, s ennek keresztül- 
vitelével a szakbizottságot bízza meg, s minta-oldalak bemutatását kéri.

n választmány a Jövő havi programmal a következőképpen állapítja 
meg : október hó 17-én választmányi ülés, Z7-én havi ülés az u| helyi
ségben fölo lvasással; az elnökség fölkéretett, hogy ez alkalomra föl
olvasóról gondoskodjék.

Pénztáros ajánlja, hogy takarékossági szempontból a téli idény alatt 
csupún három házi estélyt rendezzen a Kör a Gutenberg-Dtthonnak a 
nagy termében.

Hz augusztus! pénztári jelentés, valamint a tagsági forgalomról szóló 
kimutatás tudomásul szolgál.

Pollák 5lmon I . alelnök kérdést Intéz a törölt tagok nagy számára 
vonatkozólag, s — pénztáros fölvilágosítása után — javasolja, hogy 
erkölcsi presszióval igyekezni kellene a törötteknek számát a mini
mumra csökkenteni. H választmány fölkérésére I. alelnök aiánlkozik, 
hogy ezt a havi ülésen szóvá teszi.

Hz iparművészeti múzeum és könyvtár meghívója a 6rafikai Szemle 
útján közöltetlk a tagokkal.

Pénztáros bejelenti, hogy U/erth László szaktárs a Kör huszonöt-éves 
fönnállása alkalmából nagy mennyiségű könyvet adományozott a Kör
nek ; indítványára a választmány elhatározza, hogy UJerth László tag
társnak a nagylelkű adományért a Grafikai Szemle útján és külön 
levélben is köszönetét tolmácsolja.

Pénztáros jelenti, hogy a Főnökegyesület által a szaktanfolyamok 
alapjára eszközölt gyűjtésről még eddig semmiféle értesítést sem kapott. 
H választmány az ez ügyben való személyes közbenjárásra az elnö
köt kéri föl.

H Uas- és Fémipari Termelő Szövetkezet a gázlámpák tisztogatása 
ügyében intézett átirata szükség esetén figyelembe fog vétetni.

H kűrhelyiség a téli évad alatt hetenkint háromszor fog a tagok ren
delkezésére á llan i; ennek kapcsán a választmány pénztáros ajánlatára 
napi biztosnak UJankó UHmos szaktársat kéri föl, aki e kérésnek kész
séggel tesz eleget.

Fekete Béla a könyvtár rendezését sürgeti. H pénztáros megnyugtató 
válaszát tudomásul veszi.

Boros Dezső az Évkönyv nyomtatási munkálataira vonatkozó kérdé
sére Pollák Simon kijelenti, hogy a mű különféle okok miatt csupán 
december utolsó napjaiban hagyhatja el a sajtót.

Több tárgy nem lévén, ülés vége.
UJanko Uilmos, jegyzőkönyvvezető.

Tagsági forgalom 1907 augusztus hóban. Beléptek e hóban a Körbe: 
Torda fii. (nagyvárad), Dovala Sámuel, Berger Hermán (Korvin), Sípos 
Sándor (Egyetemi nyomda), Szedlacsek Uilmos (Légrády Testvérek), 
Tzlczer Ferenc (Komárom), Hagy Bálint, Szeidler Hladár, Sztanya lenő, 
UHIheim miksa (Sárospatak), Bogyó István, Schütz lakab, Szűts István 
(lUodianer), Flórián Hndrás, Halász Emil, Kaufmann Ferenc, Kleln- 
hőndler (Titksa, Rákosi lános, Schlesinger Klór, Schiller Ferenc, Tótola 
Ferenc, Uanek Lajos (Franklin), Preszmayer István (Löblovitz), Saller 
György (6lobus), 6u!rich lózsef (6alitzenstein), lóg Hndor (Gelléri és 
5zékely), Sacher Béla, Ueszkán lános (Székesfővárosi házi nyomda), 
Hoffmann Hladár, Fleck náthán (Fővárosi nyomda részvénytársaság), 
Holczer illanó (Hthenaeum), (Tlayer lózsef (Pallos), Stein Hrnold (Pesti 
könyvnyomda részvénytársaság), Horváth Imre, Kovács István (Szeged), 
Szabó Hntal (Szabadka), mellinger Sándor (Posner), lámbor 6yula 
(Károlyi), Feleki 6éza, Friedmann Ármin, Paxián Péter, Stiller Ottó, 
5ehu/arz manó (Hornyánszky), Gerlach Ágoston (Urencsén), Dimitru 
Ulaicu (Poporul Román), Petrásek Pál (Szent-László-nyomda), Friedmann 
Hdolf (Riglcr), Kongorácz lános (Szolnok), Balázs Lajos, Handlk 
lózsef, Pilger lános, Szlkovszky (Tliklós, UJeintraub Ármin (Temesvár), 
Dopp miksa, fTloga Tivadar (Hrad), Bux 6yula, FUlöp Zsigmond, nagy 
Lajos, Román Imre (nagyvárad), 6röger Ede, Landstein Béla, (TlüHer 
Uilmos (Pester Lloyd). — Hátralék miatt törlendők: Erdős lózsef 
(Hthenaeum), Hricz lános, Kalamáznik mifclós (Károlyi), Liebermann 
mór (Löbl), Révész lenő (neuvvald), Hschenbrenner 6yula (Pallos), 
Forray Lajos, Pclcz lenő (Pesti könyvnyomda részvénytársaság), 6rün- 
berger Dezső (nagyvárad), Berki 6yula, Bányai László, Fehér Imre, 
5züts mihály (Hrad), Exner Hdolf (Szombathely), Riesz lózsef (Temes
vár), Ebner Péter, 6óschy lózsef, Bugyi István, Bugyi mihály, Uosniák 
Henrik, Bodrogi mór, Dencsy Sándor, Groszmann Sándor, fsápory 
Gyula, UJeisz Samu, Oszter Lajos, Fischer lakab, Lederer Dávid, UJil- 
heim Zsigmond, németh lózsef, Qultt manó, (TlUller lózsef, Heumann 
Lipót, Péczely 6yula, UHvsner Ödön, UJagner Hntal (Ismeretlen tartóz- 
kodásúak). — Hz alapszabályok 9. szakasza alap|án törlendő: nyerges 
Ágoston (Szeged). — fi hó végén 11 tiszteletbeli, 1394 rendes, ösz- 
szesen 1405 tag.

K ö rh e ly is é g ü n k  a u g u s z tu s  2 0 - tó l  a  G u te n b e rg -  

O tth a n b a n  (5 ó n ö o r - té r  4 .  s z . ,  a fé le m e le te n ; 

b e jd ra t  a z  ép ü le t B é rk o c s is -u tc a i ré s zé n ) u a n .  

O lu a s ó -te re m , b i l iá r d ,  s a k k ,  d o m in ó , s z a k la p o k ,  

fo ly ó ir a to k  ó l la n a k  i t t  a ta g o k  re n d e lk ezés ére . 

H iu a ta lo s  ó r d k :  u a s d rn a p  d é le lő tt 1 0 -tő I 1 - ig .
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Bpuétd. Pénztári kimutatás az 1907. év augusztus haváról. Kiaűás.

Grafikai Szemle. 9. szdm: 1907 szeptember hava.

áthozat a múlt hóról ................................
10 ób hitelszövetkezeti részjegy á 10 K
6utenberg-8zobor-alap .................................
flca-fnihaly-aiap •• . .  . .  .........................

Tag ság i Járulékokban b e fo ly t :

államnyomda...............................................
B nap .......................................................
flthenaeum ...............................................
Bagó-nyomda .......................................
Berkouits-nyomda .........................  ..
Brózsa O t t ó ................................................
Budapest] H írlap........................................
Buschmann Ferenc ................................
Egyetemi nyomda ................................
Fővárosi nyomda........................................
Franklin .......................................................
Franklin-fiók ........................................
6alltzenste ln ...............................................
6elléri és Székely .................................
6lobus .......................................................
Grafikai intézet ........................................
Hamburger és B lrk h o lz .........................
Harnyánszky...............................................
Károlyi György ........................................
Kellner E r n ő ................................................
Klein U llm os................................................
Korvin testvérek ........................................
Községi nyomda........................................
Légrády .. . ,  ........................................
Lengyel Llpót ........................................
Löbíouitz-nyomöa ................................
magyar Hírlap ........................................
ÍDarkouits és G a r a i ................................
márkus Samu .........................  . .  ..
máv. menetjegy-nyomda.........................
molnárok L a p ja ........................................
nagy Sándor ...............................................
Otthon-nyomda .......................................
P a llo s ...............................................................
Pap és Schwarz .................................
P á tr ia ...............................................................
Pazmaneum ................................................
Pénzintézeti nyomda .........................
Pcster L lo y d ................................................
Pesti könyvnyomda r.-t. •• -.................
Posner K. L . és f i a ................................
Réual és Salamon ................................
Rlgler 1. E d e ...............................................
Rothberger és UJelsz .........................
Rózsa K. és neje ................................
Stephaneum ................................................
Székesfővárosi házi nyomda ..  . .
Szent-László-nyomda .........................
Thalia-nyomda ........................................
Világosság-nyomda.................................
UJeisz L . és F..............................................
UJodianer Fülöp és f i a i .........................

Vidékről:
nagyvárad 18.60, Sárospatak 4.20, Kassa
17.40, nyitra 3.—, Szeged 9.60, 6yőr
11.40, Szabadka 7.80, Hódmezővásárhely
0*60, Temesvár 21.60, Szekszáró 4.80, 
Arad 19.80, Debrecen 14.40, Szombathely 
12.60, miskolc 12.—, mohács 4.80, ösz- 
szesen a vidékről.................................................

Egyesektől (részletezést a következő 
oldalon)..........................  .. ..............

Ebből 10 százalék a szakirodalmi alapra

Szakirodalmi alap:

áthozat a múlt hóról . .  •• 
10 százalék a főpénztárból ••

4897 03
100 —

4Z1 05
532 25

6
1 80

27 —

I 1 80
z 40
2 40
6 60
6 60
7 80
6 60

48 —

10 80
4 80
7 80

11 40
5 40
4 20
8 40
Z 40
i 80
1 20
4 80
6 60

— —

3 —

1 80
5 40
4 20

ÍZ 60
3 —
z 40
6 60
1 80

19 80
1 20

7 20
6 ■—

10 20
39 60
4 80
3 —

12 —
1 20
4 80

10 80
9 60
1 80
1 20

18 —
3 60

21

168 60

63 _
634 80
63 48 571 32

101 41
63 48

6686 54

Helyiségbérlet 1907 aug.-nov.-re ..  .. 
Költözködés, beruházás, festés, ingók

lav ítá sa ..................................................... . ..
Csillárokra előleg és a gázóra .................
Franklin-Társulatnak egy mellékletért

(6rafikal S z e m le )........................................
Világosság-nyomdának három mellékle

tért (Brafikai Szemle) .........................
UJaldmann Ferenc papirkereskedő szám

lája (6rafikai Szemle) .........................
Pécsi nyomtatványkiállítás és szak-föl-

oivasás kö ltség e i........................................
Kölönféle adminisztrációs s portó-kiadás 

helyben és vidéken ................. . ..

Készpénz e hó uégén ................................
10 db hitelszövetkezeti részjegy a 10 K
6utenbera-szobor-alap ................................
ács-mihaly-alap . .  . .  ................................

Szakirodalmi a lap : 

Készpénz c hó végén . .  . .

247 50

149
154

80

22 -

18 -

28 67

19 44

9 52 648

4819
100
421
532

6686

93

89

54

Sarlós Lajos, ellenőr. Bozslk István, pénztáros.
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Tagsági járulékokban egyesektől befolyt (I. pénztári kimutatás): 
Barla Géza 1.80, (nádi Sándor Z.40, Szappanos lózsef 1.80, 6eriach 
Ágoston 3.60, Kongorácz lózsef 1.80, PIskár Antal 1.80, Czirzer Ferenc 
1.80, Fodor Imre 4.80, lüeil lózsef 1.80, Gajárszhy Ödön 1.80, Eitler 
Rezső 1.20, Kranner Llpót 1.80, Parutsch Károly 1.Z0, Lammer Árpád 
1.20, Frűhlith Géza 4.80, Farkas Antal 1.80, Deutsch Sámuel 1.80, 
Seemann Antal 1.Z0, Goldberger lakab 1.80, Szolga Sándor 1.Z0, Dió
szegi Kálmán 1.Z0, Légárd lózsef 1.Z0, Buczkó Rezső 1.80, Halász 
Kálmán Z.40, 6arai Simon 0.60, Landmann Sándor 0.60, Lackenbach 
Artúr 0.60, UJeisz Ármin 1. 0.60, fsekő Gyula 0.60, 5teinherz mikiás 
0.60, Ueres Lajos 0.60, Szabó istuán 0.60, Pálfy lános 0.60, 6rossmann 
Uilmos 0.60, Zifferblatt Károly 0.60, Farkas Lajos 0.60, UJolf Antal 
0.60, UJoif Sándor 0.60, Schuiarz Ambrus 0.60, UJelsz lechekel 0.60, 
B. Szabó La]os 0.60, Berger Dezső 0-60, Rosenberg Ignác 0.60, Flei9ch- 
mann Árpád 0.60, Skodnitz lakab 0.60, Kerésztúri Istuán 0.60, Ecker 
Sándor 0.60, Dimltru Ulaicu, összesen 63.— korona.

P á ly á z a t a G ra fik a i S zem le  m ű m ellák le te ire .
A Könyunyomdászok Szakköre választmánya 1907 március IZ-én 

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

A választmány elhatározta, hogy a 6rafikai Szemle 1907-iki mellékletei 
közöl a legjobbnak talált ötöt díjazza, még pedig kettőt harminc-har
minc, hármat pedig hu9z-husz koronával. A harminc-koronás pályá
dnak egyike főuárosi, másika pedig vidéki szaktársnak adandó ki. 
A húsz-koronás díjakra vonatkozólag nincs Ilyen irányú korlátozás. 
Az öt pályadljon 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 Főuáros i nyári Színházba és a Uárosügeti Színkörbe 25—50°/o-kai 
mérsékelt jegyekre jogosító utalványok kaphatók a pénztárosnál (UI11, 
Sándor-tér 4. sz ., 111. emelet 5), valamint a Hungária-fürdőbe szóló 
kedvezményes jegyutalványok is . A színházjegyekre szóló utalványok 
ára darabonkint 4, a fürdőjegyekre szólóké pedig Z fillér.

f l  G ra fik a i S zem le  h irdetéseinek s za b o tt t í r a i :

240.— kor. 
1 3 0 .-
7 0 . -  „  
3 0 .-  „

130.— „  
70.— 
4 0 .-  „
2 0 . -  „

70.—
40.— „
2 5 .-  „  
1 3 .-  „

4 0 . -  .. 
2 5 .-  „  
1 5 .-  „  
8 . -

Hz apró hirdetések ára az első közléskor petit soronkint 
40 fillér; minden további közlés ötven százalékkal olcsóbb.

n a g y o b b  a la k ú ,
cirra 85— 100 centiméteres, villanyra berendezett, használt

vágó gépet
keres megvételre a Pécsi irodalmi és Könyvnyomdái Rész
vénytársaság Pécsett.

a) Egész oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..
„  „  ,, «1 fűre .. ..
,, „  „  negyed évre -
„  ,, „  egyszeri közlés

b) Fél oldalnyi hirdetésé : egész éure .. -
„  „  „  fél évre .................
„  ,, ,, negyed évre .. ..
„  ,, „  egyszeri közlés ..

r) negyed oldalnyi hirdetésé: egész évre .. 
„  ,, fél évre .. -
„  ,, „  negyed évre ,.
„  „  egyszeri közlés

d) nyolcad oldalnyi hirdetésé: egész éure
„  „  „  fél éure .. ..
„  ,, .. negyed évre ..
„  „  „  egyszeri közlés

A Szakkör t. tagjait kérjük, hogy mindennemű kondiciáváltozást, úgy 
az abba való be*, mint kilépést haladéktalanul adják tudtul a Kör pénz
tárosának (lakik : UII1, Sándor-tér 4. szám alatt), mert csak így 
kaphatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat és meghívó
kat. Elég erre a célra egy egyszerű levelezőlap.

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

Szakfolyóiratokat és -könyueket
(bárminő nyelvűeket is) vásárol, esetleg csereberél fővárosi 
szaktárs. Ajánlatok e folyálrat szerkesztőségéhez intézendő!?.

5

CHOnrflG GYULA
szakasztalos g

(9
EUDHPE5T
Ul, Uáci-körút 51.

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

árjegyzék Ingyen *9 
bérmentve.

! Nagy díj !
Kast b  Ehirger
Q áQ S  B. m . b. H . ISOiSO

világhírű gyártmányai a st.-louisl 
világkiállításon a legmagasabb 
dl]|al lettek kitüntetve. — Fiók- 
gyárak: Berlinben, neur-Yorkban 
és Chicagóban.

Képviselő Ausztrla-Magyarorsz. részére:

Carmine Hugó
B u d a p e s t, B é cs , P rá g a .

V________________________ — J
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Eladó
könyunyomőa és könyukötészet!

Egy alföldi, 30000 lakossal bíró rendezett tanácsú uáros- 
ban jól fölszerelt könyvnyomda s  teljesen berendezett könyv
kötészet egy harmintaöik évfolyamában levő heti lap kiadói 
jogával együtt nagyon jutányosán azonnal eladó.

R fölszerelés a kővetkezőkből á l l :

I .  G ép ek  és k ö n y u k ö té s z e t! b e re n d e z é s :

egy 75 : 95 cm. nyomásterületű gyorssajtá tel|esen jó karban, 
egy Z5 : 40 cm. nyomásterületű amerikai taposó-gép, 
egy 25 : 35 cm. nyomásterületű Boston-gép, teljesen uj, még 

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

szes hozzá tartozó fölszereléssel, gyaluval s1b., teljesen 
uj, még nem volt használva, 

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

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

11. B e tű k  és n y o m d a i b e re n d e z é s :

Körülbelül 30 métermázsa, legnagyobb részben alig hasz
nált (még fényes) kenyér- (könyv-) és cfmbetű 140 szek
rényben, modern körzetek, díszek és uj rézléniák. Legújabb 
metszésű clmbetűk. fiz egész befűanyag stílszerűen van 
összeuálogatva, úgy hogy bármily igénynek megfelelő nyom
tatványok állíthatók elő úgy az ahcidens, mint a kompressz 
és táblázatos munkákban.

l/enni szándékozók szíveskedjenek dr. Brünauer lenő 
jászberényi ügyvédhez fordulni.

Betű- és Tömöntöde.

FISGHER 
ÉS MIKA
Budapest VI, Révay-utca 6. sz.

A legkülönfélébb célszerű és divatos

k ö n y V - é s  c ím b e tű k b ő l
nagy választékot tart. Folyton készletben 
tart: szerb és héber betűket, körzeteket 
és kizárásokat, nyomdai szerelvényeket, 
betüszekrényeket és állványokat, a leg
gyorsabban készítve és a legjobb mi
nőségben kiállítva. Ajánlja szabadalm. 
nyomdai vonalzó-berendezését táblá
zatszedéshez. Egy oktáv garnitúra 20 K.

ELVÁLLAL IGEN JUTÁNYOS ÁRON 
EGÉSZ NYOMDAI BERENDEZÉSEKET.3

MAGYAR
NYOMDÁSZOK

ÉVKÖNYVE
Szerkeszti: NOVÁK LÁSZLÓ 

KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE

1907
HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM

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

________ A -

Főraktár ős iroda:
M ÜLLER TESTVÉREK, Budapest V, Sólyom-utca 13.
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Kurzu/eil János és Társa
e g y e s ítu e : Berger D UUirth
lipcsei festékgyárosokkal.—  Budapest IX, mdrton-utca 19 (telefon 56-64).

Első magyar könyu- és kőnyomőai festék- 
és hengeranyag-gya'r.

F i Ó K - B Y á R H K :  b e r l i h , B f l R m E n . F L O R E n r . L o n D o n ,

HEUl-YORK, PARIS, SZEnTPÉTERUAR.

Ú js á g " , m ű - ,  I l lu s z t r á c ió - ,  d ís z m ű -  s m in d e n fé le  s z ín e s  fe s té k e k , ke n c ék , b ro n z o k  a  
g r a f ik a i  ip a r á g a k  ré szé re . H e n g e r -ö n tő  m ű h e ly  la p o s  és k ö rfo rg ó  g é p e k h e z . O lcsó bb  
és |o b b  a h á z i ö n té s n é l. P a te n t , U ic to ria  és B ia n c a  h e n g e ra n y a g  k o c k á z o tt  és s im a  
tá b lá k b a n .  5 z e d ő u a s a k  ig a z íth a tó  fe s z ítö u e l, s z a b a d a lm . s a já t  t a lá lm á n y ,  4 7 .0 0 4 .  
=  és 5 3 .4 0 6 .  s z á m ú  o s z t r á k -m a g y a r  s z a b a d . S z á m o s  h e ly e n  k itü n te tu e . =

Udrosi iroőa: Budapest U, flulich-utca 7 (telefon: 76—44).



SYleaielen t  ^  ̂ Könyvnyomdászok Szakköre
1905— 1906-iKi

szaktanfolyamainak értesítője.z>
Szerkesztetted: Zanay fjó zse f és dYovád £ászló.

XUII. éuf. Grafikai 5zemle. 9. szdm: 1907 szeptember haua. Z15. oldal.

és a fjra fida i Szemle di- 
adófjivataláőan ( B u d a 
pest V, IKold-utca 7. sz.), 
valamint B o zs id  3 . szad- 
döri pénztárosnál (B u d a 
pest, Sándor tér X. vagy 
Vármegye-utca 11. szám, 
3-randlin -fiád) dapfjató :

2 2 0  oldal, sód szedés- és egyéB példával. SX szadjudSan 
fejlődni óíjajtó szadtársad néldülöztjetetlen dézi dönyve. 
B ö v id  és azért tömör összefoglalásőan ismerteti a szád- 

tanfolyamodon előadott tanítási anyagot.

SXra 1 üorona. Vidédre 1 dorona 10 fillér.

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

Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokból, 
rézléniákból, vignettákból és a t  o Legnagyobb válasz
ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések 

gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.
Vezérképvisel ők s

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

£anston~9Ylonotype
a világ legjoöö őetűöntő- és szedőgépe,
SYlagyarországon és SXusztria területén eladja és műdödésően 6emutatja

állapíttatott Carmine ú tiigo állapíttatott
1878. évBen. teljes nyomdaöerendezésed gyára 1878. év6en.

^ B u d a p e s t VI,
OCirály-utca 26.

W i e n  vii,
OSurggasse 90.

é P ra g  II,
Dittvicfjgasse 1968.

Slyomda-festéded, dencéd és 
fjengeranyagod nagy radtára

IKaál és SÍjinger
S/. m. 6. 3 f. stuttgarti és feuer- 

őacfji gyáraiöól.

éfiódgyárad: S \ew - jfordőan, 
Berlinően és efjicagóőan. 

SX párisi diállításon grand  
prix-vel és dét aranyéremmel, 
tová66á a st.-louisi diállítá
son nagy díjjal lett ditüntetve.
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a> <ö

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.

t = i  MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE: r=>

S ilb e re r  R .,  B u d a p e s t, D o b -u . 5 3 .

0 R m 0 5  G U S Z T f i U  U r Ó Q f l l

KÖniB ÉS BRYER
=  fo to c in k o g rá fia i m ű in té ze te  =

Budapest UII, Kazinczy-u. 3Z.
r

|  C  C  f j  mindennemű kípe9 nyomtatud- 
H L J D C H  nyokhoz a legjobb kivitelben.

R U T O T ÍP l f l .  =  K R O íT lO T ÍP IR .  

=  F O T O T ÍP IR . =  F O T Ü L ir O .  =
r t H á z o n h lu ü l i  felté telei t .  t i

y < r

W .
Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
Budapesté^.

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

pedig: könyvnyom
dái gyorssajtókat, 
körforgású nyomó

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

E gyszerű  könyvnyom dái g y o ran ^ lo  veeulae já r a tu l  es 2  feladó  h e n g e rre l. n ___ ________________________________ __

P « t l HSnyunyonuJa-ríszvíny-tiSniasóg (U, tloló-utto 7)



f \ r
KOBLINQER
Fotokemigráfiai Műintézete

BUDAPESTEN
VII, Csengery-utca 22. sz.

Készít

TELEFON 14-61.

K L IS É K É T
művek, folyóiratok, árjegyzé
kek, hirdetések részére.Tervek 
fotolitográfiailag sokszorosft- 
tatnak. ^  v- vj- vj- j .  \i, v, v. \i.

I
L K

w

Könyv- és kónyomdai 
festékgyár.

üsté
Iroda és raktár:

A BUDAPEST
VI, Gyár-utca 62, sz.

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

és színű festékeket.

H e n g e ra n y a g -  és k e n c e -g y á r .

......... ..........................= 0 O

„ K ra u se "  em eltyös könyom ó-kézisajlö .
Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ruganyos nyomással és a taliga visszamenetelét

könnyítő szerkezettel.

Szállítási díjtól és vámtól mentesen 
Ausztria bármelyik vasúti állomására.

Ha a megrendelésben a födőkeret 
küldése nincs világosan kikötve: a 
1---- - nélkül szállítjuk a sajtókat e=a

A sajtó távirati megjelölése
No

A taliga
széles- hosszú

ságé sága
a kő számára

A sajtó ára

födőkerettel födőkeret nélkül födő
kerettel

födő ke rét 
nélkül

cm cm korona korona
Marialite......... MN 45 55 700-— 735-—

Magdaléna . . . Magazij'n . . . . MP 55 65 795-- 8 5 0 -
Magdolum . . . Magenader. . . MPa 55 70 815-— 870 —
Maximilian. . . Maximianus . . MQ 60 80 905-- 955-—

Moriolis......... MR 65 90 950 — 1010-—
Methusalem . . Metileno......... MS 75 95 1100-— 1160*—

Metrisch......... MSa 75 100 1110-— 1170’—
M eldois......... MT 80 100 1145-— 1210*—

Melchiades. . . Meldung......... MTa 80 110 1165* — 1230'—
Mulvio........... MU 85 125 1250-- 1315-—

Mummerei . . . Mummolus. . . MV 95 140 1370*— 1435 —
Myscole......... Myself........... MX 110 150 1670-— 1750-—

Az Arakban ben fog la lta tlk  a kerékvédő Ara Is.

ÖCV

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



Bélyegző-metszés, 
fílehanikai műhely. 
Galuanoplasztika.

Ólomztír-gydrtds.
lomontoőe.
Rézlénia-gydrtds.

Első magy. betűöntődé
■ □ részvény-társaság □ ■
■  Budapest Ul, Üesseaiffy-utca 3Z. sz. H

□  Telefonszám Z 3 — 70. □

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

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

U 1D O H 5 Ó B !  U I D O H S ^ B !

Egyetem es tab e lla -a la p za t
□  Czettel i s  Benótner szabadalm a. □

P t» «  ttfinyvnyomda-résiutfny-tdraaaág (U , Hold-utca T)


