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Borítékunk, lapdíszünk és mellékleteink.

mostani lapdíszünk a maga égiszében egy mu 
készültségű szaktársunknak, Kun mihálynak a mun j • 
Ő teruezle tehát a borítékrajzot, az ezt követő u 
lapot, a lapfelet meg a lap bense[e-beli elmek körött 
leuő különféle növényi meg állati motívumokból allo űiszi.

Kán szaktársunk munkálkoflása fényes pélflaja anno , 
hogy mire képes az egyszerű nyomflász-ember is,. na me 
térségét nemesebb értelemben fogia föl, s ernyedetlen uz 
gólommal, telles oáaaöóssal igyekezik magát egyrészt 
abszolút nyomőásszá kiképezni, másrészt pedig fo u 
emelkedni magasabb nézőpontokra: az ideális toré v s 
érdekében való reális munka elől sem zárkózik e • 
tudniillik a nyomdászat szeretetteljes kultiválása me e 
ráadja magát egy eszmének —  például a nyomdásza ip 
művészeti irányban való fejlesztésének —  fáradságos es 
úttörő szolgálatára, mert bármennyire szállá igévé len is 
ez az eszm e: vajmi kevés ama szaktársaink szama, a 
nem elégedve meg a szakfejlesztés szükséges voltanaK 
szajkó-módra való üres hangoztatásával, első sorban reális 
munkával igyekeznek eszményük megvalósításához az u 
egyengetni. Pedig ilyen emberekre van szükségünk, s csa 
ilyen emberek számíthatnak a mostani fpcirműuesze i. 
galmak története megírójának az elismerésére. Szálló igéRr 
nincs szükségünk; ezek ma már csak arra valók hogy 
a tömegek tetszését megnyerhessük mindeni erede ibb, a 
magunk agyveleje szülte mélyebb gondolkodás neműi .

nagy föladat vár tehát a Kun mihály féle emberekre. 
Példájukkal, tekintélyükkel meg kell semmisíteniük a reg 
topfot, s végét vetni a gondolkodástól is irtózó reny 
lustaságnak, fl szakirodalomnak a maguk módja szerin 
voló támogatásával eredetiségre, ízlésre kell neve ni 
társaikat, s  apróöonkint belélük csöpögtetni azt a szem- 
igaz meggyőződést, hogy mindenkiben, tehát a legszegényebb 
munkástársunkban is benne szunnyad az az isteni szmra.

amelynek lángra-gyujtása csak önnönmagunktól függ, s 
amelynek élesztését nem volna szabad abbanhagynunk egy 
pillanatra sem. Rki csak egy kicsinyt is  objektív szemmel 
nézi a világot: el kel! ismernie, hogy a tudományra, mű
vészetre nem születik az ember —  a lusták meg gyámol
talanok együgyű kifogása ez — , hanem komoly munkával, 
szívós kitartással minden ép-eszű emberfia elérheti még az 
úgynevezett lángésznek a magaslatát is. Rbban a hatalmas 
nyomdásztestületben, amely Szakkörünk zászlaja körül 
sorakozik: tömérdek szellemi erő vagyon lekötve, s  csak 
egy kis iparkodás kellene ahhoz, hogy ezek az erők föl
szabaduljanak, s  a nyomdászgárda a maga teljes egészében 
úgyszólva egyértelmű legyen a könyvművészek gárdájával.

Hiszen, ha minden szaktársunk megfogadná a Kun 
mihályék példáját: aranyos korszak derülne a könyv
nyomtatásra. Sajna, ezt a közvetlen jövőben még nem igen 
remélhetjük. De —  és ezt a magunk részéről szinte foga
dalomképpen mondjuk —  ahol a legcsekélyebb komoly 
szimptomáját látjuk a nemesebb törekvéseknek: a Brafikai 
Szemle mindig támogatólag, bátorítólag lép majdan közbe, 
munkáslap vagyunk, a szaktársak ezreinek tartozunk 
nehéz és elhárithatlan felelősséggel: kötelességünk a dolog. 

# * *

fl borítékon meg az évi címlapon kívül négy melléklet is 
van e füzetünkben. Rz egyiket Rugenfeld m. m iksa szak
társunknak, a Berkovits-nyomda üzletvezetőjének köszön
hetjük, kinek Szakkörünk érdekében való agilis közremun- 
kálkodása közismeretes. —  fl másik három melléklet festék
minta. Elismert, jó hírű festékgyárak mutatják be rajtuk 
termékeik legjavát: ajánljuk valamennyit a Brafikai Szemle 
olvasó közönségének a szíves figyelmébe. Hazai gyárosok 
produktumai mind a három laphoz használt festékek, mél
tán megérdemlik tehát a magyar könyvnyomtaták figyelmét.
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Hideg és meleg színek a könyunyomtatásban.
H festő-ember többféleképpen osztályozza a színeket, s 

így egyebek közt Jó terminus terhnicus-szal hifleg és meleg 
színeket is ösmer, a szerint, hogy minő hatással uannak 
az illető színek az érzékeire, fi uörös és sárga közt ieuö 
tónusokat melegeknek monő|a, a zöld és kék közé esőket 
peőig hidegeknek. 5 érdekes, hogy a melegség pólusa nem 
a uörös, hanem a narants-színnél uan, tehát nem a szín
korong legtetején. Ha a sziuáruány színeit figyelmesen 
megnézue s a zöld stb. árnyalatait is számításba uéue, a 
uörösből, sárgából, sárgás zöldből, zöldből, kékes zöldből, 
ultramarinbál, ibolyaszínből és bíborból állá színkorongot 
állítjuk ö ssze : a szfnek melegségének pólusa — mint már 
említettük — a naranrs-színnél lesz. fi hidegség pólusát 
pedig ennek éppen átellenében, a ciánkéknél találjuk meg.

fiz egyszerű uilágossági fokozatokra: a fehér, szürke 
és fekete színekre nem szokás kiterjeszteni a melegség és 
hidegség jelzőjét. Pedig a ualáságban színtelen fehérről, 
szürkéről és feketéről nem lehet szó. Ezekben a uilágos
sági fokozatokban mindig uan ualamely szfnbe játszó 
árnyalat, például a feketében kék, a fehérben sárga, fi nap
fény sohasem egészen fehér, hanem észreuehetően belejátszik 
a uörösbe auagy sárgába, tehát meleg hatású; a közue- 
tetlen napfénynél ez a melegség kisebb, a közuetetfnél 
nagyobb mértékű. R fekete színek közül az úgyneuezett 
csontfeketét melegnek, az elefántcsontfeketét pedig hidegnek 
mondja a festő. Ettől a hideg elefántcsontfeketétől egész a 
fehérig hosszú sor olyan uilágossági fokozatot állíthatunk 
össze, amely uégesuégig hideg hatású; uiszont a melegebb 
csontfeketétől a fehérig egy másik, meleg hatású sorozata 
Is könnyű szerrel összeállítható a uilágossági fokozatoknak.

fi könyunyomtatásban a szinek meleg és hideg uoltára 
tudtunkkal nem igen szoktak tekintettel lenni. Pedig talán 
nem ártana ez sem. Hiszen ha a jobban sikerült nyomtat- 
uányokat e tekintetben is meguizsgáljuk: okuetlenül észre- 
uesszük rajtuk, hogy a hidegség és melegség hatásának is 
meglehetős szerepe uan a nyomtatuány sikerültére nézuést.

Általában az az észleletünk, hogy a nagyobb fölületek 
színezéséhez a hideg színek alkalmasabbak, mint a nagyon 
melegek. Uiszont a meleg szinek réuén a hatáskeltésre 
szánt kisebb foltok, sorok stb. pompásan emelhetők ki.

R cinkagrafdlásra szánt rajzók kidolgozása.
fi nyomdásznak tisztában kell lennie azzal, hogy minő 

rajzok alkalmasak ahhoz, hogy Ilyen uagy amolyan módon 
klisé legyen készíthető róluk, mert hiszen a megrendelő 
akárhány esetben őrája bízza a klisék megcsináltatását is. 
Ha már most ilyen esetben a nyomdásznak nincs meg a 
kellő lárgyismerete, könnyen Igen nagy bakokat talál lőni. 
Éppen ezért most röuiden egy kis útmutatást akarunk adni 
szaktársainknak arra nézuést, hogy minő rajzok alkalma
sak az autotipiai, s  minők az egyszerű fototípiai kiuitelre.

fi fototípiai kiuitelre szánt rajzok legtöbbnyire pusztán 
uonalakból állanak, s  legjobb, ha fényezett fehér kartonra 
rajzolja őket a rajzoló. Hz ilyen papiros ragyogó fehér 
fölületéről a uonalak a fotografáláskor jobban leemelődnek, 
mint a közönséges rajzpapiroséról, fi fehér angol rajzkarton 
is praktikus, de a fényezett fehér karton még ennél Is jobb. 
Különben a sima papirosok többé-keuésbé mind alkalmasak 
fototfplálásra szánt rajzok föluételére; a duruább fölületű

rajzpapirosok ezzel szemben nem jók, mert a uonalak szag
gatottak lesznek rajla, s  a szemcsézet árnyékot uet, ami 
a fotográfiai átülteikor nagy baj. fi reprodukció ezáltal 
durua hatású lesz. fi kemigrafusok természetesen elkészítik 
a durua papirosos rajz után is a klisét, s  a megrendelő 
gyakran nem is igen tudja okát adni a hatástalanságnak.

H rajzhoz használt kínai tusnak egyenlőtlen tónusa szin
tén sok bajt okozhat a reprodukcionális klisé készítésekor.
5 némely rajzoló meg rajzolással is foglalkozó mesterszedő 
gyakran elköueti azt a hibát, hogy majd egészen haluány, 
majd közepes sötétségű, majd pedig egészen sötét tussal 
rajzol, de nem ualami rendszerből kifolyólag, célzatosan, 
hanem csak azért, mert nincsen kedue a friss tus keueré- 
séhez. mondjuk, éjtszakán át beszáradt csészéjében a tus ; 
reggelre kelue világért sem keuerne újat, hanem egyszerűen 
pár csöpp uizet önt a csészébe száradt tusra, az ujjáual 
kissé széjleldörzsöli azt, s aztán uígan rajzol uéle touább. 
fiz újabb részletek ugyan szürkék az előbbeniekhez képest, 
de sebaj — gondolja a rajzoló — , fotografáláskor együtt 
ueuődik le majd az egész. Hát ez igaz, de uiszont az is 
tagadhatatlan, hogy az erőtlen, haluány uonalak nem adód
nak ki oly tisztán, mint az egészen feketék; a klisé rajza 
ennéifogua az eredeti rajz szürke-tusos helyein foltos lesz.

fikinek nem akarádzik, hogy a kinai tus keueréséuei 
maga uesződjék: jól teszi, ha a papirkereskedésekben kap
ható folyékony kínai tust használja, amely az utolsó csöpp- 
jéig egyformán tompa fekete színű marad, föltéue, hogy 
nem öntünk közben uizet hozzá, mert ez szürkéué teszi.

fi fototípiálásra szánt rajznak ezenkiuül még meglehető
sen nyílt, szellős uonalzatúnak kell lennie, még akkor is , 
ha nem akarják kicsinyitue reprodukálni, fi nagyon sűrűén 
rauátkolt rajz már a cinkagrafáláskor egybefolyik, uagy 
ha ott éppen nem is, hát a nyomtatás idején biztosan.

fi rajzok kicsinyítése különben általában alánlatos dolog, 
mert így a uonalak esetleges duruaságai elenyésznek, s a 
rajz maga plasztikusabbá uálik. De aztán jál teszi a raj
zoló, ha összehajtott szemüuegen, megfordított színházi 
látácsöuön stb. át időről-időre kiprábálja, hogy mint fest 
a rajza kicsinyitue. fi routine-os rajzoló ezt sohasem mu
lasztja el, mert hiszen ez egyik fő-fő titka a sikernek.

Sokszor fölmerült már az a kérdés: nem lehetne-e a 
uonalas rajzok készítésekor a rajztollat mellőzni, s helyette 
a könnyebb kezelésű sötétfekete Faber-ceruzát használni, 
még a tollrajzos technikában leggyakorlottabb rajzolónak is 
nagy könnyebbségére szolgálna ez. fi kemigrafusok előtt 
már többször megpendítették ezt az eszmét, deualamennyi 
azt mondja, hogy ez bajos dolog, mert a részletek tekin
télyes része lemaradna. Egy nagyobb kemigráfiai műinté
zetben pedig azt a uálaszt adták a föntebbi kérdésre, hogy 
uőrösrézre még csak megy ualahogy a ceruza-rajz átuitele, 
de a cinkre sehogy sem. Hogy miért: nem tudták megokolni.

fi féltónusos eredetikről, tehát tusrajzokról, fényképekről 
stb. csak autotípiák készíthetők, fi tusrajz ilyenkor is jó, 
ha nem készül duruább rajzpapirosra. E  helyett inkább 
sima angol festőkartont tanácsos uennünk. fi finoman 
szemcsézett rajzpapiroson ugyan látszólag jobban történik 
a tus fölrakása, mint a teljesen sima kartonon, de — külö
nös dolog — az angol festőkartonról minőig jobb autotípiát 
készít a kemigrafus, mint a finom szemcséid rajzpapirrál.

fiz autotípiáknál a legkönnyebb szürke tónus, a papiros
nak legkisebb gyűrődése Is a legpontosabban reprodukálódik.
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R z esetleges nagyon halovány vonások tehát nem marad
nak hl, mint a közönséges fototípiánál, de éppen mert a 
valódi tónusértékében aöóflik minőén u is s z a : igen uigydz- 
nia keli a rajzolónak, fl tónusoknak tisztáknak ke en
niük ; a maszatos-foitos rajzrészleiek a klisében is éppen 
olyanok lesznek, s a kemigrafus sem igen iawjtha raj u • 

Rz autotipálásra szánt rajzot neutrális kék es 
uagy szépiával is szokás készíteni, őe mindenesetre Jo 
a kínai tus a maga világos szürke, sötét szürke s e e 
tónusaival ; a legsötétebb árnyalatokat meg kbrvona a 
tollai kell aztán meghúznunk. R kisebbítés 13 a °  ' 

fl rajzoló gyakran figyelmen kívül hagyja azt,  ̂ ogy 
a por is meglehetősen árt az autotipálásra szánt rajzó n • 
Ha abbanhagyja a rajzot, takarja le azt, vagy ha ez ne 
teszi, kezőéskar tisztogassa meg jói valami talisepr v e .

H stílusok fogalma az ipari művészetekben.
Egy kiváló esztétikus a következőképpen határozza meg 

a stílus fogalmát: ” fl stílus nem más, mint az egy 
kifejezési móőnak alkalmazása a télhoz és anyaghoz, meg 
peőig a helyi viszonyok s iőőbeli fölfogások hatosa a a • 

Ennél jobb meghatározást képzelnünk sem lehetne, sa 
éppen hogy hosszú egy kissé. Egy másik meghatároz s 
—  ” a stílus a művészet öivatja”  — sokkal jobban hangziR.

R művészi kifejezési móö négy fő faktortól függ különös
képpen : a művész egyéni fölfogásától, az illető nép terme 
szetes hajlamaitól és szokásaitól, a korszellemtől s a mű
vészeti tárgy céllátói meg anyagától. Rz igazán nagy mu 
vész a maga művészi fölfogásával gyakran egyéni s  us 
is  teremt, s ilyen értelemben beszélhetünk pélőául Ho ein , 
munkácsy- stb. stílusról. De beszélünk gyakrani nemzeii 
stílusról is. Ennek legtöbbnyíre a népek elkülönültsége 
o k a ; a Kelet országainak építészeti, műipari s egyé s 1 
lusai pélőául egészen eltérnek a nyugati népek ép és 
s műiparban használt kifejezési móájától. De közéé ■ 
találunk pélőát; százados elkülönültségünk idején mina u 
is  kialakult egy bizonyos, főképpen a díszítésben megnyi 
latkozó stílusféle. Ezt most részben törvényeinek hu a s , 
részben mesterséges továbbfejlesztés útján igyekezne 'mP °' 
nálóvá s  az egész ország lakosságának közkincseve en 

fl korszellemnek a stílusok keletkezésére val a asa 
szülte a történeti stílusokat. H román építészetben, a g

kában stb. pélőául kétségtelen a korszellem óriási hatása, 
s  ugyanez megnyilatkozik a jelen százaő művészetében is .

R művészi tárgy réljának meg anyagának van legfonto
sabb szerepe a slílusok kialakulásában. H isz ennek ma
gától kell értődnie, mert hiszen csak természetes öolog, 
hogy minőén tárgyat a céljának megfelelően kell formálni. 
R z olyan szék, amelyre nem lehet ráü ln i: iparművészeti 
szempontból számításba sem jöhet, sőt egyszerűen képte
lenség. Éppen olyan természetes őolog, hogy minőén a mű
vészi munka címére igényt tartó tárgyhoz a lehető legalkal
masabb anyagot kell választan i; az ez ellen az elv ellen 
való tömérdek vétkezést azonban némileg menthetővé teszi 
az igazán alkalmas és jó anyagok nagy drágasága, s  ezzel 
szemben az utánzatoknak meg szurrogátumoknak viszony
lagos olcsósága. R vászon-imitációjú papiros használata 
pélőául a stílszerű munkálkodás elveibe ütközik: őe még
sem lehetünk el nélküle, mert hiszen a valódi vászon és a 
vászonpapiros ára közti különbség nagyon jelentékeny.

Ideális elvül állítható föl, hogy a célt egyszerű eszközök 
alkalmazásával s  a mellett a viszonylag legjobb hatás kere
sésével igyekezzünk elérni, minden anyagnak megvan egy 
bizonyos legcélszerűbb megmunkálási módja; minden anyag
nak vannak jó és rossz tulajdonságai, amelyek közül az 
elsőket kihasználni, az utóbbiakat pedig amennyire lehet 
elnyomni és megszüntetni kell. Uetődés, összezsugorodás, 
húzással és nyomással szemben való ellenálló-képesség, 
csiszolhatóság, oxidációra való hajlamosság, tűz- és v íz
állóság s tb .: mindezek olyan tulajdonságok, amelyek a 
formaadást jelentékenyen befolyásolhatják, s ezért a művész
nek már eleve számot kell vetnie velük. Röviden szó lva : 
minden anyagnak megvan a maga technikája, s a stílus
nak e technikának kell megfelelnie. H vasnak például egé
szen más a megmunkálási módja, mint a vörösrézé vagy 
cinké; a fáé, az agyagé stb. ismét más. Ép ezért beszé
lünk olykor technikai stílusokról is. mint Sales ffleyer írja : 
hatvan esztendő előtt még gót stílűre építették a lohomotí- 
vokat; a mostani mozdonyoknál már célszerűségi formákat 
látunk', s  egészen hozzászoktunk ahhoz, hogy a mostani 
lokomőtívot szebbnek találjuk a gót stílűnél. Éppen ilyen
formán vagyunk a csarnokokkal, hidakkal meg hajókkal, 
s sokat vitatkoztak azon, hogy e prózai dolgok is a mű
vészet körébe tartozó tárgyak közé számíthatók-e vagy sem.

lubiláris esztendőben vagyunk, fl Könyvnyomdászok 
Szakköre az idén éri meg alapításának huszonötödik év
fordulóját, büszkén tekintve vissza ama mélyre ható szaR- 
iradalmi és szakfejlesztésbeli munkálkodásra, amely ezen 
a negyedszázadon keresztül a zászlaja alatt mén v g e.

R magyar nyomdászok Évkönyue mindenkoron 
getett kiadványa volt Szakkörünknek, s  mikoriban a ag 
létszáma és az általános érdeklődés nőni kezde • 
sorban is  az Évkönyvet emeltük addig még csak re 
sem mert magos színvonalra, fl hatalmas német, rall  
és angol szakirodalom vezető emberei egyérteiműleg gy 
nyilatkoztak, hogy a magyar nyomdászok Évkönyve 
büszkesége lehetne bármely nagy nemzet szakiroda m n • 

H jubiláris esztendőben ismét nagyot lépünk e re • V 
Évkönyvet akarunk előteremteni, amely még a eg 
két évfolyamot is túlszárnyalja mind az irodalmii r 
possága, mind pedig a külső kiállítás szépsége tekinteteDen.

Rz alap7ehhez máris meg van vetve. Tollforgató szak  
társaink legtöbbje megígérte közreműködését; legkiválóbb 
sokszorosító intézeteink kész örömmel támogatnak a mun
kánkban ; az Évkönyv szedését és nyomtatását pedig ismét 
a l/ilágosság könyvnyomda vállalta magára, ami maga is 
kész kezesség arra nézve, hogy pompás, a maga nemében 
páratlan almanachot kapnak előfizetőink a télen kézhez.

H magyar nyomdászok Évkönyvének előfizetési ára 
Z korona és 50 fillér Budapesten s a vidéken egyaránt, 
fl Szakkör taglai természetesen ingyen kap ják ; az újonnan 
belépő tagok azonban csak akkor részesülhetnek ebben a 
kedvezményben, ha tagsági illetékeiket julius haváig v issza
menőleg megfizetik, s a megjelenés idejében hátralékuk nincs.

megjelenés után 3 korona lesz a magyar nyomdászok 
Évkönyvének az ára helyben, s  3 kor. 72 fill. a vidéken.

fl Könyvnyomdászok Szakköre választmányának meg
bízásából: Rovák László, szerkesztő.
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Két érdekes tipográfiai közlemény fekszik most előttünk. 
Hz egyik egy németalföldi szakújságnak a festék nélküli 
nyomtatásról írott cikke, a másik pedig a németek ueterán 
szakírójának, Schiotke Ottónak e tárgyra uonatkoztatott 
reflexiója. Közöljük mind a kettőnek a velejét, sőt —  már 
amennyire a tér engedi — megtoldják a magunk reflexióival is.

minekutána a soröntő gépek az ólomtípusokat részben 
már elragadták az újságokat nyomtató nyomdász-ember 
elől: most a festékre került a sor, s  ezt akarják nélkü- 
lözhetőué tenni a könyvnyomtatásban. H festék nélkül való 
nyomtatás eszméje méltó a legjobbak fáradozására, mert a 
siker egészen uj perspektívákat nyitna meg a nyomdászok, 
s különösen az ujságnyomtatással foglalkozók számára.

Hz eszme maga nem u j ; a magyar nyomdászok É v 
könyvében meg a Grafikai Szemlében többször is  esett már 
róla szó. Hktuálissá újabban az említett németalföldi szak
lap cikke tette, amely azonban kissé homályosnak tetszik.

H cellulóz — így hangzik a közlemény —  bizonyos 
körülmények közt nagyon érzékeny anyag. így például egy 
sárga festő anyag, a diazo-primulin, a fény által általában 
igen keveset befolyásolódik, de ha cellulózra öntik: egy
kettőre megváltoztatja a színét; valami kémiai folyamat 
megy ilyenkor a két anyagban végbe, de hogy minő: még 
nem tudjuk. Ezen a kémiai reakción alapulna a festék 
nélkül való nyomtatás. Uan a cellulóznak egy másik, e 
tekintetben hasznosítható tulajdonsága: úgy látszik, hogy 
bizonyos fokig jól vezeti a villamosságot. Ha például vala
mely celluloidból csinált klisét az elektromos telep pozitív 
sarkával és egy nedves papirosdarabot a negatív sarokkal 
összekötünk, akkor —  föltéve, hogy a celluloid hosszabb 
ideig nehezedik a papirosra —  kellő fejlesztés után a klisé 
pontos képe áll elő a papiroson. Ha forditott viszonyban 
kötjük össze a klisét meg a papirost az elektromos telep
pel : rejtőző kép keletkezik a papiroslapon, melyet azonban 
még hónapok múltán is jól előhívhatunk ezüst-oldattal.

H cellulóz e tulajdonságain alapszik a festék nélkül való 
elektromos nyomtatás. Hz egész eljárásnak súlypontja az 
uj5ágnyomtatás gyorsításában és olcsóbbá tételében rejle- 
nék, de ha sikerülne esetleg az is, hogy az elektromos 
hatás következtében különböző színárnyalatok állíttathas
sanak elő : festékre egyáltalán nem volna többé szükségünk.

Eddig a németalföldi szaklap. 5chIotke Ottó azzal egé
szíti ki ezt a közleményt, hogy elmondja a festék nélkül való 
nyomtatás eszméjének genealógiáját. Szerinte az ez irány
ban való első kísérletezések egy Londonban élő német em
bernek, Friese Uf.-nek a nevével kapcsolatosak, aki alapos 
kutatásokat végzett az elektromos áramnak a könyvnyom
tatás céljaira való használhatósága tekintetében. Friese 
a londoni Troydon Camera Clubban a cellulóz tulajdonsá
gaira vonatkozó fönnebbi észleleteket mind bemutatta, de 
ezek természetesen mindaddig nem voltak praktikusan érté
kesíthetők, míg a papiroson levő képet a fotográfia mód
jára utólagosan elő kellett hívni. H föltaláló is  mihamar 
belátta, hogy a szükséges vegyi anyagokat a praktikus 
kihasználhatóság érdekében már a papiros gyártása idején 
hozzá kell keverni a papirosmasszához, s  hogy a papiros 
nyirkositását a lehetőséghez képest kerülni kell. Roppant 
hosszadalmas és fejtörő kísérletek után sikerült Friesének 
a papirost már a gyártás idején kellő érzékennyé fennie. 
Hz elektromos áramot a nyomdabetükből avagy klisékből

állá formán, a preparált [ven meg a nyomó-hengeren vezeti 
keresztül, aminek pillanatnyilag előálló kép az eredménye. 
H nyomtatás gyorsaságának ebben a folyamatban nincsen 
semmi szerepe; lehet a gyorsaság a közönséges gyorssajtó 
munkájának megfelelő, de fokozható az egészen a rotációs 
gépek gyorsaságáig is. H papiros szárazon nyomódott, a 
nélkül, hogy az elektromos nyomtatás előtt vagy után még 
valami módon külön-külön preparálni kellett volna az íveket.

minden szakember előtt az első pillantásra világosnak 
kell lennie annak, hogy micsoda előny van abban, ha az 
ilyenformán "nyomtatott”  ívek rögtönösen használhatók, 
s a festék iehúzódásától nem kell többet tartanunk. Hogy 
aztán a többszínű nyomtatást illetőleg micsoda perspektíva 
nyílhatik meg a nyomdász előtt: szinte elképzelni is bajos.

Hz elektromos nyomtatás —  mint már említettük is —  
történhetik betűs formáról, fametszetről avagy bárminemű 
más kliséről. Hmi azonban az egyengetést illeti: ezt csak 
úgy el kell végezni az elektromos nyomtatáskor, mint most. 
Hz elektromos érintésnek egészen egyenletesnek kell lennie, 
s ez csak úgy érhető el, ha a forma egyenetlenségei —  ép 
úgy mint a festékkel való közönséges nyomtatóskor —  a 
kívánt mértékig ki vannak egyenlítve. H klisék sötétebben 
nyomódó részleteinél az egyengető-tap vastagabb is lehet.

Hmi a festék nélkül nyomtatott képek fényálló voltát 
illeti: Friese kísérleteket tett ebben az irányban is . Elek
tromos úton nyomtatott íveiből többet egy álló esztendeig 
tartott a közvetlen napfényen, s az év elteltével a legcse
kélyebb változást sem tapasztalta a nyomatokon ; a nyom
tatás színe mélység és árnyalat dolgában szakaszlott olyan 
volt, mintha akkor került volna ki a sajtóból. Ennél na
gyobb fényállóságot pedig még elképzelnünk is bajos volna.

H Friese-féle elektromos nyomtatáshoz való berendezkedés 
akármicsoda gyorssajtóra is  alkalmazható, fl festékező 
szerkezetet előbb természetesen el kell fávolítanunk, mert 
hiszen úgyis fölöslegessé lesz. H nyomtató-hengert ezután 
vékony cinklemezzel burkoljuk körül, hogy az áram számára 
megfelelő vezető létesíttessék, s a pozitív meg negatív 
vezetéki végződések elrendezése után már készen vagyunk, 
s  akár mindjárt meg is kezdhetjük az ujmódi nyomtatást.

Hz elektromos nyomtatás bevezetése különben minden 
valószínűség szerint olcsóbbá tenné magukat a nyomtató- 
sajtókat is, mert hiszen a festékező szerkezet fölöslegessé 
válása révén igen sok drága alkotó résznek az ára tafca- 
rítódnék meg. H hajtó erőből is okvetlenül jóval kevesebb 
volna a szükséglet, mint amekkora az a mostani festékes 
nyomtatás rendszere mellett. H színezés szabályozása igen 
egyszerűen történik: ha halovány a nyomtatás, erősebb 
áramot bocsátanak a gépbe, s egyszeriben intenzív sötét- 
ségűvé és mélységűvé lesz a szín. Hz áram erősségének 
ez a szabályozása egy kis forgatfyú segítségével történik.

H Friese-féle találmány kiaknázására Electrical Inkless 
Printing Syndicate címmel Londonban részvénytársaság is 
alakult, de hogy minő eredménnyel folytatta eddig a műkö
dését : arról mostanáig nem érkezett hír a kontinensünkre.

Hz elektromos nyomtatás dolgában azonban föltűnő, 
hogy a föltaláló nem hangsúlyozza a papiros mindkét olda
lára való nyomtatás lehetőségét. 5  azt h isszü k : itt van a 
dolog bökkenője, fflert hogy az elektromos áram csak a 
papiros fölületén okozzon színbeli elváltozást, a bensejében 
nem : alig hihető. 5  így csak egyoldalas lehetne a nyomtatás.
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fl festékgyártás a maga tömérdek csinja-binjával már 
valóságos tudománnyá lett, s a kémiának egyik igen fontos 
ágazatát képezi manapság. Erről a fontosságról mar az is 
egy kis képet adhat, ha sorra nézzük a szabadalmi köz
lönyökben foglalt szabadalmi leírásokat: az összes fa a - 
Hiányoknak néhány százaléka a festékkémia körébe vág.

fl könyvnyomdái fesiékféléknek is ma már se szerig se 
száma. Úgyszólva napjában találkozunk újabb meg úja  ̂
festék-elnevezésekkel, s  a gépmestereknek ugyancsak bősé
ges tanulmányokra van szükségük, ha csak 
meg akarják ismerni a gyakrabban használt festék a] a 
keverhetöségi, lakkozhatási, fényállósági stb. tulajdonságait. 
Igaz, hogy a festékgyárosok a maguk pompásnál pomp - 
sabb mintakönyveikkel nagyban a kezére járnak neki.

H könyvnyomtató szempontjából azonban mar csa 
a fogyasztás rendkívül nagy volta révén is a e e e 
festék a legfontosabbik, 
összetétele már Guten- 
berg kora óta nagyjából 
azonos, amennyiben a 
korom meg a lenolaj- 
firnász a két fő alkotó
része még ma i s ; de 
már ami a finomsági fo
kozatait illeti: a modern 
festékgyárosok ezeknek 
szinte végtelen skáláját 
tudják immár előállítani.
Hiszen ha csak néhány 
festékgyári mintakönyvet 
nézünk ó t: már akkor 
is egy sereg mindenféle 
minőségű fekete festék- 
minta tárul szemünk elé.

R fekete festék egyik . cnhh n
fű anyagának, a koromnak a minősége a lég D h
fekete festékek gyárfása tekintetében, öan a o 
egy egész sereg különböző fajtája, s ezek ára 
nagy az eltérés. Legdrágább valamennyi koz a 
gáznak az elégetéséből származó korom; olcsóbbalK a g 
különfélébb olajfélék elégetéséből származó koromfaira , 
legolcsóbbak azok, amelyeket fenyőfa égetése al a ny • 

H firnásznak bár csak másodrangú, de meg min 9 
jelentős szerepe van a festék jóságára nézve, égi 
egészen tiszta Ienolaj-firnász, amely — mint mar a n 
is mutatja —  a len magvából készül, fl legolcs 
festékekhez azonban gyantaolajból készült fim asz is 
náinak, amely azonban meg sem közelítheti a ua 
olaj-firnásznak a minőségét, ód meg a kiad s  '

Érdekes egy a fekele festékek gyártására er 
gyárnak a megtekintése, némelyikben még korom g 
uan, bár mostanában a kormot többnyire messze 
sokon kívül, a sűrűn lakott helyektől távolabb égi!t . -
hogy az így keletkező füst megrontsa a lakosok levirg I • 

fl kész kormot azután még kalcinálni kell, nagyi 
még meglevő mésztartalomtől megszabadítani, o[ 
történt, csak akkor vegyíthetik össze a kormo a 1 *

fl festékgyártásban nagy szerepe van még a 
Pos széjjeidörzsölésének. E  nélkül a legjobb anyagb 
lehetne abszolúte jól nyomtatható festéket eloá .

hiszen a jó nyomtatásnak legfőbb föltétele az, hogy a benne 
foglalt anyagok lehetőleg bensőén legyenek egymással 
összeelegyedve. Azért a modern színvonalon megmaradni 
óhajtó nyomdaváilalatok éppen a festékkeverő s festéktörő 
gépek tekintetében nem kiméinek semmiféle nagy áldozatot.

Ezzel a rövidke ismertetéssel kapcsolatban meg kell emlé
keznünk egy olyan budapesti festékgyári vállalatról, amely 
már eddig is a legszebb reményekkel folytatja működését, 
s a közel jövőben várható nagy beruházásai révén való
színűleg egyik legfőbb festékszállítója lészen a magyar- 
országi s keleti tartományokbeli kő- és könyvnyomdáknak.

Baer Ottó festékgyári cégének budapesti gyártelepéről 
szálunk most, amelyet a nyár folyamán alapítottak meg a 
Gizella-út 53. szám alatt, s mely már mostani dimenziói

val is méltán fölköltheti minden nyomdász érdeklődését.
Ezt minden valószínűség szerint igazolni fogja Szak

körünk szaktanfolyami hallgatóinak ama tanulmányi kirán
dulása is, amelyet e hó Zö-ára, karácsony másodnapjára 
terveznek a Baer-gyárba. fiiért van ott látnivalá bőven.

Legelőbb is egy hatalmas, ötven-Ióerős Diesel-mótor ötlik 
a szemünkbe, amely a gyár hajtóerejét szolgáltatja a vilá
gítással egyetemben, flz egész munka itt olyan tiszta, s 
általában az egész festékgyártási processzust oly tisztaság 
jellemzi, amelyhez foghatót el sem mertünk volna képzelni.

fl gyár legérdekesebb látványossága azonban az a hatal
mas, 9 acélhengerű festékőrlő gép, amelyen a festék auto
matikusan emeletnyi magasságba szívattyúzódik föl. E  gép 
háromszorta akkora szállítóképességű, mint bármely más 
nagyobbszerű gép, s a belőle kikerülő rotációs festéknek 
a finomságát semmiféle más gépen elérni távolról sem lehet.

(Tlinden egyéb szükséges segédeszköz és segédgép meg
van az uj festékgyárban, sőt még a firnászfőzésre való 
berendezkedés is, amely természetesen külön helyiségben van.

fl festékgyárral kapcsolatosan grafikai osztályt is léte
sített a cég, amelyben nagy bőségét láthatjuk a grafikus 
szakokban szükségelt összes eszközöknek és anyagoknak, 
(gy egyebek közt a budapesti gyár egyszersmind vezér
képviselete az altenburgi "flirom o” papirosgyárnak, egy 
litográfiái kőbányának stb. Hengeröntő-műhelye is van.



270. oldal Grafikai Szemle. ÍZ. szám: 1907 december haua. XUII. éuf.

Csomagolásra alkalmas papiros alumíniumból.
Legújabban, mikínt a Bayerisches Industrie- und Beuuerbe- 

blatt jelenti, sikerült az alumíniumból papirost előállítani, 
amely nagy uersenytársa lesz a sztanial-papirosnak. Hagy 
előnye, hagy a leuegő, a víz, szeszes italok, tej, vaj, olaj 
kevésbé hatnak reá, mint a sztaniol-papirosra vagy az 
álomból, cinkből és nikkelből készített vékony lemezekre. 
Különösen célszerű borítékot készíthetnek belőle csokoládé-, 
bonbon- és szappanfélékre, fiz alumíniumot kétféleképpen 
alkalm azhatják: vagy a papirost vonják be vele, vagy oly 
vékonyra simítják hengerekkel, hogy oly vékony lesz, mint 
a papiros. Rz alumíniummal bevont papirost úgy készítik, 
hogy a közönséges pergamen-papirost borszeszes vagy 
éteres aluminium-porral hintik be. R szesz elpárolgása után 
a papirost addig hevítik, míg az alumíniummal eggyé ala
kul, mire erős nyomással még jobban egyesítik. R z így 
átalakított pergamenes alumínium-papirost hozzák azután 
forgalomba, fl hengerezéssel lapított alumínium-papiros egy 
század milliméter vékony és igen alkalmas beborító anyag. 
Egészség tekintetéből is fontos, mert nem tartalmaz semmi
féle mérgező anyagot, s nem is oldódik föl egykönnyen.

Pálmaleuelefcre ualó írás Elő- ás Hátsó-Indiában.
(Hint évszázadokkal ezelőtt, úgy manapság is használ

ják a faleveleket Írásra, különösen Indiában, sőt nem rit
kán többre becsülik, mint a papirost. R levelekre nem 
tintával írnak, hanem rájuk karcolják a betűket. R hinduk 
és szinghalézek könyvei, amelyek közül néhány példány 
a londoni British-füuseumban van, tanúságot tesznek arról, 
mily tökélyre emelkedett a kezdetleges papír mellett a könyv- 
kötészet, mert a régi könyvek valóban remek kiállltásúak. 
Rz egyes lapok a hordódongához hasonlítanak, mert a 
pálmalevelek sugár-alakú bordái közül vannak kivágva. 
Egy könyvben körülbelül ZO— 30 teleírt lap van. (Ilivel a 
levél a karcolás helyén sötétebb színt vesz fel, az írás 
világosan olvasható. Két-háram keresztülfűzött zsinór köti 
össze a leveleket a fa- vagy borostyán-táblákkal, amelyek 
gyakran művészi faragványokkal, sőt nem ritkán arannyal 
meg drágakövekkel vannak feldíszítve, amint ez régente 
Európában is  szokásos volt. R pálmalevelekre való írást 
már évszázadok óta gyakorolják Indiában, s  hogy milyen 
tartós ez a primitív Íróeszköz, arra legfrappánsabb példa 
a mysorei maharadzsa könyvtára, amely 1495-ből szár
mazik. India belsejében, ahol egyáltalában nehéz papiros
hoz jutni, az Iskolákban is legnagyobbrészt a pálmalevele
ket használják, s az annaml, sziámi meg hindu gyerekek 
egykettőre elsajátítják az erre való, látszólag nehéz írást.

fl rongytartalmú papiros gyors széjjelbomlása.
Folyóiratunkban is többször figyelmeztettük már az olva

sóinkat arra, hogy a most nyomódó könyvek s folyóiratok 
jelentékeny része nem ér meg ötven-hatvan esztendőnél 
többet, mert az anyaga olyan silány, hogy ennyi idő alatt 
okvetetlenül szétbomlik. dióst ezekre a jóslatokra vonatko
zóan érdekes megerősítő adatokat látunk a külföldi lapokban.

Húsz év előtt (Dartens berlini professzor azt a szenzá
ciós kijelentést tette, hogy a legfontosabb tudományos és 
technikai könyvek is  nagyon silány s hamar korhadó papi
rosra vannak nyomtatva, s  így a könyvek gyors pusztulá

sával kapcsolatosan némely tudományos eredmények meg 
technikai vívmányok is feledésbe merülhetnek, nevezett tanár 
ugyanakkor megvizsgálta kilencvenhét különböző folyóirat
nak a papirosát, s összesen csak hat olyat talált köztük, 
amelyről bizvást föl lehetett tételezni a száz esztendőt meg
haladó életkort. R többi minden valószínűség szerint már 
jóval előbb —  talán ötven-hatvan év alatt —  széjjelkorhad.

dlartens professzor húsz esztendő előtti jóslásainak szo
morú valóra-válásáról olvasunk most a berlini anyagvizs
gálati állomás egyik hivatalos kiadványában. Kiderül ebből 
a kötetből, hogy már olyan könyvek meg folyóiratok is, 
amelyek mindössze csak húsz-huszonöt esztendeje kerültek 
a könyvpiacra: a korhadásnak kétségtelen jeleit mutatják.

Példaképpen egy 1881-ben nyomtatott római jogtörténelmi 
munkával hozakodnak elő. Ennél a korhadás folyamata 
már annyira előrehaladt, hogy az egyes lapok úgyszólván 
kitöredeznek a könyvből; szélük erősen sárgult és kinyi
táskor kisebb-nagyobb darabok válnak le róla. Kétségtelen, 
hogy tíz-tizenöt év alatt tisztára porrá omlik majd a könyv. 
E könyv papirosának anyagára nézve különben a következő 
adatokat állapítja meg Herzberg professzor: Uan benne 
mintegy 40 százalék lenrost, 30 százalék gyapot, 25 szá
zalék fa-cellulóz és 5 százalék szalmacellulóz ; az elégetés 
után fenmaradó hamu-mennyiség 21 százalékot tesz ki. 
R gyártáshoz használt anyag tehát jó volna (70 százalék 
rongy-anyag !), s ezért egyebütt kell keresni a baj okozóját.

S ezt meg is találták a papiros rendkívül alacsony fokú 
szilárdságában, amely a nyomtatás idején — tehát 26 évvel 
ezelőtt —  sem igen lehetett sokkal nagyobb a mostaninál.

R hibát ilyen esetben tehát a könyv kiadója követte el, 
amennyiben elmulasztotta a papirosnak a nyomtatás előtti 
minden tekintetben való megvizsgáltatását. Pedig a szak
értő könnyen fölvilágosíthatta volna erről, s  néhány próba 
után olyan papirost választhattak volna, amely évszázadok 
viszontagságainak Is meglehetős mértékben ellentállhat.

R papiros szilárdságának a hosszú ideig megőrzendő és 
sokat használt könyveknél éppen olyan fontos szerepe van, 
mint az anyagösszetételnek, s  mégis alig hogy törődnek véle. 
Pedig a kiadókra nézve ez nagyon fontos dolog. R papi
rosnak nem csupán egyes tulajdonságait, hanem úgyszól
ván valamennyijét meg kell ismernünk, ha teljes mértékben 
meg akarunk győződni a használhatóságáról, minden jelen
tékenyebb kiadó-üzletnél a reputáció érdekében álló dolog
nak kellene tekinteni a megfelelő papirosfajták használatát.

R köteles példányok beszolgáltatása súlyos megterhelése 
a könyvnyomtatónak, de csak úgy volna értelme, ha e pél
dányok tartós, évszázadok viszontagságainak is ellentálló 
papirosra volnának nyomtatva. (Ilit ér például a hírlap- 
könyvtár, ha a benne foglalt újságszámok legkésőbben 
negyven-ötven év múlva önmaguktól is  porrá omlanak.

R nyomöatulajöonosoknak és nyomdavezetőknek kellene 
első sorban e sorokat megszívlelniük, s a tájékozatlan 
megrendelőket alkalom adtán fölvilágositaniok. 5  a mellett 
járjanak ők maguk jó példával elül. R tartós megőrzésre 
szánt nyomtatványoknál ne takarékoskodjanak túlságosan 
a papiroson ; ne az ár, hanem a tartósság és jól nyom
tathatáság legyenek irányadók a papiros-vásárlásaiknál. 
R nyomtathatóság kérdése azért fontos, mert tapasztalás
ból tudluk, hogy gyakran éppen a legjobb és legtartósabb 
papirosfajták csak Uggyel-bajjal használhatók nyomtatásra.
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nyomtató művészet lapánországban.

fl japán művészet tartalom és lényeg 9a a ..
sen különbözik a miénktől. H szobrászat nagy 
formája nincs meg a japánoknál; még a márvány 
meg hozzá. Hz építészet a gyakori fölörengések miatt a 
fával kénytelen mint legfő építési anyaggal 1beérni, s így 
a művészeti tevékenység főkép a festészetre konc.en '
H tiszta slkhatásos, vagyis őekoratív kezelesi 
azonban ez sem tuőott eőőig kibontakozni, fl vona 
csak 1800 körül ismerték meg a japánok, a fj**® .
hiányán peőig közbe tolt felhőzetekkel igyekezte s 9 *

B japánok vallása, a sintoizmus, híjával van az olyan 
alakoknak, amelyek áhítatra gerjeszthetnék az e. ’
H reális alapon álló művészetnek a japánok nagy úgy 
sége mellett át kellett tehát hatnia az egész nfPéle 
kézmivesfoglalkozásak valamennyijére rányomnia a e V 9 •
S  így aztán a japán lakkozó munkások, ércöntők, vesno .

takácsok minőegyike kész művész a maga mes er-eg • 
fl japán ember nem ismer a kevés yizaholyagga 

olajjal kevert vízfestéken kívül más festéket. H ceruz 
a rajzoló-szén is ismeretlenek előtte, s ezért a us 
nálafa annál szélesebb körű. H fekete-fehércai^eic. 
ennélfogva a japánoknál érte el a legnagyobb e in y • 

fl japán ember nagyra becsüli a vázlatok művészi r > 
s  a körvonalas festés művészete iőeálját kepezi 0 
festőiskoláknak, minőén az eszmében és az ecsetve;zetes 
csúcsosoöik ki. Hz utóbbit már az ecset tartósa is leiem 
kényén elősegíti; közepén vagy végén fogják meg, V 
nyeűén bánnak vele, s  függőlegesen értetik a fest -a P • 

fl japánországi festőművészet termékei főképpen 
alakban kerülnek a közönség elé. f lz  első a ’’kakemono 
(lógó tárgy), amely az aranymetszés arányainak k ru 
megfelelő négyszögletes kép, s a falra akasztják. m 
a "makimono”  (tekercs), amely gyakran tizenöt me e y 
hosszú sávokból áll, a két végén pálcikával, ŝ  te er 
göngyölíiés után selyemzsinórokkal átkötve, flz ilyen 
hosszú képeket könnyebb kezelhetőség okáért *1.arrn° í ! ! .. 
formára hajtogatják újabban össze, s címlappal is e a j  ■ 
Ez  volna a harmadik formája a japánországi f^pe • 

E képeket általában egy szeűerfa-féle növény r0SJ 
készített könnyű, szívós és szinte elszakíthatatlan papiros
festik. Puhasága, hajlékonysága meg fölüietének se y 
fénye révén e papiros nyomtatáshoz is igen alka ma < 
s rézmetszőink már Rembrandt ideje óta sűrűn haszn I • 

fl kulturális és művészeti első benyomásokat R n  
szerezték meg a japánok, fl kínaiaktól sajátitoita 
fatáblákról való nyomtatás technikáját is, amely a laP 
Írás sajátossága meg a fametszők ügyessége rév n eg 
a legújabb időkig tökéletesen megfelelt az igényeRn • 
fl könyvnyomtatás éppen ezért csak az újabb idők en 
őett lassankint meghonosodni a fölkelő nap bmoda m • 

H japán fametszetek szemlélésekor okvetlenül foiiunm 
azoknak a mienkétől tökéletesen elütő modorú kioo go • 
fl plasztikusság hatását a mi fametszeteinken pár uz 
avagy egymásra fektetett vonalrovátkolással érik e . P 
országban ezt a kifejezési módot nem ismerik. I P 
művész mindössze a kifejezéssel teljes és biztos o _ >
no meg a fekete tónusokra szorítkozik, amely u 
aztán a rajz fehéren emelkedik ki. fl síknak i ye n . 
lésében a japánok nagy mesterek. 5  még f10 sz !"e . »
szetek készítéséről van s z ó : akkor sem törekszik a i p

művész arra, hogy finom fönushatású valóságos festményt 
állítson elő. flz illusztráláson túl ilyenkor nem igen megy, 
de azért némely rikító effektusokat mégis csak fölhasznál.

fl színes fametszetek eredetileg a köznép számára csiná- 
lódtak lapánországban. fl magukat műértőknek tartó japá
nok csak mosolyogtak e fametszetek élénk színein. Euró
pában azonban már más szemmel nézik a japán színes 
fametszetet, különösen ha a nem valódi festékek rajta 
megfakultak, s  a vad színellentétek ilykép kissé enyhülnek.

fl japán színes fametszetnek olyan a hatása, mintha 
kézzel festették volna ki. Ennek a szinezési technika az 
oka. fl japán nyomó a színeket (esetleg többfélét is  egyet
len dúcra) ecsettel rakja föl, s  a különböző színek egy
másba való átmázolásávai éri el a legfinomabb álmeneteket, 
fl mellett az ecsetvonal minden esetlegessége megőrződik 
a nyomtatás számára, s még a fa erezete is érvényesül ebben.

flmi a tulajdonképpeni könyuelőáliítást illeti, a Japánok 
könyueinél első sorban is a bekötési tábla hiánya tűnik a 
szemünkbe. Egyszerűen csak vastagabb mintázott papiros
ból készül ott a könyv borítéka, fl címet mutató papiros- 
sávot erre ráragasztják, s  utána mindjárt a szöveg vagy 
ualami rövid előszó következik; az európai értelemben vett 
címlap is hiányzik ilyenformán, fl vastag könyveket nem 
szeretik, s ezért a terjedelmesebb munkákat kínai módra 
vékonyabb, jól kezelhető füzetekre osztják széjjel, s  ezek 
aztán legvégül mintázott kéregpapiros-boritást kapnak 
hözös borítékul, fl szemközt eső oldalakat elfoglaló képek
nél néha meglehetősen naivul járnak e l: az oldalak kötő- 
hézagánál — néha az ábrázolt alakok arcát metszőén —  
hézagot hagynak a képen, a fűzésre bízva a képrészletek 
egymáshoz való kőzelebbhozását. flz ilyes apró szépség
hibák természetesen bántóan érintik a könyvkedvelőket.

fl fatáblákról rendesen csak egyoldalason nyomtatják a 
japán könyveket, még pedig azért, mert a nyomtatás a 
papirosnak a dúcra való rádörzsölésében szokott állani. 
flz egyoldalason nyomtatott íveket természetesen össze
hajtogatják ugyan, de magától értődőén nem vágják föl.

flmi a könyv szövegének és illusztrációinak egymáshoz 
való helyzetét illeti: a legszabadabb elhelyezési módok 
uralkodnak a japánoknál; szimmetriát, szabályokat a derék 
japánok nem igen akarnak ismerni. Legföljebb az exportra 
szánt könyveknél tesznek e tekintetben némi koncessziókat.

flz európai nyomdász — és különösen a nyomó — nem 
sokat értékesíthet a maga munkakörében abból, ha a japán 
nyomtató-művészetet tanulmányozza, m ás viszonyok van
nak itt is, ott is, s  más segítő eszközökkel, más techni
kával dolgozik a japán könyvnyomtatók nagy átlaga, mint 
aminő technikát európai meg amerikai szaktársaik követnek, 
fl japán könyvnyomtatásban egészen a legújabb időkig a 
művészettel párosult kézmivesség volt úgyszólván az egyed
uralkodó, míg Európában már a tizenkilencedik század  
közepe körül a gyáripar jegyébe fordult át a nyomdászat.

Ha tehát közvetettemül nem is, közvetve annál többet 
köszönhet az európai nyomdászat a japán nyomtató mű
vészetnek. még peőig főképpen az illusztrátorok közvetíté
sével, akik mór régóta feszült figyelemmel tanulmányozzák 
a japán nyomtató művészetet. 5  méltán, mert a zseniális 
és tartalmas japán könyvdíszből és könyvillusztrációból 
igen sokat tanulhatnak. Ualamint a naiv, gondtalan, min
dent dekoratív célra kihasználó japán művészfölfogásból is.
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fl uonalas ornamentumok uonaluastagsdga.
Érdekes kérdés vetődött fel most a külföldi szakiroda- 

lomban : a uonalas ornamentumok lénia-vastagságát akar- 
Iák olyanná tenni, hogy a most általánosan használt lénia
falták {ál alkalmazhatók legyenek hozzájuk. Ezzel a törek
véssel természetesen kapcsolatos a lénia-vastagságok szá
mának korlátozása, illetőleg teljesen egyöntetűkké tétele is.

Rz öntödék mintakönyueiben rendesen egy sereg külön
féle vastagságú léniát látunk, s a nyomdász esetrői-esetre 
választja ki onnan a neki éppen tetsző lénia-vastagságot. 
5 bár az öntödék megállapította lénia-vastagságokban van 
bizonyos rendszer, amennyiben rendesen egy-egy tized- 
pontnyi különbség van a mintakönyvbeli vonalak között: 
a különböző nyomdák léniái ritkán egyeznek meg egymás
sal, mert például a finom és fompafinom vonalaknak több
féle fokozatuk van, s az egyik nyomdában ez, a másikban 
amaz a fokozat van meg belőlük, a szerint, hogy melyik 
tetszett legjobban a rendeléssel megbízott üzletvezetőnek.

néhol a vonalas ornamentumok meghozatala után észre
veszik, hogy a nyomdában már meglévő —  mondjuk tompa- 
finom —  léniák vastagság dolgában nem egyeznek meg pon
tosan az ornamentum vonalaival. Ilyenkor aztán meghozat
ják a megfelelő vonalat is, aminek rendesen az az ered
ménye, hogy előbb-utóbb összekeueredik a régi vonalakkal.

R kétpontos képű fekete léniát húsz egyforma részre 
osztva, egy berlini szakíró, Filzhuth Pál a következő osz
tályozást állapítja meg a most használatban levő uonalak 
elneuezése tekintetében: Egy tizedpontnyi vastagságúnak 
kellene lennie a közönséges finom lénia képének, de ez —  
ha eredetileg annyi is volt —  egy-kettőre a duplájára nyo
módik széjjel; a két, három és négy tizedpontnyi vonalak 
a tompafinom léniák elneuezése alatt foglalhatók össze ; 
az öt, hat, hét, nyolc és kilenc tizedpontnyi vonalképet 
ornamensvonalaknak nevezi Filzhuth; a tíz tizedpontos 
vagyis egypontos léniáknak nyolcadpetites fekete vonal az 
elnevezésük mindenfelé; a tizenegy, tizenkét, tizenhárom s 
tizennégy tizedpontos léniáknak megint ornamensuonal volna 
a nevük; a tizenöt tizedpontos képű vonal neve három
negyedes kövérségű negyedpetit lénia ; tizenhat tizedponttól 
tizenkilencig bezárólag megint arnamensvonalnak nevezi a 
léniót Filzhuth; a húsz tizedpontos vonalat pedig negyed
petites fekete vonalnak nevezik minálunk meg a németeknél.

Lássuk már most, hogy a különböző vonalas ornamen- 
tumoknak minő a vonalvastagságuk. Ugyancsak a föntebb 
említett szakíró szerin t: a Berthold-féle meg a Woellmer- 
féle tompafinom ornamentumsorozafok hórom, a Krebs- és 
Gursch-félék pedig öt tizedpontnyi vonalúak; a Bertholdék 
Libellen-ornamentumai és 5chelter Q Giesecke 180-as soro
zata hat, Woellmer szabadkézi vonalai hét tizedpontnyi 
vastagságúak; a Berthold-féle flnker-dísz meg a Gursch- 
féle Simplex-ornamentum nyolc tizedpontosak; Gursch kis 
Reform-dísze és Krebs Uictoria-ornamentuma tíz, Berthold 
fekete-fehér ornamentuma tizenegy tizedpontnyi vastag ; 
Woellmer Trio-vonalainak B sorozata meg ugyané cégnek 
Ruista-dísze tizenkét, a Trio-vonalak C sorozata tizenöt, 
a Q sorozat tizenkilenc tizedpontnyi uastag ; a Berthold- 
féle Rtlasz-disz meg a Gursch-féle Reform-ornamentum 
vonalainak vastagsága húsz tizedpont vagyis egy negyedpetit.

(Tlár ebből a kis összefoglalásból is kitűnik, hogy meny
nyire szükséges volna a vonalas ornamentumok lénia-vas

tagságának megállapításakor egy kissé több tekintettel lenni 
a könyvnyomtatók érdekeire. H húszféle vonalvastagságra 
éppenséggel nem volna szükség, ha a betűöntők normális 
vastagságokat állapítanának meg, s ornamentumaik készí
tésekor ahhoz ragaszkodnának. Filzhuth a nyolcadpeíitnyi 
lénia-törzshöz az egy, három, öt, nyolc és tíz, a negyed- 
petitnyihez a tíz, tizenhárom, tizenöt, tizennyolc meg húsz 
tizedpont vastagságú uonalképeket ajánlja, de még ez is sok.

fl modern női Ieuólpapirosok megudlasztdsa.
R divat nemcsak az emberi ruházkodásban, de az élet 

minden megnyilvánulásában hódit. Tehát nemcsak a lakás- 
berendezésben, hanem még a nők levélpapírjának külsejében 
is. H modern levélpapíron például már nem használnak 
koronát és címert, kiuéue az ünnepélyes hivatalos alkalma
kat. Ezek helyét a monogramm, a kezdőbetű, leginkább 
azonban valami jelmondat foglalja el, melynek megválasz
tása az illető levélírónő szellemességéről és jelleméről tesz 
tanúságot. Bizalmas közlésekre az elefántcsont és kék a 
kedveli szín, s ezzel összhangzania kell az eddig úgy el
hanyagolt pecsétuiasznak is. Rz eddigi széles, négyszög
letes borítékok helyett a hosszúkás a divat, mely belül 
fehér vagy ezüsfszürke papírral uan bélelve. R divat az 
írást is megváltoztatta. Rzelőtt a kecses, félig fekvő betű
ket kedvelték, most mennél hegyesebbek, mennél nagyobbak, 
szóval mennél férfiasabbak, annál elegánsabbak. Itt azon
ban nem annyira a divatnak, mint az általános irányzat
nak befolyása érezhető. R mai automobilozó, vadászó, 
dohányzó, lovagló asszonyok máskép tartják a tollat, 
mint a kézi munkával foglalkozók. S így a divat voltakép 
nem is divat, hanem e látszólagos semmiségben is v issza
tükrözi a nagyvilági nők lelkében beállt jellemző változást.

fl mesterszedőnek az úgynevezett előkelő világban meg
nyilvánuló papiros- és nyomtatuár.ydiuafakat is figyelemmel 
kell kísérnie, ha azt akarja, hogy mindenféle igényeket 
sikeresen tudjon kielégíteni. S  tervezeteinél jól teszi, ha 
számon tartja a papiros-konfekcióbeli újdonságokat is. 
(Tlert a puszta szedéstechnikával meg rajztechnikai ügyes
séggel a magánhasználatra szánt levélpapirosaknál nem 
viszi sokra. Rz angol meg francia mesterszedőknek is a 
papiros-anyag jó megválasztása az egyik legfő erősségük.

H pusztán csak sorokból álló könyucímekről
írja egy német esztétikus; R z ilyesmi mindig jobb, mint a 
hamis utakon tévelygő, komplikált díszitményezéssel készült 
címlap. R z ábrás meg ornamentális könyuborítékok mellett 
a kizárólag szedés útján készült boríték is becsülettel meg
állhat, de csak akkor, ha valóban egyszerű, s  pusztán 
csak sorokból áll. Ha a könyv kiadója fázik attól, hogy 
a borítékot valamely nevesebb festővel, illusztrátorral vagy 
iparművésszel rajzoltassa meg, mert ez bizony pénzbe kerül: 
a nyomdász bizony a maga korlátolt eszközeivel ne igen 
vállalkozzék valami föltűnő és kiválóan művészi hatás elő
idézésére. — Eddig a német esztétikus, mi megfordítjuk a 
tételt: a nyomdász igyekezzék arra, hogy ő maga is bizo
nyos mértékig tudjon dekorálni. E z  az alapnyomati leme
zek meg a rendelkezésünkre álló díszítő darabok stb. sege
delmével könnyen megy; a fő dolog, hogy a nyomdásznak 
meglegyen a kellő ízlése, tér-, forma- és színérzéke, szó
val rajztudása. Ennek a megszerzése nem boszorkányság.
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flz íu-igazító készülék a modern gyorssajtúkon.
Hz apródonkint már terjedni kezdő berakó készülékeknek 

mintegy előfutáraiul tekinthetők azok az íu-igazító készü
lékek, amelyek a kézzel berakott íueknek oiflalsó irányban 
uaió helyre-tolására szolgálnak. E  készülékeket a gépgyárak 
ma már minőén nagyobb gyorssajtóra rászerelik, még pedig 
a nélkül, hogy a gépet megrenőelő nyomőász ezt különösen 
kikötötte uolna. Egészen természetesnek találják már̂  ezt.

Önberakáual ellátott gépeken nélkülözhetetlen is az ilyen 
íu-igazító készülék, egyebütt uaió alkalmazása tekintetében 
azonban gyakran komoly panaszok hangzanak föl ellene.

Hz úgyneuezetf ” fIórposzt” -ra auagy csipkézett, uágat- 
lan szélű merített papirosokra, touábbá uékonyabb nyom- 
tatő- és plakátpapirosokra uaió nyomtatáskor a készülék 
egyáltalában nem használható, mert az elülső illesztések
nek még olyan pontos állítása esetében is az íuek a köze
pükön kidudorodnak, s a ráncképződés így elkerülhetetlen.

Egy másik komoly panasz abban foglalható össze, hogy 
az íu-igazító készülék alkalmazása mintegy a hanyagságra 
szoktatja a berakónőket, amennyiben abban a hitben, hogy 
a készülék úgyis a helyére tolja az íuet, nem uégzik a 
berakást kellő pontossággal. H dolog köuetkezménye aztán 
az, hogy gyakran a kényesebb munkák is hibás regiszferűek.

mindezek a bajok okozzák aztán, hogy a gépmesterek 
tekintélyes része egyáltalában nem akarja használni az 
íu-igazító készüléket. Inkább egyszerűen fumigálja a gyors- 
sajtó-építési technika e különben sok tekintetben  ̂hasznos 
uíumányát, mintsem hogy az árnyolőalaiual bajlóűnia kelljen.

flz íu-igazító készülék hibás műköőésének sokszor maga 
a gépmester az oka, amennyiben nem tartja elég tisztán a 
készüléket. Peőig a készülék rúőja és rúgó! közt össze- 
gyűlemlett legkisebb piszok és összeszáraőt olaj, esetleg 
a tisztogatásra használt rongyból kiszakaőt egy-két szá
lacska is már erősen befolyásolja a készülék műköőesét.

fl papiros nyomtatás közben uaió tépődése.
(Dúlt füzetünkben szólottunk a papiros tépőőésének az 

okairól, fitost egy érőekes kis közleményt oluastunk erro 
a német szaklapok egyik legtekintélyesebbikében. E szerin 
tehát a tépőóést a krétás papirosoknál a kréfaréteg porózus 
uagy gyöngén kötött uolta okozza, ami különben elég ter
mészetes őolog. De lehet az is az oka, hogy helytelenül 
keuertünk firnászt auagy más anyagot a festékhez, s az 
utóbbi ennek köuetkeztében túlságosan tapaőóssá lett. 5 
még a festék alacsony hőmérsékének is nagy szerepe uan 
a fépőőés előiőézésében. Hkár ez, akár más az oka a 
tépőőésnek: a gépmester rendesen petróleumot auagy más 
olajos-zsíros anyagokat szokott keuerni segítségül a festék *•

H német szaklap mindez anyagok helyett bolognai r - 
iának alkalmazását ajánlja. E z  az anyag nem más, mini 
szép fehér és a mellett renőkíuül könnyű kréta. 5 mer a 
legtöbb esetben igen jó szolgálatot tesz a nyomtatás tekin
tetében, s az ára is uiszonylag elég olcsó: talán nem a r , 
ho gépmestereink olykor megpróbálkoznak a használat u a .

fl festéknek meg a firnásznak keuerési módja.
Kast B Ehinger festékgyára hosszas tapasztalatok alap

ián a köuetkező érőekes tudniualókat bocsátotta közre.
H grafikai iparágaknál használt festékek technikai szem

pontból három csopotba oszthatók: 1. o fölőfestékek cso

portja, amelybe a bányászati úton nyert s aztán egysze
rűen csak finomftási eljárásnak aláuetett természetes fes
tékek (az okra, terra ői 5iena, umbra stb.) tartoznak ;
2. a fémek összetételeiből előállított festékek csoportja 
(krámsárga, párizsi kék, ultramarin, cinóber, selyemzölő);
3. a lakk- auagy pigmentfestékek csoportja, amelyet a 
nöuényi és állati uilágból származó, ualamint a kátrány
készítéssel kapcsolatosan előállított festékek töltenek meg.

Hmíg a fölőfestékek csoportjába tartozó keués-számú 
festékfalta meglehetősen egyformán uiselkeőik a firnász- 
szal szemben: a fém- meg lakkfestékek csoportjába tar
tozó és folytonosan szaporodó festékfélék olyan anyagokat 
tartalmaznak, amelyek előállításuk, kémiai és fizikális 
tulajdonságaik, ualamint a firnász irányában uaió uiselke- 
désük tekintetében egymástól nagyon különböznek. Hogy e 
festékeket a különböző grafikai eljárások céljaira jól elő
készíthessük s a hozzáualó megfelelő firnászminőséget 
eltalálhassuk: ismernünk kell a festékek tulajdonságait is.

Általános szabályként megállapítható, hogy a specifikusan 
nagyon könnyű festékek eldörzsölésére használt firnásznak 
igen könnyűnek kell lennie, mert különben nehezen föl- 
őolgozhatóuá lesz a festék; a nehezebb fajsúlyú festékek
hez már erős uagy közepes erősségű firnászt is uehetünk.

Hogy a színek a maguk teljes pompájában éruényesül- 
hessenek: keueréskor meg széjjeldörzsöléskor ügyelnünk 
kell a legnagyobb tisztaságra. Különösen a uilágosabb fes
tékekkel uaió munkára áll ez ; ualamely uilágos sárga uagy 
gyöngéd piros szín már csak a keuerés közben lerakodott 
csekélyke pormennyiség által, auagy a dörzsölő meg föl
adó hengerek pórusaiban uisszamaraőt parányi kék uagy 
fekete festék köuetkeztében i s :  egy-kettőre meguáltozik.

Uannak a festékek közt olyanok, amelyeket nem szabad 
összekeuernünk, mert kémiai bontó hatásuk uan egymásra,
f) firnásszal keuert festékeknek ez az egymásra-hatása 
kisebb mértékű, sőt sokszor alig is uehető észre, míg 
ugyanezek a festékek egyszerűen csak uízzel keuerue any- 
nyira megbontják egymást, hogy a kiuánt szín helyett egé
szen más — többnyire ualami piszkos árnyalatú — kere
kedik ki belőle. Különösen erősen hatnak egymásra : a káő- 
miumsárga és kremsi fehér; az ultramarin és a nem egé
szen saumenfes kremsi fehér; az ultramarin és krapplakk ; 
a magentalakk és uj uörös egyrészt, s a bronzlakk meg 
az ” o”  jegyű briliáns bíbor másrészt. H gépmester tehát 
jól teszi, ha az itt fölsorolt fesiékkeuerésektől őrizkedik.

Uas- é s  acéltdrgyaf? meguédése a rozsda ellen.
H rozsda ellen, mely annyi kárt tesz uas- és acéltár

gyakban, a köuetkező szerek ajánlhatók: Hegyünk faolajat 
s töltsünk bele néhányszor óuatosan oluasztott ólmot, uagy 
uegyünk fél kiló faolajra 2 gramm magnéziát, hagyjuk 
néhány napig napon állni, s szűrjük le. E  szerekkel nem
csak megóujuk az illető tárgyakat a rozsdálól, hanem dör
zsölés által még ki is  uesszük azt belőlük. H köszénkát- 
rány, melyet üueggyárakban kaphatunk, szintén hathatós 
óuszer rozsda ellen. H finoman csiszolt acéltárgyakat meg
óujuk a rozsda ellen, ha oltatlan mészporba tesszük 
H rozsda ellen uaió uédekezésnek különben az az alapja' 
hogy az illető uas- uagy acéltárgy fölületét a leuegőtől jói 
elzárjuk. Éppen ezért a nem illékony és ezenkíuül sauakat 
sem tartalmazó olajoknak is elég jó hasznát uehetjük a 
géprészeknek rozsda ellenében uaió meguéőelmezésekor
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riyomddsz-Éukönyu te Úti Kalauz 1908-ra.
fl Lerner Dezső szaktársunk szerkesztette szakegyesiileii 

Évkönyvnek immár a tizedik kötetét kaptuk kézhez. Ez  a 
kötet is méltó az előbbeniekhez. Tartalma s kiállítása egy
aránt megüti azt a mértéket, amelyet a hatalmas ilyomdász- 
Szakegyesület hivatalos kiaóuányátál joggal elvárhatunk.

már a kötés maga is jó hatású; a vörös alapról az 
aranybetűs fölírás igen szépen emelkedik ki, s a zöldszínű 
levéldísz is igen jó! harmóniái az alap és a rózsák piros 
színével, fi címlap is igen szép, jól átgondolt munka, de 
teljes érvényre csak úgy emelkedhetnék, ha az előtte levő 
örlapot nem foglalná el egy kissé brutális hatású hirdetés.

fi tartalomban természetesen a naptári rész meg a vele 
kapcsolatos postai, távirdai és bélyegilleíéki útbaigazítások 
állnak legeiül. Lerner Dezső szerkesztő rövid, de velős elő
szava következik ezután, majd pedig Haraszti lózsef szak
társunknak a könyvről Írott nagyabb terjedelmű dolgozata. 
H könyv históriájára vonatkozó adatoknak bőséges gyűjte
ménye ez a cikk, s összefoglalása becsületére válik a szor
galmas munkatársnak. Egy Berlinben élő gépmester szak
társunk, Fehér Béla alapos cikke következik ezután. Címe: 
” fl spiess és schmiiz elhárítása” , s gépmester szaktár
saink sokat tanulhatnak belőle. Kaczander lózsef szaktárs 
a magyar stílusról írt pompás nyelvezetű cikket; nézetei 
sok tekintetben ellentétesek a miénkéivel, de annyit el kell 
ismernünk, hogy érveinek javarésze eléggé meggyőzően 
hangzik. Lengyel Albert ” fl fejlődés útján”  címmel a tipo
gráfia esztétikáját tárgyalja gondos irállyal megirt cikkében.

R derék szerkesztő, Lerner Dezső szaktársunk által 
megírt és összeállított rengeteg anyag következik ezután. 
Rz esztendő történetével kezdi, elmondva benne a nyomdász
szervezetet közvetetlenül érdeklő eseményeit az elmúlt évnek. 
R békéltető bizottságok beosztását közli ezután, majd pedig 
a statisztikai rész következik, amelyben körülményesen ki 
van mutatva a nyomdák meg a munkások száma, valamint 
a helyiségek minősége meg a munkaidő mennyisége is.
E  statisztika szerint most 191 a budapesti nyomdák száma, 
s 3091 segéd dolgozik bennük (2574 szedő és 517 gép
mester meg nyomó). Hz inasok száma Budapesten 674 
(454 szedő- és 193 nyomóinas). Árszabályt fizető nyom
dában dolgozik, tehát szervezett munkás a szedőknek 97, 
a nyomóknak pedig 92 százaléka, már tudniillik Buda
pesten. R vidékre vonatkozóan rosszabb az arány, de 
mégis óriási fejlődést mutat. R vidéki nyomdák összes 
száma 731, közülük a statisztikai adatokat megszerezni 
701-ből sikerült. E  901 nyomdában 2141 a szedők, s 482 
a gépmesterek szám a; a szedő-inasoké pedig 1059, a nyo
móké 149. fl szedőknek 89, a gépmestereknek 88 száza
léka dolgozott minimumos vagy ezen fölüli bérért a vidéken.

fl statisztikai rész keretében megtaláljuk még a befűöniők 
statisztikáját is , valamint egy összehasonlító táblázatot 
arra nézvést, hogy milyenek voltak a nyomdabeli viszonyok 
az utolsó tiz esztendőben. Igen érdekes és hasznos tábla ez.

fl nyomdász-segédek, segédmunkásnők stb. árszabályait, 
a kilövési módozatok sémáját, a korábbi évekből ismert 
elsőőleti, n-számítási, munkadijkiszámítási, különóra-kiszá
mítási, papírmennyiség- és kéziratkiszámítási stb. táblákat 
találjuk még a kötetben, majd az egyesületi tájékoztató 
kerül a szemünk elé, amelynek hasznos volta nyilvánvaló.

R könyvnek a fiatalabb nyomdászoknak szempontjából

talán legértékesebb része az, ahol a magyarországi útirá
nyok vannak nonpareille-betűből szép rendbe csoportosítva. 
Csak az tudja igazán méltányolni a könyvecske e részének 
hasznát, aki már rótta valaha a magyar országutakat.

H könyvecske tehát minden tekintetben dicséretére válik 
a kiadó Szakegyesületnek, meg tevékeny titkárának, Lerner 
Dezső szaktársunknak. Egyrészt egy láncszemet illesztettek 
be véle a szakirodalmunkba, másrészt pedig hű tükrét 
adták benne mostani könyvnyomdászati viszonyainknak.

Kner Izidor Röpke Lapj’ainak Ieguj'abb füzete.
R gyomai derék könyvnyomtató-mester Röpke Lapok című 

füzeteinek megjelenése szinte eseményszámba megy a szak
irodalmunkban. filinően szép és jó dolog, amire a magyar 
könyvnyomtatás csak képes : hatványozott mértékben van 
meg a Röpke Lapokban, s magunk is mindenkoron nagy 
gyönyörűséggel szoktuk lapozgatni eme pompás füzeleket.

fl legújabb füzet elkészítésekor kitűnő segítő társa akadt 
Kner Izidornak az ő Imre fiában, aki külföldi iskolákon 
szerzett kitűnő szakismereteit immár a gyomai nyomda 
érdekében gyümölcsözteti. fl Röpke Lapok mostani füzete 
is már egészen az ő vezetése alatt készült; a címlap az ő 
tervezete meg szedése, s azonkívül az egyes lapok színe
zése és az egésznek összeállítása is az ő keze munkája.

fl mostani füzetben a sok táncrenden meg a három szép 
műmellékleten kívül hatvanhét oly meghívó-minta van, mely 
jobbára neves festőművészeink rajza után készült, s  már 
csak ezért is méltán fölköltheti nemcsak a bálozó közön
ségnek, hanem a magyar könyunyomtató-világnak is a leg
teljesebb érdeklődését. Hiszen Kner Izidor e tekintetben való 
áldozatkészsége közismeretes. Csak nemrégiben járt le az 
a nagyszabású pályázata, amellyel ezer koronát tűzött ki 
jő báli meghívók tervezésére, fl beérkezett háromszáz darab 
pályamű közt ezenfelül még negyvenet talált olyat, amely 
érdemesnek látszott a megvásárlásra. 5  Kner Izidor nem 
kímélte a pénzt; megvette s Röpke Lapjaiban nagy költ
séggel reprodukálta valamennyit, olyan tipográfiai művet 
teremtve elő ezzel, amely a maga nemében eddig páratlan.

Hz Első fílagyar Betűöntődé R.-T. mintakönyue
uj kiadásban jelent meg a közelmúlt napokban. Tömör és 
mindamellett jól áttekinthető összeállításban sorakoztatja 
benne ez egyetlen nagyobb szabású betűönfödénk a maga 
sok szép, a külföldiekkel bátran vetekedő beiűfajtáját és 
rézléniáját. Legeiül tízféle gyöngybetűt látunk a mintakönyv
ben, valamennyi szép tiszta öntésű, jól olvasható betűfaj. 
fl könyvbetűk nagy serege következik ezután; valamennyi 
klasszikusan egyszerű és szép, s okvetlenül megfelel úgy 
az igényeinknek, mint a külföldi öntödék bármelyikének 
hasonló terméke. Köztük különösen a modern Romana 
fölülmúlhatatlanul Jó alkotás. R dísz- és címbetűk jórésze 
olyan, hogy praktikus voltukat és kapósságukat évtizedes 
gyakorlat bizonyítja; de modern betű is szép szómmal 
akad köztük, fl rendkívül kapós Corvinus-betűből immár 
tízféle fokozatot önt az öntöde. Körlevelekhez való, kéz
írásos, frakiur és cirill betűkből is nagy választéka van az 
öntödének, s igazán értheíetlen, ha ilyesmiért ma még kül
földre megy a magyar könyvnyomtató. Tömérdek díszítő 
darabot, záró díszt, homloklécet, politipiát meg rézvonalat 
látunk még a mintakönyvben; mind dicsősége iparunknak.



XUI1. éuf. Grafikai Szemle. ÍZ. szdm: 1907 december haua. Z75. oldal.

Péczely lózsef és az ő mindenes Gyűjteménye.
H magyar szellem ujraébredése korában, a tizennyolca

dik század vége felé, nagy dologra szánta el magát néhány 
lelkes komáromi hazafi és újságot indított. Pérzeiy lózsef 
református tanár uolt a uezérük és az 6 szerkesztésében 
jelent meg 1789 julius elsején a mindenes Gyűjtemény első 
száma, amelyet különben az akkori szokás szerint levél
nek hiutak. Úgy tervezték, hogy előfizetési árát egy éure 
helyben két forint harminc krajcárra, postán küldve meg 
öt rajnai forintra szabták. De a jő mindenes Gyűjtemény, 
mely első tudományos folyóiratunk volt, nem élt sokáig. 
Hiányzott minden újság éltető eleme, a közönség érdeklődése, 
pártolása, s  a lap a hatodik évnegyed végén teljesen meg
szűnt. Pedig a szerkesztőn kívül akkori irodalmunknak so 
jelese közölt benne cikkelyt és a lap célja, Péczely szerint, 
éppen az lett volna, hogy a közönséget az olvasásra szó 
tassa. ” Rzt akarjuk — írja — hogy az asszonyokat s 
még eddig az olvasásban kevéssé gyönyörködő nemese
ket kapassuk az olvasásra és a magyar könyvekne 
szeretetekre. ”  E z  természetesen nem nagyon sikerült nekik, 
de hogy mennyi bajjal járt az újság kiadása, arra elen 
világot vet a XXU I. levélben 1790. évi junius hónap 30-an 
közölt föiszólítás. Ebben a szerkesztő ilyenformán panasz
kodik: ” fi 105-ik lapon azt Ígértük volt, hogy a mi érde
mes Olvasóinknak neveiket s a bé-vett és ki-adoit költség
nek Summáját ki fogjuk nyomtatni. De mivel minden érde
mes Olvasónknak utána kellene tenni, megküldötle-é az 
5 forintokat, vagy nem ; sokan pedig vágynak még ollya- 
nok, akik felől reménységünk van, hogy meg fogják ku - 
deni : hogy az iilyeneknek kisebbséget ne szerezzünk, a 
neveknek kinyomtatások elmarad. Csak azt említjük azer , 
hogy itt körülbelül 40-en, Pástán pedig 97-en  ̂ olvastá , 
azokkal együtt, akiknek ingyen küldöttük ezen fél eszfen o-
ben e Gyűjteményt; de közel egy negyed része a pénzt m g
bé nem küldötte, úgy hogy másfél száz forintnál te ce 
kellett a magunkéból a költséget pótolnunk. Azon e™enies 
Urakat, akik még a Gyűjteménynek árával tartoznak, ér
jük a magok nemes Uérekre s  Keresztyénségekre, hogy a 
mi nagy kárunkat tekintvén, azt megküldeni méltoztassa 
nak.”  — Péczely lapja tehát ebben az időben összesen 
százharminchét példányban járt és ennek egy része i3 'n9Ve£- 
fi íöbbiért pedig jő magyar szokás szerint nem fize e

Hdatok az olasz hírlapirodalom történetéhez.
fiz újságok históriájának megírása már-már külön ága 

lesz az irodalomtörténetnek, s egyes nemzetek nagy tu _asa 
kizárólag erre a szakra vetik magukat, fi francia ujsago 
történetéről Hatin, Uandin és Deschiens írtak hatalmas 
monográfiákat; a belgiumi nyomdászat és hírlapíras or 
nefét Harzée foglalta össze ; a németével Prutz fog a ozo 
legtöbbet; az angol hírlapirodalomról pedig Andrews ír 
Hatin francia könyvéhez hasonló értékű angol mun a . 
fi magyar hírlapirodalom históriájáról számot tevő on°  
munka eddig alig jelent meg; a rája vonatkozó a a 
széjjel vannak szórva 5zabó Károly bibliográfiájában, s 
Toldy Ferenc, Beöthy Zsolt meg mások irodalomtorteneiei- 
ben. fi magyarországi hírlapok őséről, II. Rákóczi ere. 
mercurius Ueridicus-áról pedig a kuruc-idők történetírója, 
Thaly Kálmán írt forrásmunka-számba menő tanú monyi . 
E legrégibb hírlapunkról más forrásmunka tudtunkkal nincs.

Saivatore Bongi, a iuccai levéltár igazgatója, az olasz- 
országi hírlapirodalom történetének összefoglalásával pró
bálkozott meg, s irataiban sok érdekes, a könyvnyomtatás 
történetét is közelről érintő adatot közöl az olvasóival.

fl hírlapok őseit általában Olaszhonban szokták keresni, 
s nem ok nélkül, mert hiszen a középkorban e félszigeten 
virágzott legjobban a kereskedelem, s  következésképpen a 
pontos hírszolgálatnak is  itt érezték leginkább a szükségét, 
fl tizenharmadik században tehát már bizonyos ujságféiék 
jelentek meg Olaszországban: vállalkozó szellemű és Írás
tudó emberek összeszedték a maguk városabeli meg egye- 
bünnen hallott híreket, megfelelő számú példányban lemá
solták, s az így elállított kis írott újság egyes példányait 
pénzért adták el az érdeklődőknek, fiz újság készítésével 
foglalkozó embereknek gazzeftanti, avvisatori, fogliettanti, 
novellisíi avagy menanii volt a nevük, s mesterségüket 
csak jóval a könyvnyomtatás végleges meghonosodása után, 
a tizenhatodik században hagyták abba. H tudás Bongi 
még az 1554-ik évből is  talált ilyen írott újság-példányt.

fiz újságkészítés tehát a másolók kezéből a könyvnyom- 
tafókéba ment át. Különösen két város volt Olaszország
ban, amely az akkori viszonyok közt jelentékenyebbnek 
nevezhető hírlapirodalommal dicsekedhetett. Uelence volt az 
egyik, Róma a másik, fiz előbbi városban konzervatíviz
mus és mérséklet jellemezte a nyomdászok meg hírlapírók 
működését, annál radikálisabb volt azonban eljárásuk Rómá
ban, hol a pápai uralom sok szennye bőven adott okot és 
alkalmat a hírlapírás kritikai szellemének kialakulására.

fl hírlapcenzura meg az egyháznak nem tetsző dolgok 
megírásában ludas könyvnyomtafák meg hírlapírók üldö
zése is Rómában kezdődött meg. U. Pius pápa keserűen 
panaszkodott a konzisztoriumban, hogy ” az újságok a 
pápát, a bíborosokat meg egyéb főpapokat gyalázó újdon
ságokat közölnek” , fi panaszt mihamar követte a meg
torlás is. Egy Ilicola Franco nevű hírlapírót fölakasztottak, 
mert — mint a velencei fivvisi című újság 1560 februárius 
havának 11 -ik napján írta —  ” több igen kiváló urat meg
rágalmazott” . Egyéb kegyetlenkedést is bőven elkövettek a 
pápák, csakhogy a szabadabb szájú íróknak és nyomdá
szoknak torkukra forrasszák a véleménynyilvánítást, de 
minden terrorizmusuk sem volt képes elfojtani az újság
írói kritikát. Egy 157Z-ben Uelencében megjelent lojálisabb 
újságban a következő sorokat olvassuk erre uonatkozóiag : 
"Hétfőn konzisztoriumi ülés volt, amelyen ő szentsége 
keserűen kifakadt azok ellen, akik újdonságokat írnak és 
titkokat lepleznek le, mások tökéletlenségeit kifigurázzák s 
nagy lármát csapnak meg nem kevés botrányt művelnek ; 
ezt már semmiesetre sem lehet tovább tűrnie a szentszéknek.”  

R tragikus véget ért skót királynő, Stuart mária, kivégez
tetése előtt levelet írt V . Sixtus pápának, figyeimeztetue őt 
arra, hogy Rámában valami újságíró él, aki a pápai uduar 
titkait rendszeresen elárulja Erzsébet királynőnek, fi pápa 
mindenek előtt a bíborosokat rótta meg, mert csak az ő 
indiszkréciójuk révén tudhatta meg a titkokat az egyszerű 
újságíró, finnibaie Cappello. fi bíborosoknak nem lett egyéb 
bajuk, a szegény Cappello azonban keservesen meglakolt a 
bűnéért: levagdosták a kezeit, kitépték a nyelvét, s vége
zetül fölakasztották. —  Hogy minő olcsó uolt akkoriban 
az emberélet, különösen ha nyomdászéról vagy újságíróéról 
uolt szó, bizonyítja, hogy Cappelióról kivégeztetése után egy 
szót sem ejtettek az akkor már nagy számú olasz újságok
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fTlagyar gydrtmanyú újabb alapnyomati lemez.
H furfangos székely nép, mely a ueleszületett tulajdon

ságánál fogua minőén őolognak csinját-biniát iparkoöik el
sajátítani, mit mások egész könyvárakból akarnak kibön
gészni, s abból is csak a nyomtatott őoiog maraő úgy 
ahogy a fejükben, aőőig a székely nép furfanggal, értel- 
mességéuel iparkoöik a őoiog nyitjára jönni. Gábor Áron, 
az egyszerű székely kouács, nem habozott egy percig sem, 
hagy az öntött ércből ágyút készítsen, mi sikerült is neki, 
nem úgy mint sok tuőós matematikai és algebrai szám ítás
sal teszi, hogy a végén mégse lehessen használni. E  szé
kelyek közé tartozik egy őerék szaktársunk Barőácz Sánőor 
gépmester is ; ő sem nyugoőott, hanem már mint inas fúrt- 
faragott, s iparkaöott 
a nyomőai gép egy
szerűsítésén. Hogy ez 
mennyire sikerült Bar- 
őácznak, azt nem tu- 
őom megbírálni, mert 
nem volt alkalma a 
gyakorlatban bemu
tatni. Oe annál jelen
tősebb és az egész 
nyoműászatra nézve 
fontos az a lemez, 
amelyet sikerült neki 
hosszas kísérletezés 
után előállítania, és 
amelyet a föltaláló 
neve után teljes joggal 
Barőácz-lemeznek ne
vezhetünk el. E  lemez 
vegyi összeállítását 
nem tuőom, tehát nem 
is akarok vele fog
lalkozni, csak éppen 
a gyakorlati használ
hatóságára óhajtom a 
szaktársaknak szives 
figyelmét fölhívni. E  héten a véletlen egy űarab Bardócz- 
lemezhez juttatott és bizonyos kajáni mosollyal vágtam bele 
a késemet, őe már az első vágás után eltűnt a mosoly 
az ajkamról és helyette a meglepetésnek aőott helyet. —  
FI nagyobb őarabok kivágására tónusoknak a Bardócz- 
lemez meglepően jó, s  ebben a tekintetben a filöser-Iemez 
vagy linóleum közel sem jöhet hozzá, mert míg ezeken 
nehéz és gonőos vágás kell, aőőig a Barőácz-lemezen a 
vágás szinte gyerekjáték. Hz előnyomott, illetve a reá le
húzott szeőésre egyszerűen, minden vonalzó nélkül is csak 
végighúzzák és négy-öt perc alatt kész a kivágás, amihez 
a fllaseren egy ügyes kivágának legalább egy fél óra kell. 
H Szakkörnek, mint a magyar nyomdászat fejlődése és 
irányítása előmozdítójának kell arra törekednie, hogy e 
lemezt kipróbálja és lehetővé tegye, hogy egy törekvő magyar 
iparos, ki önerejéből törekedett valami hasznosat létesíteni: 
megkapja jutalmát, mert ő szűkös anyagi viszonyai miatt 
egyedül nem képes azt teljessé s az általánosságra nézve 
közkinccsé tenni. Ha csak a kísérletnél tartana, már akkor 
is támogatni kellene, de ő már kész dolgot ad elő, csak

lehetővé tegyék neki a további előállítást, mit így télen 
folytatni nem bír, mert e lemez előállításához egy szárítóra 
van szüksége, mit a fentebb jelzett oknál fogva nem tud 
bérelni. Ha azt a szaktuöók átvizsgálják és jónak találják, 
mi teljesen bizonyos, akkor a Szakkörnek mint tényezőnek 
kell rá felhívni az illető miniszter figyelmét, hogy míg sok 
erre nem érdemes kap segélyt, addig Bardócz szaktársunk 
kell hogy kapja, mert ha ő a lemezeket nagyobb mérvben 
képes lesz előállítani, nemcsak itthon, de az egész művelt 
földtehén, ahol nyomdászok vannak : hírt és dicsőséget fog 
szerezni a székely észnek. Schwartz László.

E  cikkecske beküldője, a Pap és Schu/artz féle nyomda- 
cég beltagja, be is küldötte egy a Bardócz-Iemez fölhasz
nálásával készült szép nyomtatványát szerkesztőségünknek.

E  nyomtatványon a 
Bardócz-lemezes tó
nus a lehető legtisz
tábban nyomtatódott, 
úgy mint a celluloid- 
lemezekről való nyo
máskor megszoktuk. 
H nyomtatvány elké
szítése különben tel
jesen kifogástalan.

Papiros-kereske
dők uj nyomddja.

Ilyesmi van most 
készülőben. Hz ala
pító közgyűlésen az 
előkészítő bizottság 
bejelentette, hogy im
már százezer korona 
van is jegyezve az 
uj részvénynyomöá- 
nak a céljaira. —  fl 
magunk részéről nem 
igen jósolunk sikert 
az uj vállalkozásnak. 

H mostani nehéz pénzügyi és gazdasági helyzetben sokkal 
különb auspiciumok közt alapított nyomdákat is inogni 
látunk. Ott van intő például a Községi nyomda R .-T . is.

R papirszállítási rendelet újabb uisszauondsa.
H kereskedelemügyi minisztérium visszavonta ama ren

deletét, mely szerint papirszállításoknál az állam, megye 
vagy községek részére kizárólagosan magyar gyártmányúak 
legyenek azok. H papirkereskedők és nyomdászok ugyanis 
bebizonyították, hogy hazai gyáraink még nem képesek 
sem quantitatív, sem qualitativ az egész hazai szükségle
tet fedezni. H visszavonás 1908 január 1-től egy évre szól.

Rendelet a uonalozds képesítéshez kötéséről.
H kereskedelmi miniszter úr 87663/1907. szám alatt 

kimondotta, hogy a vonalozó-ipart csak akkor lehet a 
képesítéshez kötött iparágak közé sorolni, ha a vonalozás 
könyvkötéssel kapcsolatos, olyanformán, hogy a papirost 
nemcsak vonalazzák, hanem összefűzik, vagy be is kötik.
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Tiltakozó liga az oluashatatian aláírások ellen.
Franciaországban — mikínt erről ” flz írás” című lap

ban olvassuk —  tiltakozó liga alakult oluashatatian kéz
irat és aláírás ellen. Hz ilyesmi nálunk is elkelne, meri 
légió azoknak a kereskeflőknek száma, kik teljesen olvas
hatatlanul karmolják nevüket, napóleon, kinek rettenelesen 
rossz írása uolt, a miatt vesztette el a Waterlooi ütközetet, 
mert egy olvashatatlan parancsát rosszul értelmezték. Vala
mikor Bismarck is megunta, hogy a hozzá kerülő akták 
elaluashatatlan aláírásait kisilabizálja s erélyes  ̂ rendeletben 
értesítette a külügyminisztérium hivatalnokait illenőősegre.

Egy kis ízleiítő az amerikai reklámhajhászatból.
Egy amerikai újságban olvassuk a következő ezópusi me

sét : Egy szamár, az erőőben futva, beleesett egy mely 
gödörbe s minden erőlködése "dacára sem tudóit onnan 
kikecmeregni. Csaknem elpusztult már az éhségtől, mikor 
egy rókát látóit arra haladni. Segítségül híuta azt. En 
nem vagyok elég legény ahhoz, hogy rajtad segíthessek , 
mondta a róka, ” de szolgálok neked egy jó tanáccsal, nem 
messze innen egy nagy elefánt tartózkodik. Hívd őt segít
ségül s ő menten ki fog szabadítani.”  fl róka távozván, 
a szamár így okoskodott magában: ” Én nagyon gyönge 
vagyok, mert már rég nem jutattam táplálékhoz, minden 
mozdulat, melyet teszek, erőueszleségef jelent rám nézve. 
Ha megerőltetem a hangomat, hogy az elefántot segítségu 
hívjam, akkor még gyöngébb leszek. Hz elefántnak köteles
sége, hogy hozzám jöjjön, a nélkül, hogy hívjam őt. így 
végezte a szamár s kimúlt az éhség mián. flagysokara 
azután ismét arra ment a róka s megpillantotta a sz a m ° r 
olt heverő csontvázát. ” Ha igaz az, hogy az állatok le e 
átvándorol az emberekbe” , így bölcselkedeft a róka, ak^or 
ennek a szamárnak a lelke át fog költözni ama kereskedő  ̂
egyikébe, kik nem tudják magukat elszánni a hirdetésre.

R z amerikai református egyháznak Baltimoreban a minap 
megtartott nagygyűlésén egy lelkész erősen kikelt az e en 
a szokás ellen, hogy a lapokban a színházak és mula sa- 
gok hirdetései foglalják le a legjobb helyet, s így nem cső a, 
ha a statisztikai adatok a mellett bizonyítanak, hogy a szín
házaknak tízszer annyi közönségük van, mint a templomá 
nak, noha a színházakban átlag naponta kétszer van e o- 
adás, míg a legtöbb templomban hetenként rendszerint csâ  
egyszer, vagy legfeljebb kétszer tartanak istentiszte e e . 
H gyűlés figyelmébe tehát azt ajánlotta, hogy az e9y|]aza az 
isten országának terjesztésében használják eszközül a re
klámot, mely — úgymond — csak javára válhat a vallásos
ságnak. Ha a templomokon villámos fényű föliratok ír e- 
tik, hogy mikor van az istentisztelet, ha ugyanazo a 
transzparensek hírül adják, hogy ki és miről mondja a szén 
beszédet s ha úgy az istentiszteletek sorrendjét, min 
prédikáló papok neveit az újságokban is rendszerint hír e ni 
fogják : akkor az olvasóközönség érdeklődését a társa aom  
legszélesebb rétegében is fölkeltik, s az is eljár majd a 
templomba, aki eddig alig, vagy egyáltalán nem jár a . 
H baltimorei lelkész föiszólalása vitát provokált, a 
érveltek a lelkész fölfogása ellen és még többen mellei • 
H gyűlés ugyan nem foglalt állást a kérdésben, oe szí 
bizonyos, hogy a reklám a vallásosság terjeszles ne 
egyik leghasznosabb eszköze lesz, amint hogy mar ma 
számtalan egyház, köztük magyar egyházak is, |o or 
egytői-egyig állandó hirdetői az amerikai napi lapoRnaK.

H Shares Big Department 5tore cég Hívóban sza a V® 
időközökben a levelezőlapok ezreit küldi széjjel, min 
egy-egy olcsó különlegességi cikket kínálva. H rimz 
rendszerint hivatalnokok, munkások, akik ezeket a y ' 
kát közvetlen a fizetésük, illetve bérük napját me9eloz “ 
kapják. — Igazi amerikai fogás az, melyet az 1.

iand Q Co. newyorki cég alkalmaz. H különböző helységek 
lakóihoz körlevelet küld, amelyben elmondja, hogy 8— 33 
dollárnyi bevásárlás esetén a vasúti költség háromnegyedét 
a vásárlóknak visszafizeti. Húsz helységre nézve áll ez a 
kikötés, és minél messzibb fekszik Dew Yorktól a helység, 
annál nagyobb összegű bevásárlás esetén téríti csak vissza  
a cég a riew-Yorkig szóló vasúti költség háromnegyed részét.

flz aszfalt mint a legújabb nyomtató-anyag.
fl "Hirdető szerkezet” nevű magyar találmány tárgyát 

oly szerkezet képezi, melynek segélyével több különböző 
hirdetés az úttestre a legnagyobb egyszerűséggel és gyorsan 
lenyomható. E  találmány lényege abban rejlik, hogy ezen 
szerkezet segítségével az aszfalttal vagy hasonló anyaggal 
burkolt úttestek, kocsiút és gyalogjáró könnyen felhasznál
ható és így óriási értéket képviselő hirdető felületté válnak. 
H hirdetések lenyomatása éjjel történik s így forgalmi aka
dályt nem képez, fl nyomtatásra használt festőanyag egy 
oly aszfaltglazur, mely az úttest anyagát nem rontja, azzal 
szervesen kötődik össze, vízben nem oldódik s mivel né
hány másodperc alatt szárad, az éjjeli járókelők ruházatá
ban sem tehet kárt. fl festő-anyag tartóssága szabályoz
ható és a legforgalmasabb utcákon is 4— 5 napig látható. 
Hogy szépészeti szempontból se legyen kifogásolható ez a 
hirdetési eljárás, továbbá, hogy a hirdetések jobban érvé
nyesüljenek, azoknak lenyomatása két ornamentáiis sáv 
Közé történik, úgy hogy az úttest egyhangúságát futó- 
szőnyegszerűen tagolják a rányomott hirdetések s azt 
ornamenrálisan díszítik. Kedvező ez az új hirdető eljárás 
gazdasági szempontból is a városokra nézve, mert azok
nak az útiesteknek a fenti célra való bérbeadása által egy 
új és folyton növekedő jöuedelmi forrást biztosít, mint olcsó 
és hatásos hirdetési mád is kedvező az új hirdető eljárás, 
tekintve azt, hogy éppen a terület, mely a hirdetésnek alap
ját képezi, áll bőuen rendelkezésünkre. Egy ilyen szerkezet 
hat különböző és egyenként egy négyzetméter nagyságú 
hirdetés lenyomatására alkalmas. Egy éjjelen át ötszázszor 
hat, tehát 3500 hirdetést lehet vele lenyomtatni, fl hirdető 
Készülék á l l :  egy kétkerekű taligára forgathafóan felerősí
tett dobból, mely a földre leereszthető és fölemelhető, fl 
dob homlokfelületére helyeztetnek el a nyomtatátáblák, 
melyekre a hirdetés szövege szerint összeállított ruggyanta- 
betűk vannak erősítve, fl betűket a kocsira erősített kenő
szerkezet festi meg. H dob ezen nyomtató-táblák fölvételén 
kívül még vászonhirdetések festésére is alkalmas, melyek 
este a dob belsejében elhelyezett lámpa által transzparens- 
szerűen megvilágittatnak. fl dob fogaskereke össze uan 
kapcsolva a futó kerékkel, s azt menetközben forgatja, fl 
kocsi természetesen nappal is használható mint hirdető-kocsi.

fl leuélborítékok föltaldldsdnak a jubileuma.
most múlt el száz éue, hogy Brewes brightoni papír- 

kereskedő a mostani alakú leuélborítékot forgalomba hozta, 
fl levélboríték tehát angol találmány, akár csak a cilinder
kalap, de közel hatvan évnek kellett elmúlnia, míg általáno
san elterjedt a világon. Tsak 1850 körül kezdett divatba 
jönni; addig a levélpapírt egyszerűen összehajtogatták, úgy 
hogy a beiratian fele essék kívül s  aztán lepecsételték, 
vagy —  ami még gyakoribb volt —  ostyával ragasztolták le.

fl Lorilleux-féle festékgyár budafoki építkezései
immár annyira közelednek a végleges befejezésükhöz, hogy 
a kiváló cég festékeinek gyártása nemsokára nálunk is 
megkezdődhetik, fl cég összes magyarországi megrendelőit 
idehaza készült festékekkel akarja ellátni, sőt tekintélyes 
kivitelre számít Ausztria meg a Balkán-államok felé is.
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H Könyunyomddszok Szakköre szaktanfolyamai.
fi Könyvnyomdászok Szakköre álfal fentartott továbbképző 

tanfolyamok a karácsonyi ünnepek miatt December 16-ától 
január 12-ig szünetelnek. Karácsony másoöik napján úgy a 
hallgatóság, mint az előadói kar tanulmányi látogatásra 
megy a Baer Ottó fáié nyomdai festékgyárba. Lehetőleg teljes 
számú megjelenés kiuánatas. Találkozás Z6-án, csütörtökön 
reggel 8 órakor a kísérleti nyomdában (UI1I, Tavaszmező- 
utca 15) ; indulás pontban fél 9 órakor, fi II. számú rajz
teremben vasárnap, január 12-étöl kezdve szabad előadások, 
melyeken bárki minden előzetes beiratás nélkül részt vehet, 
fiz előadások sorát ifj. fligner fintai a betűről tartandó 
előadással nyitja meg. Ez  előadás két vasárnapra terjed ki.

Fotográfiák közuetlen elődllítdsa fa-lapokon.
fi külföld egyik-másik előkelőbb fotográfusának kirakatá

ban újabb időben fafényképek is szerepeinek, azaz olyan 
arcképek, amelyek fára vannak átvive. fi dolog nem egészen 
uj találmány ugyan, mert angol szaklapok már régebben 
ismertetik és fiémetországban már szintén hosszabb idő 
előtt forgalomba bocsájtottak egy olyan szabadalmazott 
eljárást, amely lehetővé feszi a fényképeknek fára való át
vitelét és az utóbbinak az átvitel után való polirozását a 
kép megsértése nélkül. Ezek a finoman erezett, görcsmen
tes fára átvitt és utólag lakkozott képek nagyon tetszefősek 
és a közönségnél igen kedvező benyomást keltenek. Elő
állításuk nem nehéz, fiz  ismert pigment-eljárás alkalmazása 
mellett a következő, egyszerű módon készíthetők: Simára 
gyalult és a legfinomabb dörzspapírral lecsiszoií falapot 
átvonunk vagy az egyszerű, vagy a kettős átvitelhez 
krómzselatinnal és a falap ama részeit, ahova kép nem 
jön, vízmentes lakkal öntjük át, olyannal, amely 40 Celsius- 
fok hőmérsékletet kibír, fi munka további menete az ismert 
pigment-eljárás, amelynek két faja közül előnyösebb a kettős 
átvitelűt alkalmazni, mert az egyszerű átvitelnél a többnyire 
használt aszfaltlakk a meleg vízben ragadóssá válik, ami 
egy kissé kellemetlen körülmény. Egyébként faképeket a 
kereskedelemben kapható lehúzható bromezüsfpapirral vagy 
lehúzható celloidinpapirai is készíthetünk, amelyek a cél
nak szintén megfelelnek, fi kész kép legvégül fa-lakkal 
lesz leöntve. —  fi fotográfiáknak fa-lapokon való előállí
tása különben a fotoxilográfiában is már régóta szokásos.

ÍTlozgalom a föludgatlan könyuek ellenében.
fi német olvasóközönség körében mozgalom indult meg 

a fölvágatlan könyvek ellen, flzt mondják, hogy ez régi 
copf, melyet okvetlen meg kell szüntetni s  mely nem egyéb 
mint filiszterszerű bosszantása a közönségnek. ÍTÍit akarnak 
a könyvkereskedők és kiadók elérni a fölvágatlan könyvek
kel ? kérdezi több német lap. flzt, hogy a vevő ne tekint
hessen beléjük, hanem vegye meg, mint zsákban a macs
kát ? 5  ha megvette, micsoda boszuság, hogy otthon előbb 
a könyvet föl kell metélni, hogy e művelettel a könyvet 
eléktelenitik, lapjait beszakítják s  fűzött példányoknál vágás 
közben sokszor az egész könyv szétesik, miért nem tehet
nek a kontinens kiadói is úgy, mint az amerikai és angol 
könyvkereskedők, kik csak fölvágott és bekötött példányo
kat adnak el. fi mai nagyiparnál a kötés oly olcsó, hogy 
az ezért kért többlet egy könyv vételénél számba sem jöhet, 
míg azonban némely lap szerint a fölvágatlan könyv egyike 
azoknak a tizenyolcadik századbeli copfoknak, melyek a 
könyvkereskedelmet díszítik, más lapok arra utalnak, hogy 
az újonnan megjelent könyvek nagy részét a szortimenfer 
kapja bizományba, ez viszont az üzletfeleinek betekintésre 
küldi el, hol napokig, hetekig, néha hónapokig hever, s a 
könyvkereskedő csak a fölvágatlan példánnyal biztosíthatja 
magát. Ismét más lapok a középutat ajánlják, vagyis be

tekintésre fölvágatlan példányokat küldjenek, de a kész
pénzért vásárlók a boltban ne csak fölvágolt, hanem kötött 
példányt is követeljenek, minden kereskedés tarthat egy 
vágógépet, mely a könyvet pár pillanat alatt tisztán fölvágja.

fl nyomdászat állapota (Tlaöagaszkar szigetén.
fiz első madagaszkari könyvnyomdát 18Z7-ben állítatták 

föl az angol misszionáriusok, leginkább vallásos nyomtat
ványok, bibliák s fohászok nyomtatására szorítkozva. Egy
néhány esztendő múlva aztán konkurenciája támadt ennek 
a nyomdának, amennyiben a hóvák, ífladagaszkar szigeté
nek maláji eredetű lakosai, olyan kormányhoz jutottak, 
amely őket több máson kívül egy primitív nyomdával is 
boldogította, manapság már tíz nyomdájok van a madagasz- 
kariaknak. Ezek közül nyolc —  az ottani felfogás szerint 
nagyobb — nyomda van a fővárosban, Tananarivában, 
kettő pedig Tam atavában; e két utóbbi azonban nem igen 
jöhet számításba, mert csak kimustrált pedálos amerikai 
sajtákkai működik, fi tananarivai könyvnyomdák leg
nevezetesebbjeit most is az angol misszionáriusok bírják. 
Ezek legnagyobbikában ötven munkás dolgozik s két 
mehanikai sajtóval, három kézi sajtóval, több könyvkötői s 
egyéb segédgéppel van fölszerelve, fiz igazgató angol, a 
munkások egytől-egyig benszülöttek. fi munkások fizetése 
látszólag nagyon csekély, átlagosan 15 frank havonként, 
de az élelmiszerek s egyáltalában a megélhetésre szükséges 
dolgok olyannyira olcsóak, hogy abból bizony tisztessége- 
gesen elélhet még nagyobb család is . fi misszió könyv
nyomdái csinálják a madagaszkari kereskedőknek a nyom
tatványokat, még pedig nagyon olcsó árakon. De persze 
szaksajtó nem lévén, a principálisok följajduiásai ritkán 
hatnak el a mi vén Európánkba, fi cenzúra, mint minden 
műveletien népességű országban, itt is nyomasztólag neheze
dik a nyomdászokra s az íróféle emberekre, fi hávák első 
minisztere gyakorolja ezt fölöttük és jaj annak a szeren
csétlen könyvnyomtatónak, ki valamely neki nem tetsző 
dolgot mer kinyomtatni, fi nyomdák, a francia jezsuiták 
tananarivai nyomdáját kivéve, valamennyien angol eredetű 
gyártmányokkal, gépekkel, betűkkel vannak fölszerelve, s 
tulajdonosaik még a nyomtatványok kiállításában is angol 
minták után indulnak, l/an egy kőnyomó gyorssajtó is a 
szigeten ; a quakerek'missziója állította föl, hogy segélyével 
illusztrációs munkákat és térképeket állítson elő. fiz itt 
alkalmazott litográfusok mintegy 25 frank havi díjazást 
kapnak, fiz evangélium hirdetésére alakult társaság nyom
dájában, melyben pusztán csak imádságos könyueket nyom
tatnak, harminc munkás dolgozik, lián ezenkívül két magán- 
tulajdonosok által birt nyomda; ezek egyikében egy kis 
terjedelmű francia hetilap, a másikban pedig egy angol újság 
lát napvilágot, fi norvég misszió nyomdájának pedig a 
protestáns brosürök képezik a specialitását, fi tamatavai 
két liliput-nyomda apró hetilapocskákat állít ki silány 
tartalommal, rossz papiroson, no meg aztán mizerábilis 
nyomással, fi nyomdász itt a lapnak szerkesztője, admi
nisztrátora meg kihordöja is egyszersmind, fiz  előfizetési 
díjak azonban ritkán folynak be pénz alakjában ; többnyire 
kakassal, jércével fizet a madagaszkari olvasó a lapjára elő.

lauítás az automatikus íuberakó készüléken.
fi berlini Fischer és Krecke, valamint a Berg-féle gép

gyár közösen szabadalmaztattak egy olyan ívberakő appa
rátust, amelynek használatakor állítólag ki uoina zárua, 
hogy egyszerre két ív csússzék be a nyomóhengerhez. Ezt 
főkép azzal érik el, hogy olyan előremozgató szerkezetet 
alkalmaztak, amely a berakónő kezének működéséhez ha
sonlóan lépcsőzetesen simitgatja előre az íveket, s az alsó 
tapogatók segedelmével a következő ivet mégis mindenkor 
pontos távolságban állítják meg a legeiül fekvő ívtől.
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Fejéruizy mdrton szaktársunknak jubileuma.
Ritka esel a mai korban, hogy a munkásember szaka 

őatlan munka mellett ötven esztendőt töltsön el, a ne u , 
hogy a magas életkorral járó szimptomák teljesen e ne 
emésztenék életerejét. Kétszeresen számít ez az láo “nna 
a munkásnál, aki az álomporos szeööszekrénynet tolt ei 
félszáz éuet, mert ott nemcsak fizikailag, hanem sze emi 
lég is kell öolgoznia, hogy napi kenyerét megkeres es^e. 
Ezt a ritkaságszámba menő kort Fejérvizy ÍTlárton betusze 0 
is megérte, kinek tiszteletére pályatársai —  a ” an 
Társulat nyomőai személyzete —  nouember há 30-án szép 
emlékünnepélyt renáeztek, mely alkalommal meleg úouoz e- 
sek mellett nyújtották át a jubilánsnak a személyzet es a 
társulat igazgatóságának ajánöékát. —  munkás é e e °
röviden a következőket aöjuk : 184Z-ben születeti Budapes 
fen; az iskolai éuek elmúltával 1857-ben az akkori i en 
híres Kozma és Beimet nyomőába szegőőött nyomdászíanu o 
nak, ahol négy évi tanulás után felszabadulva, m‘n* 
és megbizható munkás touábbra is alkalmazást nyert. Keso 
e nyomda tönkremenetele köuetkeztében a Kertész-nyom a 
ben folytatta mesterségét, majd a pesti Heckenastnál, a esi 
Holzhausennál, a bécsi császári udvari nyomdában, tova a 
a Pesti Részuénynyomdában, míg uégre 1875-ben a Fran in- 
Társulatnál nyert alkalmazást, ahol a mai napig egy oy  a 
bán 32 éne dolgozik. fl nyomdászok közéletében is ieue eny 
munkásságot fejtett ki. Egyik alapítója uolt a fnagyarorszagi 
Könyvnyomdászok és Betűöntők Segéiyző Egyesule ene

Híresebb zeneszerzők kóla-kéziratainak az ára.
Híres zeneszerzők kézirata nagyon kéréséit dolog, s hihe

tetlen összeget is ad érte egy-egy olyan zenebarát, a i 
bámulöja a nagy komponistának. így például egy kezira - 
gyűjtemény áruerésénél a ” Fidelio” partitúrája, ame yre
Beethoven írt néhány sornyi ajánlást, 736 koronáért, C opm
egyik rövid zene-ábrándja, amelyet a szerző maga ‘r* e’ 
1240 koronáért keli el. Brahms egyik apró kéziratáért Ziou 
Roronát adtak és Schumann három rövid dala nagy versen
gés uián 2520 koronáért jutott a bécsi városi könyvtár ir- 
iokóba. 'T risztán  és Izolde” hangjegy-füzetét, amelyet maga 
Wagner javított át, 1200 koronáért vette meg egy Réz|ra‘'  
gyűjtő, flzonban a legnagyobb árt (Tlozart levelei érte e, 
különösen egyik, amelyet feleségéhez írt, és melyben eir 
a Uarázsfuvola első előadásának sikerét s ekkor érzett nagy 
örömét. Ennek árát 3700 koronára verték föl a versengők. 
Hz a levél pedig, amelyben fTlozart atyja egy baratja ta 
nak születéséről értesítette, 900 koronáért cserélt gazoai.

Fi hazai ipari készítményeknek cikkmutafája.
fl m. kir. kereskedelmi muzeum szerkesztésében éŝ  ki

idásában ” R hazai beszerzési források” címen megie e 
i hazai ipari készítmények cikkmutatója és a hazai ipa 
vállalatok címtára. R munka 16 ívre terjed, könnyen a 
ehinthető, gyakorlati felhasználásra igen alkalmas^ a 
ása, s számol az üzletember, magános és haiósago aje 
roztatása szempontjából támadható mindennemű igényeRKe . 
^llamköltségen, díjtalan szétosztásra készült az ér ê  e 
párosok önvallomásán nyugvó adatokból. R legszu seg 
:ebb kiegészítést a kir. iparfelügyelők, kereskedelmi- és ipar- 
lamarák és szakegyesületek szolgáltatták. H címtar â  
élt kíván szolgálni: támasztékot adni a társadalom ip 
>ártolási törekvésének, elősegíteni az iparfejlesztés s ir° 
idni némileg az ipari fejlődéshez. Támasztékai a a z 'P 
lártolásnak, amidőn az iparágazaíok szerint csupor o 
leszerzési források felsorolását megelőzőleg megnev * 
’zer oly ipari készítményt, mely már az ország an . . ’ 
í utal azon vállalatok legtöbbjének folyó számaira, 
iél a cikket kapni lehet. Elősegíti az iparfejlesztést, mert

kezére szolgáltatja a m. kir. állami hatóságoknak, hivata
loknak, intézeteknek, intézményeknek, alapoknak és alapít
ványoknak, az állam vállalatainak, illetve a törvényhatósá
goknak, községeknek és azok alá tartozó hivataloknak, 
intézeteknek, intézményeknek és alapoknak azon segéd
eszközt, melynek segítségével hazai közszállítókat talál
hatnak, felhívhatnak és megbízhatnak, némi irányt ad az 
ipari fejlődésnek azzal, hogy felsorolja egyfelől azon ipari 
készítményeket, amelyek már termeltetnek az országban, 
beszámol másfelől a vállalatokról, amelyek a cikket készí
tik, s a vállalatok munkásai létszámának s üzemerejé
nek feltüntetésével felvilágosítást ad a termelés terjedelméről.

Újság- s folyóiratmúzeum Hix-Ia-rhapelle-ben.
ÍT)a már, különösen a nyugoti országokban alig van város, 

melynek valamire való múzeuma ne volna. Rzonban egy 
francia város valóságos múzeum-specialitással rendelkezik, 
mely bizonyára az egész világon páratlan. Ez a múzeum 
flix-la-Chapelle-ben uan és benne fél milliónál több újság 
van elhelyezve. Ilincs az a nemzet, melynek ualamennyi 
újságából itt legalább egy példány ne volna található. Ezt a 
múzeumot 1886-ban egy Forkenbeck Oszkár nevű ember 
alapította, ki kiváló amatőr létére életének negyven eszten
dejét és jelentékeny vagyonának nagy részét furcsa vagy 
ritka dolgok beszerzésére fordította. Évek óta több száz 
újságnak előfizetője s minden reggel megnézi és részben 
el is olvassa azt az óriási halmaz újságot, melyet a világ 
minden részéről kap. Forkenbeck ama bizonyára nagyon 
ritka emberek egyike, akik harminc nyelven írt újságot ké
nesek elolvasni. Forkenbeck Oszkár a múzeumot nyomban 
megalapítása után 10000 teljes évfolyammal ajándékozta 
meg; ezeket az évfolyamokat ő gyűjtötte és köttette be 
díszesen, azután körlevelet küldött a uilág összes lapjainak, 
hogy támogassák őt óriási vállalatában. Rz újságok leg
nagyobb része —  különösen az európaiak —  a legnagyobb 
készséggel teljesítik Forkenbeck kérését, sőt némelyek annyira 
mentek előzékenységükben, hogy rég elfelejtett újságokat 
is elküldték neki s az aix-la-chapeliei múzeum ebben a 
iekinietben is specialitás. Eme ritka újságok közül megem
lítjük az llluminated Quadruple Constellation címűt, mely 
1859-ben Revu-Yorkban jeleni meg. Ez a minden tekintet
ben rendkívüli újság 2 m. 60 cm. hosszú és I m. 82 cm. 
széles; nyolc oldalból áll, melyek mindegyike tizenhárom 
hasábra oszlik: mindegyik hasáb 120 cm. magas; a hasá
bok egymás mellé rakva 12 860 cm. hosszúságot érnének 
el. Küiön erre a célra gyártott és rendkívüli ellenálló erő- 
ue! biró papiroson nyomtatták, negyven munkás nyolc 
héten át éjjel-nappal a legnagyobb gonddal dolgozott ennek 
az ujságöriásnak első számán, melynek legközelebbi száma 
csak 1959-ben fog megjelenni, mert ez a lap évszázadon- 
kiní csak egyszer jelenik meg. Fölösleges mondani, hogy 
az llluminated Quadruple Constellation nemcsak az aix-la- 
chapellei ujságmúzeumnak, hanem az egész uilágnak is 
legnagyobb újsága. Hogy azonban hogyan olvasták ezt a 
nehéz kezelésű nagy újságot: nem tudnák megmondani.

f l "k é k  hétfő”  kérdése a uildgiroöalomban.
Egy dán szaktársunk, Rielsen L. Chr. "B laa  mandag 

eller Fri-fDandag” címmel érdekes és kiváló szak- meg 
gazdaságtörténeti tudásra valló könyvet írt a "kék  hétfő” 
eredetéről, történetéről és jelentőségéről, nyomdász-ember 
létére természetesen főkép a mi mesterségünk történelmére 
támaszkodik, s érdekes adatokat ismertet a régi céhvilágból. 
r  "kék  hétfő” szokásának keletkezése egyrészt vallásos 
cerimóniákra, másrészt pedig a munkások ama törvekvésére 
vezethető vissza, hogy heti munkaidejüket méltányosabbra 
kurtítsák, fl munkás fizetése természetesen az elmulasztott 
napért is járt. R modern kor vetett véget e régi szokásnak.
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ÍTlonumentdlis nyomdászat-történelmi munka
uan az előkészítés stádiumában. Esetleg több nyeluen jele
nik majd meg. fl magyar kiadás terjedelme hetuen-hetuenöt 
lexikan-formátumos Eure uan teruezue, amelyből negyuenöt- 
atven (uet a sokszorosítási technika története foglalna el, 
a többiben pedig a magyar nyomdászat személyi uonatko- 
zású adatait adnák, ualamint a magyarországi nyomdák 
históriáját stb. is, kezdettől fogua a tizenkilencedik század 
uégéig. R vállalkozás anyagi része már biztosítva uagyon. 
Ezek előrebocsátása után arra kérjük a szaktársakat, meg 
általában az ügy iránt érdeklődőket, hogy amennyiben eddig 
köztudomásra nem került személyi avagy tárgyi adatok 
uolnának birtokukban, közöljék azokat a munka magyar 
kiadásának szerkesztőjével, Rouák Lászlóval (Budapest U, 
Hold-utca 7). Szívesen fogadunk a régebbi meg a közel
múltbeli kiváló nyomdászok életére és működésére vonat
kozó bármely adatot, s azonkívül különösen érdekelnek a 
régebbi alapítású nyomdák belső életére vonatkozó adalékok.

Hz Egészség - naptár 1908-aöiki éufolyama.
Hatodik évfolyamban jelent meg marton Sándor őr. szer

kesztésében az 1908-adiki Egészség-naptár, l/áltozatosan 
gazdag, mindenekfölött hasznos tartalmával méltó folyta
tása elődeinek, sőt úgy tapasztaljuk, hogy éuröl-évre gaz
dagabb, tartalmasabb e kis házi tanácsadó. Rokonszenue- 
sen fogadja is a közönség e jó barátot, mert hozzáértő 
szakemberek oktatják ki az olvasót könnyen megérthető, 
népszerű és meggyőző, sőt szórakoztató módon arra, hogy 
egészségüknek mi válik hasznára, mi kárára, hogy miként 
védekezhetik a lépten-nyamon fenyegető veszedelmek ellen. 
Bámulatos e könyv sokoldalúsága, mellyel az olvasót 
elhalmozza. Előszeretettel foglalkozik a gyermekávással, a 
a gyermekvédelemmel a bölcsőtől az iskoláig. Sok és okos 
tanácsot ad a serdülő ifjúságnak, a tanulónak és tanárai
nak, az anyáknak, az iparos és mezőgazdasági munkás- 
osztálynak, szegénynek-gazdagnak egyaránt a kunyhótál a 
palotáig. Igazán mindenkinek ajánlható e kis könyvecske, 
mert aki ennek lapjait végigolvassa és a benne lévő jó 
tanácsokat megszívleli, megfogadja, az sok bánattól menti 
meg magát és családját, már a kalendárium rovatában 
ismerteti a szerkesztő a különböző időszakokban előforduló 
aktuális megbetegedéseket, s rámutat arra, hagy mikép lehet 
azokat laikusnak is könnyen fölismerni és ellene védekezni.

fl szövegrészt Korányi Frigyes egyetemi tanár a beteg
ápolásról írt kiváló és tanulságos cikke nyitja meg, mely
ben a betegápolás történeti fejlődése után a hazai beteg
ápolási viszonyok vannak rendkívül érdekesen és a nagy
nevű íróhoz méltó szakértelemmel tárgyalva. Igen tanulsá
gos és aktuális Uleinberger (Tliksa dr. cikke a meghűlés
ről, valamint Lenkei Dani dr. fürdőorvos dolgozata a lég- 
és napfürdők hatásáról az egészségre. R gyermekek egész
ség-tanát kiuáló szakértelemmel és megszületésre méltó 
módon tárgyalják Torday Ferenc dr. főorvos "H ogyan  táp
láljuk pólyából kinőtt gyermekeinket” címen, Preisich dr. 
egyetemi magántanár a gyermekek skrofulázisáról, Heim 
Pál dr. az Iskolás gyermekek egészségéről irt cikkeikben.

Ugyancsak a tanuló ifjúság egészségi viszonyairól sok 
szakértelemmel és élvezetes módon Írnak Ranschburg Pál 
idegorvos és Leszner Rudolf ueierán író. fl tuberkulózisnak 
örökké aktuális kérdésével kiváló szakértelemmel foglal
koznak Brosz Byula kórházi főoruos és Feldmann Bódog 
szombathelyi orvos, mely utóbbi dolgozatot a belügyminisz
térium pályadíjjal tüntette ki. Igen szellemes és a hölgy
közönséget különösen érdeklő becses munka Byőry Ilona 
nőorvosnak a divat egészségtanáról, ualamint Baromi Béla 
szakorvosnak az arcápolásról és szőrirtásról irt cikkei.

Aktuális és érdekes tárgyú cikksorozatot találunk még a

naptárban Hasenfeld flrtur egyetemi magántanár tollából 
” fl hústáplálék és húsdrágaság” címen; Sípos Dezső igen 
érdekesen Er a vakbélgyuladásról, ifj. Elischer Byula a 
Röntgen-sugarakról, Hahn Rezső a rákról, Sümegi lózsef 
az ér-elmeszesedésrői. fl munkás-egészségügy kérdéséuel 
jeles szakírók foglalkoznak, mint Pach Henrik, Bród (II., 
Kürschner fl. 1. Rz alkoholizmus ellen K iss Adolf, a buda
pesti kerületi pénztár igazgatója, s Hollós István főorvos 
ueszik föl a küzdelmet. Fodor Béza és Halmi Byula pedig 
példákkal illusztrálják, hogy miképpen terjed a ragályozás 
és mikép hamisítják a legközönségesebb élelmi cikkeinket.

Egész sorozata van még a hasznos tudnivaláknak, köz
hasznú közleményeknek, fl könyv ára díszes kötésben 
1 korona ZO fillér és kapható Szilágyi Béla főbizományos
nál (Károly-körút Z6), valamint minden könyvkereskedésben.

Hz oroszországi sajióuiszonyok és a cenzúra.
Egy riagradov nevű orosz író Berlinben kötetet adott ki, 

amelyben az orosz sajtót és annak a cenzúrához ualó 
viszonyát ismerteti. Ragradov szerint sehol a világon nem 
szerkesztenek olyan silány lapokat, mint Oroszországban, 
és sehol a világon nincs a sajtónak nagyobb befolyása a 
a közönségre, mint éppen Oroszországban. Azelőtt az orosz 
lapoknak tilos volt külföldi forradalmi mozgalmakról tudo
mást uenni. mikor Párisban kitört a februári forradalom, 
az Otyecseszvjénya Szapiszki a következő fontos párisi 
hírt közölte olvasóival: ” fl női kalapok formája megint 
megváltozott . . .” 1871-ben kiadták Oroszországban az 
úgynevezett Longinau-féle cikket, mely elrendeli, hogy ” a 
kormány, saját belátása szerint, eltilthatja egyes állami 
érdekű kérdések nyilvános megvitatását” . E cikk alapján 
a kormány azt tehette a sajtóval, amit akart. Az alkal
matlan hírlapírókat tucatszámra küldték Szibériába, a lapo
kat pedig háromszori megintés után egyszerűen beszün
tették. Hogyan alkalmazták ezt a meginiést, arra példa a 
Bolasz esete, amelynek szerkesztőjét megintették egy köz
leményért, melyet a —  hivatalos lapból vett át. Újabban, 
mióta a nemzeti sovinizmus felülkerekedett, a cenzúra el
járása megváltozott annyiban, hogy a lapok most már fék
telen szabadságot élveznek külföldi államok ügyeinek meg
vitatásánál. flz orosz hírlapírásban a mellett bizonyos sif- 
rirozott nyelv fejlődött ki, amelynek segítségével a sorok 
közt meg tudják értetni a beavatottakkal, amit a cenzor 
miatt nem mernek leírni, fl cenzúra érdekes kinövéseivel 
találkozunk gyakran az orosz lapok hasábjain, flz orosz 
újságíró, ha kifogy az argumentumokból, üresen hagyja az 
újság illető helyét s a jámbor olvasó szentül hiszi, hogy 
az a fehérség a megcenzurázott argumentumok helye.

Adalékok az ételrendek öiuatának történetéhez.
H Regensburgban 1489-ben tartott országgyűlés idején 

nagy feltűnést keltett Henrik braunschweigi herceg azzal, 
hogy az ebéd alatt minden fogás után egy előtte fekvő 
teleirott hosszú papirszeletről oluasott és egyes tételeket 
Iránnal aláhúzott. Haug montforii gróf, ki közvetlen a 
herceg mellett ült, már nem tudta leküzdeni kíváncsiságát 
és kérdi a hercegtől: "fű it  olvas fenséged annyit arról a 
kutyanyelvről ? Hiszen annyi idő alatt legalább is száz
szor elolvashatta a tartalmát.” H herceg a papirszeletet 
szó nélkül átnyújtotta a grófnak ; csak akkor látta a gróf, 
hogy a hosszú papirszelet a felszolgált ételek pontos k i
mutatását tartalmazza, amelyet a konyhamester állított 
össze a herceg részére, még pedig azért, hogy csak egyes 
ételekkel töltse meg hercegi gyomrát, azaz hogy kedvenc 
ételeiből többet fogyaszthasson. Attól a naptól kezdve 
minden úri házban felkapták az étlapot, így származott át 
azután a vendéglőbe is. flz étlap tehát tizennyolc éve ünne
pelte a legnagyobb csendben négyszázadik évfordulóját.
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Statisztikai szemeluények a munkaidőt illetőleg.
Statisztikai kimutatás szerint a munkaidő Ausztriában 

következőképpen oszlik meg: összesen van 103760 gyan 
munkás, ezek közül nem állandó foglalkozású >
állandó pedig 106671. A nem állandóan dolgozo mun
kások közül 81945 kilenc árát dolgozik, 427 73Z tíz, s 
407686 tizenegy árát vagy többet is dolgozik napjaban.

ÍTlihép őrizhető meg gépeink munkaképessége?
Ez az American Bookmaker szaklap szerint lényegesen 

függ a gép kezelésétől és az építéséhez használt anyagok 
minőségétől. ílagyon sok esetben a főnök egészen közönyö
sen ueszi, hogy milyen állapotban uannak sajtói, s ek °r 
nem csoda, ha a munkásokra is közönyös az. ÍTlin en 
főnöknek vagy ügyvezetőnek hetenkint legalább egyszer 
meggyőződést kellene szerezne sajtóinak állapotáról és tisz a 
kezeléséről, ami a személyzetet is ebbeli kötelessegene 
teljesítésére jobban szorítaná. H gépmestereknek felelősé 
nek kell lenni a reájok bízott gépek, transzmissziók és 
szíjtárcsák tisztántartása s azok gondos kezeléséért. 0  üépe 
kenése és olajozása igen fontos és szigorúan ellenőrizen o 
körülmény. A gép alatt levő padlózat mindig pléhlemezze 
legyen födve, hogy a lecsepegő olaj könnyen feltörölhe 
legyen. Hetenkint alaposan le kell töroígetni a gépet a rei a- 
padt és meggyantásodott olajpiszoktól, mert ez a legárta i - 
masabb a gép szerkezetére, s  ettől függ a munkaképessé
gének időtartama. Ha ezt elmulasztjuk, egykettőre oda van.

Petőfi Sándor költeményei eszperantó nyeluen.
Az eszperantó nemzetközi nyelv terjesztésére alakult 

"fflagyarországi Eszperantisták Egyesülete” kiadásában 
megjelenő "Esperanta Universala Biblioteco” 4-ik füzete 
"Petőfi-Kajero” címen jelent meg és legnagyobb lírikusunk 
legszebb verseit közli sikerült áttételben. A fordítók : íllarich 
Ágost szaktársunk, Piedler dr. és Rajczy. Az eszperantó 
világnyelv hivatalos lapja nemrégiben még Szekszarőon 
jelent meg Lengyel Pál nyomdatulajdonosnál. ma mar az 
illető nyomdatulajdonos Párisban, hol a lapot nyomjak, 
igazgatói minőségben van alkalmazva kivándorlása óta.

Statisztika a drótnélküli táuiró-állomásokról.
Az Egyesült Államok kormányának hajózási osztálya 

statisztikát tett közzé, mely szerint a drótnélküli távíró- 
állomások következőkép oszlanak meg a föld egyes országai 
között: Az Egyesült Államokban 88 állomás van, Angliá
ban és Írországban 43, Olaszországban 18, németorszag-

ban 13, Oroszországban 8, Franciaországban 6, Török
országban 6, Argentínában 5, Brazíliában 5, Kanadában 5, 
Kínában 5, Oániában S, Spanyolországban 4, Svédország
ban 3, Gibraltárban Z, Ausztria-magyarországban Z, Romá
niában Z, mexikóban Z, Panamában Z, lapánban Z, Egyip
tomban Z, montenegróban és más kisebb államokban egyen- 
kint 1— 1. összesen a földön 1907 óta 224 drótnélküli 
táviró-áilomás van s  ezeknek egyharmada az Északameri
kai Egyesült Államokban. Ez pedig —  ha tekintetbe vesz- 
szük a találmánynak olasz voltát —  tekintélyes szám, s 
becsületükre válik a praktikus gondolkozású yankeeknek.

Újabb jelentékeny papiruszlelet Egyiptomban.
Az Egypt Explaration Fund évi közgyűlésén B. P. Gren- 

fell dr. tudós egyiptológus jelentést tett azokról a papi
ruszokról, amelyeket Hunt dr.-ral végzett legutóbbi kutatá
saik alkalmával Oxirinkuszban fölfedeztek. A fölfedezések 
által a tudomány ismét gazdagabb lesz az evangélium egy 
töredékével, amely ha nem is olyan becses, mint a híres 
•jézus szavai, mind azon által fontos adatokat szolgáltat
nak a kereszténység történetéhez. Ugyancsak gazdagabb 
lett a görög irodalom egy uj Pindaros-ódával, melyet a 
költő Keosz sziget lakóihoz irt, megénekelvén benne az 
egyszerű falusi életet. Legnevezetesebb lelet azonban Euripi- 
des egy elveszett tragédiája 500 verssorának föltalálása. 
E verssorok a drámának, melynek cime Hipszifile, külön
böző részeiből valók, melyek ekkép a drámának egész tar
talmára és szerkezetére vonatkozólag bőséges adatokat nyúj
tanak. A dráma Hipszifilének, Lemnosz királyának, Thoas 
fiának történeiét beszéli el, aki midőn az ország asszonyai 
a férfiakat leölték, megmenti atyjának életét az asszonyok 
dühe elől, amiért ezek őt kikergetik az országból. A töredé
kek hatalmas drámai erővel s valóban költői szépséggel 
vannak megírva. A papiruszok az úgynevezett Szent-Péter- 
akta eredeti görög szövegét is tartalmazzák, melynek eddig 
csak egy meglehetős hézagos latin fordítása volt ismeretes.

Szerkesztőségi meg kiaóóhiuataii üzenetek.
Többeknek. A Grafikai Szemle jövő füzetének zárlata 

január ZZ-ike. Amennyiben azonban hosszabb közlemény
ről van szó, ajánlatos ezt a hónap 15-ikéig beküldeni, mert 
a zárlat ideje körül rendesen szorulunk már hely dolgában. 
A mellékleteket lehetőleg mindig ZO-ikáig kérjük beküldeni, 
hogy az esetleges konfekcionálásukhoz meglegyen a kellő idő. 
r  januárius havi 6r. Sz. példányszáma különben 1700.

Egyes beérkezett nyomtatványokról a jövő füzetünkben.

lálasztmányi ülés 1907. éui őecember hó 18-án.
le ien uannak : Tanay lózse f elnök, Fuchs Zsigmonfl II. alelnök,

’nff I. titká r, i f i ,  Aigner Antal 11. titká r, Bozsik István „ 8sj
ezső II. leltdros, Busay Baldzs, Enyedy Idnos, F e h e t e  Bója, V 
ándor, Houitzky H. Ldszló , Spitz Adolf és Stalla marton ™ 
dny! tagok, toudbbá flugenfeld m . m iksa, a szaktanfolyam .
» lílanko Uilmos szaktanfolyam i adm inisztrátor. Igazolva au . 
imon I. alelnök, Sarlós Lajos ellenőr, Hahn mór I. leltdros

» < •
(hete Béla és Gyöngyösi Sánöor hitelesítik- leien jegyzoköny 
sítésére Busay Balázs és Enyeáy dános küldetnek k - , . oa-*m(sny 
Flugenfeld 01. m iksa jelentését a szaktanfolyamokról «' "  *
űomásul ueszi s hozzájárul száló abbeli előterjesz ■ . ^ a|
laktanfoiyam t tanéu uégén egy díszes értesítő adass

jóuáhagyia a uálasztmány a rajztanltásra alkalm azott segédtanerí óra
többletének kifizetését s a kísérleti nyomdában alkalm azott segédmun
kás és segédmunkásnő uasárnapi munkájának óradiját 80, ille tve 60 
fillérben á llap itja  meg. A kísérleti nyomda leltárának felvételére a szak
tanfolyam i vezetőség mellé i f j .  Aigner Antal és Bozsik István k ü l
detnek ki.

Hovák László jelentését, hogy az Eukönyu csak 1908 január 15-én 
jelenhetik meg, mert a korábbi megjelenés a könyu kiá llításának rová
sára menne, a választmány tudomásul veszi.

A Szakkör huszonötéves jubileumára vonatkozólag a választmány 
kimondja, hogy o tartandó díszközgyűlés elnöki megnyitóját az I. al- 
elnökre, az ünnepi beszéd tartását pedig az elnökre bízza.

A november havi pénztári jelentés és tagsági forgalom ról szóló 
kimutatás tudomásul szolgál.

U lo lf Antal pénzbeszedőnek a jövő évre az eddigi 30 korona helyett 
50  koronát szavaz meg a választmány fáradságáért.
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fl Pátria nyomda vezetőségének a választmány a farsangi mulatság 
nyomtatványainak díjtalan elkészítéséért jegyzőkönyvi köszönetét szerez.

fiz  1908. évi Január havi programm a következőleg á llap ftta tih  meg : 
lanuár 5-én és 6-án a Szakkör fennállásának Z5-éves Jubileuma dísz
közgyűléssel, nemzetközi nyom tatványkiállítással és társas vacsorával 
egybekötve; választmányi ülés az elnökség á lta l a hónap közepe táján 
meghatározandó napon ; havi felolvasó ülés e hónap utolsó vasárnapián.

fl Budapesti Gépmesterek és nyomók Köre és a Szakkör között 
kötött lakbérszerződést a választmány jóváhagyja.

flugenfelö m. mihsa meghívja a választmányt a szahtanfolyaml 
hallgatók karácsony másodnapján tartandó tanulmányi kirándulására. 
Tudomásul szolgál.

Fuchs Zsígmond 11. alelnök bejelenti, hogy ő a magyar nyomdászat 
című szaklap kiadótársaságának tagia s kérdi a választmányt, nem 
képez-e ez a Körünknél á ltala  v iselt II. alelnöki állással szemben össze
férhetetlenséget ? f l  választmány többek hozzászólása után kimondja, 
hogy ebben a dologban egyelőre semmiféle összeférhetetlenséget nem 
Iát fenforogni.

Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.
morócz lenő, titká r.

Figyelmeztetjük a házi estélyeinket látogató tagtársainkat, hogy az 
idényjegyekhel csakis a tagok, illetve azok kíséretében Jövő hölgyek 
vagy vendégek (nem szakköri tagok) bocsájtatnah be. fiz idényjegy 
másra át nem ruházható és minden visszaélés az idényjegy elvesztését 
vonja maga után.

Tagsági Járulékokban egyesektől befolyt (I. pénztári kimutatás) : 
Kongorácz lános —.60, Indig lenő Z.40, Lusztig  flrno ld  1.80, Földvári
n .lm re l.8 0 , Szabó Lajos Z.40, Sztanya Zoltán 1.80. m orvá i Gusztáv 1.Z0, 
Hegedűs Péter 1.80, Oltyán Gábor Z.40, modensieder lózse f 1.80, Kovács 
lózsef 1.80, Sztehlik István 1.80, Bánts lános 1.80, Diószegi Kál
mán 1.Z0, Farkas Flntal 1.80, Sütöri Sándor 6 .—, Fried lózse f 1.80, 
Steiner fírm in Z.40, Halász Kálmán 1.Z0, UJilheim Zsigmond 4.Z0, 
Katiin Zsigmond 3 .—, mattyasovszhy Kálmán 1.Z0, Horváth Lajos 5.40, 
BUchler Ede 1.Z0, Steininger Sándor 3.—, flovák lózse f Z.40, Gondos 
lózse f 1.Z0, Rosenberg S. Z.40, Garay Simon 1.Z0, Uadász Károly 0.60, 
Pfeifer m ihsa 0.60, Lachenbach f ir tu r  0.60, Landstein Béla 0.60, UJolf 
fln ta l 0.60, UJiberal István 0.60, Bikár m ilán 0.60, Keresztúri István 0.60, 
Ruttkay László 0.60, Hahn m ór 0.60, Rein lózse f 0.60, Steinherz 
m ihlós 0.60, Künstler Aladár 0.60, UJeisz lechekel 0.60, Uarga 
László 0.60, Skodnitz lakab 0.60, 6oIdman lenő 0.60, Farkas Lajos 0.60, 
U tolf Sándor 0.60, Szabó István II. 0.60, É liás Samu 0.60, Seeman 
fln ta l 0.60, 5chvartz lózse f 0.60, Kohn Aladár 0.60, Klenner lános 0.60, 
Ábrahám Leó 0.60, Landman Sándor 0.60, összesen 79 ZO korona.

Tagsági Járulékokban a uidékről befolyt (I. a pénztári k im u ta tá s t): 
Besztercebánya 13.80, Arad 15.60, Debrecen 20.40, Turószentmárton 
4.80, Dyitra 4.Z0, Sopron 1.Z0, Győr Z1.60, Szekszárd 3.60, Gyoma 
Z.40, Kassa 17.40, Szombathely 1Z.60, m isholc 13.Z0, Besztercebánya 
3.60, Szeged 9.60, Dagyuárad Z1.60, flagybecskerek 6.60, Hódmező
vásárhely 7.80, Temesvár Z7.—, Szabadka 9.—, mohács 3.60.

Tagsági forgalom 1907 november hóban. Beléptek e hóban a Körbe: 
Schertz Gyula (Buschmann), Bányai László, Fenessy István, Hartstein 
Leopold, Zadló mátyás (nagyvárad, ju l.-tó l), Hartstein Dezső (Pesti 
könyvnyomda részvénytársaság), Lusztig flrno ld  (Ueszprém), Fröhlich 
lózse f (Á llam i nyomda), Gottlieb Béla (Klein l/ilm os), Rosenberg Sán
dor (Bienensloch), UJeisz lózse f 111. (Hamburger és Birkholz), Kellner 
Sándor (Pallos), Geiszura lózse f, PoIIinger lózse f, Ueszprémi Lajos 
(Budapesti Hírlap), Orbán lános (Löblowitz), Elbert flrno ld , Köziéi 
Ferenc (Löbl Dávid), Kamocsay lózse f (5zéhesfehérvár), lurkovszky

Antal (Sopron), Bauer Imre, Kirsteier lános, fleuhaus Uilmos, Rosen- 
zu/eig Samu, Utiesenberger Uilmos (egyesületi tisz tv ise lők), Slnger 
Bernát (Galitzenstein), Büchler Ede (Klein 5.), Landstein Béla (Schle- 
singer), morvay Zoltán (Uilágosság), Goldmann lenő (Goldfaden), 
Kraszner Gyula, Ganz Uilmos (Székpsfőuárosi házi nyomda), Dolgos 
András (Szombathely), Singer Béla, Susztrovits Károly, Szántó Ferenc 
(Franklin), BertI Gusztáu, Kiss Bernát, Láng lakab, Polach lózse f, 
Szuszhy István (minervo), loó  m ihlós, Schmidt lózse f (riagybecske- 
rek). — m egha lt: E iler fTlárh. — Hátralék m iatt tö rlendők: Somogyi 
Ferenc, flnderle Lajos (Pallos), ÍTletzI Károly, Róna Ármin (Pátria), 
UJeisz Dezső (Győr), fllm ás i Imre, flnuremier Henrik, Bonomi Ede, 
Gramsel lózse f, Herber lózsef, HartI fln ta l, Inhof Béla, loanovits 
Uazul, Hanslik lózse f, Roller lános (Temesvár), Grécsi Sándor, Szabó 
Károly, Kresztics Gábor, Báron flrno ld , Schlesinger Árm in, Uuicsin 
Lázár (ismeretlen tartózkodásúak). — 0 9. szakasz alapján tö rlendő : 
madas Sándor (Kassa). — f l hó végén I I  tiszteletbeli, 1451 rendes, 
összesen 1462 tag.

Körhelyiségünk a Gutenberg-Otthonban van. 
(Bejárat az épületnek Bérkocsis-utcai részén.) 
Oluasó-terem, biliárd, sakk, dominó, szaklapok, 
folyóiratok állanak itt a tagok rendelkezésére, 
nyitva : uasárnaponkint délelőtt 9 órától 1-ig, 
ualamint keööen s csütörtökön este 8-tól 10-ig.

f l 5zahkör t. tag ja it kérjük, hogy mindennemű kondicióváltozást, úgy 
az abba való be-, m int kilépést haladéktalanul adják tudtul a Kör pénz
tárosának ( la k ik : U lll, Sándor-tór 4. szám a latt), mert csak így 
kaphatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat és meghívó
kat. Elég erre a célra egy egyszerű levelezőlap.

f l Uígszínházba és az Uránia Tudományos Színházba 25—50°/o-kal 
mérsékelt jegyekre jogosító utalványok kaphatók a pénztárosnál (U lll, 
Sándor-tér 4. sz., 111. emelet 5), valam int a Hungária-fürdőbe szóló 
kedvezményes Jegyutalványok is. f l színházjegyekre szóló utalványok 
ára darabonkint 4, a fürdőjegyekre szólóké pedig 2 fillé r . —  f l magyar 
Színház s a népszínház-Uígopera igazgatói megszüntették a kedvezményt.

Pályázat a Grafikai 5zemle műmellékleteire.
f l Könyvnyomdászok Szakköre választmánya 1907 március IZ-én 

ta rto tt ülésében elhatározta, hogy pályázatot hirdet a Grafikai Szemle 
1907-iki műmellékleteire, f l pályázati föltételek a következők:

f l választmány elhatározta, hogy a 6rafiha l Szemle 1907-iki mellékletei 
közül a legjobbnak ta lá lt ötöt díjazza, még pedig kettőt harminc-har
minc, hármat pedig husz-husz koronával, f l harminc-koronás pálya- 
díjak egyike fővárosi, másika pedig vidéki szahtársnak adandó ki. 
f l  husz-haronás díjakra vonatkozólag nincs ilyen irányú korlátozás. 
Az öt pályadíjon hívül kiosztásra kerül azonban öt elismerő oklevél is, 
szintén minden korlátozás nélkül, m ind e díjakra és elismerő okleve
lekre nézve a döntés az 1908. évi január havi választmányi ülésnek 
ta rta tih  fenn.

Szerkesztik Tanay lózse f és flovák László. Kiadótulajdonos a Könyv
nyomdászok Szakköre. —  Szerkesztőség és k iadóh iva ta l: BudapestU, 
Hold-utca 7 (telefon 36—02). nyom atott a Pesti Könyvnyomda R.-T. á lta l. 
E lőfizetési á r : egész évre 4 kor., fé lévre Z ko r. Egyes szám ára 40 fü l.

Hirdetések

nyomdaképviselő és ieuelező, ki a magyar és 
német nyelvet tökéletesen bírja, azonnal föl- 
uétetik. Arcképpel ellátott ajánlatok és referen
ciák az eőöigi műkööés és az igények meg
jelölésével a Kereskeóelmi Dyomöa Részuény- 
tdrsasúgnak a címére Fiúméba küldendők be,

Péterfy bácsi, a gyermekvilág kedves mesélője ötven
százalékos engedményt aöott a nyomdászoknak az alábbi 
mesekönyveiből: "Székely mesék” ölvén képpel 1 korona ; 
"Uirágmesék” harminckét képpel 1 korona; "Cigány- 
mesék” negyvenegy képpel 1 korona; "Petöfi-regék” négy 
képpel 60 fillér. Színes kötésben minőezeket fél áron vehetik 
át az (rónál: Budapest IX, Köztelek-utca 8, II. em. Leg
célszerűbb, ha az egyes nyomdákból mutatványt kérnek, 
s aztán egyszerre rendeli meg a nyomda egész személyzete.
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Sarlós Lajos, ellenőr.
Bazslk István, pénztáros.
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Kiss lózse f és Társa fényképészeti műterme (UH, Rákóczi-út 72. sz.) 
a következő mérsékelt árakon utílialia Szakkörünk tagiaitó l a fényképe
zési m unkálatokat: 6 órb vizit-fénykép 8 korona helyett 6 kor. 40 fillé r, 
6 őrb kabinet-fénykép 16 korona helyett 12 korona és 60 fillé r, 6 őrb 
makart-fénykép 24 korona helyett 18 korona. 12 őrb megrenőelése ese
tében u|abb engeűmény. nagyobb fényképek és egyesületi csoportképek, 
valamint tableau-k külön megegyezés szerint igen jutányos árak mellett* 
Úgyszintén nagyított fényképek, aquarell- és olajfestésű arcképek mű. 
i/észi kivitelben. Közönséges fényes kivitelű fényképeknél a fenti árak
ból még 5—10 százalék engedtetik le.-— fl kedvezményes árakra jogo
sító szelvények darabonkint 10 fillérjével Bozsik István pénztárosnál 
kaphatók (Budapest U11I, lózsef-utca 23, 11. 18), de a szelvényért fize
te tt 10 fillé r t a fényképész visszatéríti, illetőleg a számla összegéből 
leszám ítja.— fl szelvények ára a Gutenberg-szobor-alaphoz csatoltatik.

fl Braflkai Szemle hirdetéseinek szabott d ra i:
a) Egész oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..

„  „  „  fél évre .. ..
„  „ „  negyed éure ..
„  „  „ egyszeri közlés

b) Fél oldalnyi hirdetésé: egész éure .. ..
.. .. .. fii éure ............
„ „  „  negyed éure .. ..
„ ,, „ egyszeri közlés ..

r) Hegyed oldalnyi hirdetésé: egész éure .. 
„  „  „  fél éure .. ..
„  „  „ negyed éure ..
„  „  „  egyszeri közlés

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

240__ kar.
130.— »»
70.— »»
30.— »»

130.—
70.— t f

40.— „

20.— »»
70.— »»
40.— *»
25.— » *
13.—

40.—
25.— »*
15.— tt
8 .— »»

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

MAGYAR
NYOMDÁSZOK

ÉVKÖNYVE
Szerkeszti: NOVÁK LÁSZLÓ 

KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE

1908
HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM

Január hó közepén jelenik meg rendkívül 
díszes kiállításban. Terjedelme majdnem 
tizenkét ív, mellékleteinek száma több 
mint hetven. Kiállítás és tartalom dolgá
ban jóval fölülmúlja az eddigi köteteket. 
Az - ára három korona, megrendelhető 
a Könyvnyomdászok Szakköre pénztáro
sánál, Bozsik István szaktársnál, Buda
pesten, Sándor-tér 4 (Gutenberg-Otthon).
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Kérjük a t. szó társakat, illetőleg helybeli is  vldéhl házi pénz- 
tdroBalnkat, hogy ha netaldn uolna az ez éui Júliusi Bra a .
fölös példányuk, küldjék el azt Bozsih Istvdn szakköri pínz árosnál, 
a elmére (BudapestU lll, Sándor-tér4), uagy hozzákfel a körhelyiség .

Erdélyi m . cs. s k lr. udu. fényképész (Budapest, 5 emmelujeisz-u. Z. 
a Kossuth-Lalos-Utca sarkán) Szakkörünk tagjainak fényképek készít 
tetésekor a küuetkező keduezményeket ad ja :

6 db. u lz it fénykép .. .. 6 K, 12 db. 10 K.
.. .. 14 ÍZ .. Z4
.. .. 16 „  ÍZ .. 26 •»

kis niakart 
kabinet

6 „  makart ....................ZO „  ÍZ „  36 „
megrendelés alkalmával mindig az utolsó haui nyugtává 

zolni, hogy az illető a Szakkör tagja.

Szakfolyóiratokat és -könyueket
(bárminő nyeluűehet is) vásárol, esetleg csereberél Jőuárasi 
szaktárs. Ajánlatok e folyóirat szerkesztőségéhez intézenűők.

fl magyar állam 
nyomöászattör-
ténelmi térképe

Teruezte És magyarázó szöuegét Irta.
□  F IR T IN 6 E R  KARO LY. 0

e s i

Rra helyben 6 0  fillér, ulöékre 7 0  fillér. 
Rz Éukönyu megrenflelői féláron kapják.

5CHODTHB BYULfl
s z a k a s z t a l o s  q

(5
BUDHPEST
Ul, llád-körút Sí.

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

Árjegyzék Ingyen és 
bérmentve.

ORÍTIOS 6U5ZTRU UTÓQR1

KÖDIB és BRYER
=  fotocinkogrdfiai műintfaete =

Budapest U1I, Kazinczy-u. 32.
~,m f C . C C /  mindennemű képes nyomtatvá- 
K L J j C n  nyokhoz a legjobb kiultelben.

HUTDTÍPIR. =  KROmOTÍPIR.
=  f o t o t íp ir . e  f o t o l it o . e
,— I H á z o n k lu ü ll fe lvéte lek . c =

d M H S g m j . ■■■ 

, 5uch~ $te
! Nagy díj !
KR5r b Ehidber
GUCU B. m. b. H. ISDISD

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

Képviselő flusztria-Magyarorsz. részére:

Carmine Hugó
B udapest, Bécs, Prága.
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Kurziueil ]ános és Társa
egyesí tue:  Berger 6 UUirth
lipcsei festékgydrosokkal.—  Budapest IX, ÍTlarion-utca 19 (telefon 56-64).

m u  — —   n E U l - Y O K K ,  P f l R I S . S Z E D T P É T E R U H R .  a  a

Újság-, mű-, illusztráció-, öíszmű- s mindenfe'le színes festékek, kencék, bronzak a 
grafikai iparágak részére. Henger-öntő műhely lapos és körforgó gépekhez. Olcsóbb 
és jobb a házi öntésnél. Patent, Uictoria és Bianca hengeranyag kockázott és sima 
táblákban. 5zedőuasak igazítható feszítőuel, szabadalm. saját találm ány, 47.004. 
--------- és 53.406. számú osztrák-magyar szabad. Számos helyen kitüntetue. •

Udrosi iroda: Budapest U, flulich-utca 7 (telefon: 76—44).
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^Megjelent
és a fjr a fié a i Szem le Ki- 
adóljivataláőan (B u d a 
p est V, BCold-utca 7. sz.), 
valam int B ö z s ié  3 . szaé- 
K öripénztárosnál (B u d a 
pest, Sándor tér á. vagy 
V árm egye-utca 11. szám, 
B ra n  é lin -fiá é ) éapfjató:

287. oldal.mmmw —-------------

fKönyvnyomdászoé Szaééöre
1905—1906-ifii

szaétanfolyamainaé értesítője. -r>
Szerkesztem: Tandy Jó zse f és M tváR  Zászló.

2 2 0  oldal, sóé szedés- és egyéő példával. B  szaéjuéőan  
fejlődni ó/jajtó szaétársaé néléülözjjetetlen é éz i éönyve. 
B ö v id  és azért tömör összefoglalásőan ism erteti a sza é- 

tanfolyamoéon előadott tanítási anyagot.

S f r a  1  K o r o n a .  V i d é K r e  1  K o r o n a  1 0  f illé r .

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

Nagy Választék különféle körzet és betűujdonságokból, 
S S b ö l ,  d e l t á k b ó l  f a  a . . .  
ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezeseK 

„ .w U ^ l és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.

m

_  gépekkel és sege
Vezérképviselök:

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

£anston-M onotppe
a világ legjoőő őetűöntő- és szedőgépe.

állapíttatott 
1878. évően.állapíttatott 

1878. év Ben.
carmine uiuyu
te lje s nyomdaöerendezeseK gyara

Sftudapest VI,
király-utca 26.

S ) ittvicfjgasse 7968.

(Nyom da-festééeé, éenceé és 
fjengeranyagoé nagy raétára

BCaét és Sfjinger
f f .  m. 6. 3C. stu ttgartiés feu er- 

őacfji gyáraiőól.

W ien VII,
S/iurggasse 90.

B ió ég yá ra é: fftew -jfo réő a n , 
B erlinően  és Ctjicagóőan. 

B  p á risi Kiállításon grand  
p rix -ve l és Két aranyéremmel, 
továőőá a st.-lou isi Kiállítá
son nagy d íjja l lett Kitüntetve.
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e> <o

Josef Anger
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.

e = !  MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE: i= >

Silberer H., Budapest, Dob-u. 53.

SSfi"

Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
Budapesteq.

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

pedig: könyvnyom
dái gyorssajtókat, 
körforgású nyomó

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

Egyszerű könyvnyomdái gyorssajtó vasutas já ratta l és 2 feladó hengerrel.
e /

Ptetl hBnyunyomőa-részufou-lóranaóg (U

FOLYÓIRAT
Hold-utca 7)

a ?



t ju w iu iw w a tfa sa c

r \ j— * *
KOBUNQCR 
S*.QTgLflj«
Fotok«m1fréfi*l Mölntlartte

BUDAPESTEK
VII, Cjengery-utca 22. sz.

Készít

KLISÉKET
művek, folyóiratok, árjegyzé
kek, hirdetések részére.Tervek 
íotolitográfiailag sokszorosft- 
tatnak. 4- +  + *MÍ>+4* ■í' 4*

TELEFON 14-61.

Könyv- és kőnyomdai 
festékgyár.

ü s té  F
iroda és raktár:

^  BUDAPEST
VI, Gyár-utca 62. sz.

Gyári: könyv- és kőnyomdák részére 
való fekete és színes, vitamint réz* 
nyomáshoz szükséges mindennemű 

és színű festékeket.
t -  <a k « n e « * |y l r .

s r

„Krau$e“ emeltylís könyomő-kézisajtö.
. . .     A  t i t l i f tA  V ÍM Z J U a i lA tA Íá t

> m  u e k m t t r f  I m a *  " I W -köRíiyltó szerkezettel.

A M jtó  t tv t ra t i megJelMése

fM ókerette l

Szállítási díjtól és vámtól mentesen 
Ausztria bármelyik vasúti állomására.

Ka a megrendelésben a ISdőkeret 
küldése nincs világosan kikötve: a 
«=> nélkül szállítjuk a sajtókat ess

Maríage . . .  
Magdaléna . 
Magdolum . 
MaximlHan. 
Mcriche . . .  
Methusalem 
Methule . .  • 
Melchlor.. .  
Melchiades. 
Mumie 
Mummerei . 
Myscole . . .

fadóteret nélkül

Marialite.. . .
Magazijn . . .  
Magenader..  
Maxímianus .
Moriolis. . . .  
Metileno.. . .
Metrisch. . . .
Meldois-----
Meldung-----
Mulvio.........
Muminolus. .
Myself------

As Arakban benfoglaltatlk a

A taliga A sajtó Ara
széles
sége

bosszún
aágaNo (M ű - tMűkeret

nélkülS t í l z ám Ara kerettel

MN 45 55
korona
700;—

korona
7 3 5 -

MP 55 65 7 9 5 - 850--
MPa 55 70 815'— 870*—
MQ 60 80 9 0 5 - 9 5 5 -
MR 65 90 9 5 0 - 1010--
MS 75 95 1100-- 1 160-
MSa 75 100 1110- 1170*—
MT 80 100 1145- 1210*-
MTa 80 110 1165 — 1 2 3 0 -
MU 85 125 1250--- 1315-
MV 95 140 1370- 1435-
MX 110 150 1670-- 1 750-

Itatlk a ktrékviMű Ara

Bővebb fötvllágosltást a d : KAÜFMANN 
OYULA, Budapest VII, Kertész-utca 37.

KARL KRAUSE, LEIPZIG.



Bélyegző-metszés, 
fllehanikai műhely. 
6aI(/anoplasztika.

Qlomztír-gytírttís.
Tömöntöőe.
Rézlénia-gydrtds.

□ részuény-társaság □
Budapest Ul, Qessewffy-utca 32. sz.
□  Telefaxszám 23—70. □

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

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

uiooMsási m oonsrisi 
Egyetemes tabella-alapzat
Q  rs«tW fa BtnOtncr uaMeliu. Q

P n *  M i y i i i a a l n a M h r  M m U |  (V, HaM-atM 7)


