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Tartalom: Fényt nem álló festékek. A magyar stílről, L—1 A—t- 
től. Apróságok a betűfémről. Ujmódi könyvdíszítés. Szedésről 
szedőknek. (Egy és más a modern könyvcsinálásról. A többszínű 
nyomat formáinak beigazítása.) Nyomtatástechnikai dolgok. (Szí
nes nyomtatásra alkalmas papiros. Vetődött fametszetek nyom
tathatóvá tétele. A kirakó-asztalok jó megvilágítása.) Vegyes köz
lemények. (Grafikus Művezetők Egyesülete. A Pesti Könyv
nyomda Részvénytársaság közgyűlése. Szakkörünknek tovább
képző tanfolyamairól, Augenfeld M. Miksától. Szaktársaink szer
vezettsége és öntudatossága, Gondos Ignáctól. Egy árlejtési vég
határozat megindokolása. Az Első Magyar Betűöntöde Részvény
társaság közgyűlése. Nyomdafőnökök társas útja Németországba. 
A Bautzner Industriewerk "M onopol”  sajtója. A hengeranyag 
nagymértékű megdrágulása. Gyorsírás a könyvnyomtatás szolgá
latában. A hullámos csomagoló-papiros föltalálója. Szakszerve
zeti újságok ötvenéves jubileuma. Milyen módon vásárolja Mark 
Twain a könyveit? Monumentális nyomdászattörténelmi munka. 
A múlt évi Grafikai Szemle bekötési táblája. A nyolc-órás munka
nap kivívása Amerikában. Szedőgépek bevonulása a vatikáni

nyomdába. Adatok az északamerikai papiroströsztrBl. ml ^  
hirdetésklisét tévedésből elcserélik. Elég jól 0^ sha^k e 
használt betűk ? Czakő Elemér dr. előadása. h iv a ta lt
társunk legújabb kitüntetése. Szerkesztőségi meS Hivataios 
üzenetek. A beérkezett nyomtatványok ismer*®f s£ ) ^sére.
közlemények. (Meghívó a Szakkör rendes pa tári jelentés az 
A Könyvnyomdászok Szakköre évi jelentése. esztendőről.
1907. esztendőről. A leltárosok jelentése a • p^nztárl
Pénztári kimutatás 1907 január-december hónapjairól. Pé 
kimutatás 1908 január haváról. A vidék. j« » * » -
évben befolyt összegek részletezése. Havi o_ járulékokban
könyv. Választmányi-ülési legyzőkonyv. A t a g s á g i lmi 
mull hónapban befolyt összegek részletezés^ 
kimutatás. Szakfölolvasás meg -kiállítás Szombath Y és
beli változások pontos bejelentése. Kedvezményes ken
fürdő-utalványok. Az idényjegy használhatása házi ejt^Y 
Erdélyi M. fotográfus kedvezménye tagjaink rész • aagusz. 
rakozási alkalma kMurtvMBBnkben. TavalyU meUéklet.

Borítékunk, lapdíszünk és mellékleteink.
Mostani borítékunknak és lapdíszünknek Bárány 

Nándor szaktársunk, az Iparművészeti Iskola növen
déke volt a rajzolója. Ugyanő tervezte annak idején 
a Magyar Nyomdászok Évkönyve legutolsó kötetének 
a könyvdíszét is. Többszörös tanulságokat vonhatunk 
le e szép magyar-stílusos tervezetekből. Először azt, 
hogy az Iparművészeti Iskola kitünően betölti a cél
ját, amikor két-három esztendő alatt ilyes munkákra 
képesíti a hallgatóit, másodszor pedig azt, hogy a 
magyar dekoratív stílus előtt még igen nagy jövő áll.

Az Iparművészeti Iskola tanárai — s különösen 
Grőh és Sándor tanár urak — büszkék lehetnek a 
hallgatóik által elért eredményekre. Ha meggondol
juk, hogy a szorgos kutatások, buzgó munkálkodás 
és logikus fejlesztés következtében micsoda rengeteg 
formakincse van már a magyar dekoratív stílusnak, 
szemben a Huszka tanár föllépése idején ismert cse
kély számú iromba népies motívummal: bizony, alig 
tudjuk eléggé megköszönni az ő nagy fáradozásukat.

Az örvendetes momentumok 
mellett akad elszomorító is.
Például az, hogy az Iparművé
szeti Iskola esti tanfolyamának 
közismert fényes eredményei 
mellett is alig-alig akad nyom
dász-ember, aki akár ide, akár 
pedig a vele egy-értékű, s két 
kiváló művészünk, Vesztróczy 
Manó és Helbing Ferenc által 
vezetett oroszlán-utcai rajz-tan- 
folyamokra rendszeresen eljáro- 
gatna. Budapest több ezernyi 
nyomdásza között legfölebb ha 
öt-hat van ilyen. Ezek lesznek 
kétségkívül a jövő idők legjobb 
s legkeresettebb mesterszedői.
S ezt méltán meg is érdemlik.

Bárány szaktársunk lapdísze dekoratív
stílusnak egy modernül fejlesztett irányát I 
Megtalálhatjuk még bennök a sujtasra emlieke
formákat, de a vonalak b e n s ő b b  egymásba-szovödese 
nélkül, s a tipográfia céljaira legalkalmasabb feke 
fehér technikával kidolgozva. Egyes részletek isme 
virág-alakokra emlékeztetnek. Az alapul vett v 2 
természetesen nem ismerhetők fel, mert is 
magyar stílusnak éppen az erős stilizálás az ®SV 
jellemzője. De minthogy az e stílusbeli mojIV.U 
javarészénél virág-alakok szerepelnek kiindulási p 
túl — még a sujtásos dísznél is — bátran  ̂vis _ 
vezethetjük e rajzok motívumait is virag-ala 0 •

Három melléklet is van a mostani füzetun • 
Ezek egyike a Pesti Könyvnyomda Részvenytarsa g 
nyomdájában készült, s Fáik Zsigmond dr. . V;0 ,, 
fényképek” című novella-kötetének borító-lapja ik 
tatja be. Egyszerű, de igen jó munka. A soro m 
messziről is biztosan olvashatók, s ez nagyon on • 

Második mellékletünk a deb
receni Hoffmann és Kronovitz
féle könyvnyomdának dombor-
nyomtaíásos levélfeje. Strebely 
Gusztáv művezető volt a terv - 
zője meg a szedője, s ugyan- 
csak ő metszette az alap- es
dombornyomtatasos reS  ̂ ,
ólomba. A sikerült nyomtatás 
Szathmáry G. gépmestert dicsér^ 

Harmadik mellékletünket 
szombathelyi Geist-fele "V™  
dában készítettek Halász Fér 
dinánd szedő es R f°ek

®éT sí r
S S y  tSS-i nyomdának.
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Tavalyi füzeteink egyikében megemlékeztünk már 
arról a francia találmányról, amelynek célja az, hogy 
a festékek egyik-másikának gyönge fényállóságát is 
kihasználhassuk olykor különleges célok elérésére.

A festékek között ugyanis vannak olyanok, amelyek 
a napfénynek, sőt esetleg az egyszerű szobavilágos
ságnak hatására is: az árnyalatukat lassanklnt meg
változtatják, s mind világosabb tónusúak lesznek, 
vagyis kifakulnak. E tárgyban igen érdekes cikk jelent 
meg a Magyar Nyomdászok Évkönyve mostani köte
tében, s így a festékek fényállóságát illetőleg oda 
utasítjuk az érdeklődő olvasót, most csak a francia 
találmány lényegét legközelebbről érintő adatokat 
magyarázva itt el a lehető legrövidebbre fogva.

A színes nyomtatásnál általában a fényt a lehető 
legjobban álló festékfajták használatára törekesznek. 
Néha ugyan — különösen reklámos képeket illető
leg — már eddig is előfordult, hogy olyan nyomtat
ványt kivánt a megrendelő, amelynek egyik-másik 
színe a fény hatására aprődonkint megváltozzék, s 
így a közönség figyelme a színváltozással kapcsolat
ban a hirdetés tárgyára is ráterelődjék. A könyvnyom- 
tató ilyen esetben rendszerint úgy segített magán, 
hogy a legnotőriusabb színhagyó festékeket válogatta 
össze a nyomtatványához. A siker azonban ritkán volt 
kielégítő, mert hiszen e festékek színváltozása egy
szerűen csak kifakulás volt, minden határozottabb uj 
szín előállása nélkül. Még legfrappánsabb hatást kel
tett az az eljárás, amikor a fényálló meg a fényt nem 
álló festékszíneket egymás mellé rakva alkalmazták.

Hogy az ily módon előállítható színtónusokba na
gyobb változatosságot lehessen belevinni, a párizsi 
Darry és Bouquet olyan eljárást szabadalmaztattak, 
amely lehetővé teszi, hogy a fényálló meg a fényt 
nem álló festékeket a színváltozásos reklámképek stb. 
nyomtatásának céljára össze is keverhessük. A festé
kek kellő megválasztásával ez utón pompás, bárkinek 
figyelmét is lebilincselő színhatásokat érhetünk el. 
így például nyomtathatunk e 
módon olyan kártyát, amelynek 
színe a megjelenéskor egysze
rűen csak fekete, de a fény ha
tására később különböző színű 
betűkből álló szöveg bontako
zik ki rajta. Éppen így előállít
hatunk valamely színes képet 
három színnel — például bíbor
ral, zölddel és narancs-színnel 
— nyomtatva. A bíbor festéket 
ilyenkor fényálló kékből meg 
fényt nem álló vörös festékből 
keverjük össze, avagy megfor
dítva ; a zöld hasonlóképpen egy 
fényálló meg egy fényt nem álló 
sárga illetőleg kék festékből van 
összekeverve; éppen így a sárga

meg a vörös összetételéből származó narancs-szín is. 
Ha aztán az ilyenformán készült nyomatot a napfény 
hatásának tesszük k i: az össz-színhatás aprődonkint 
megváltozik, amennyiben a bíborból vörös vagy kék 
szín lesz, a zöldből kék avagy sárga, s a narancs
szín vörös avagy sárga színűvé változik lassankint át.

A színek kellő megválasztásával és a tárgyhoz való 
megfelelő fölhasználásával tökéletes háromszínnyoma- 
tok is készíthetők ilyen módon. A tényálló alapszín
nek természetesen sárgának, vörösnek meg kéknek 
kell lennie. A kisérő színek révén a három színnek 
egymásra nyomtatása után valami neutrális tónusa 
lesz a nyomtatványnak, amelyből azonban a nap
fényre helyezés után szépen kibontakozik a három- 
szín-nyomat. Az ilyesmi a közönségnek mód nélkül 
tetszik, s ezzel az eljárás sikere már biztosítva van.

Az eljárás keretében jobbára használt színhagyó 
festékek ezek: auramin O, cianinkék, Viktória-kék B, 
chinolin-vörös, floxin, malachit-zöld, etilzöld s metil- 
ibolya. Alapfestékekül nemcsak azok alkalmasak, 
amelyek tényleg abszolúte tényállók, hanem azok is, 
amelyek huzamosabban állják a fényt, így a cinóber, 
krómsárga, krapplakk, ultramarin, krómzöld is. Leg
jobbnak bizonyult azonban a lakkfestékek használata; 
ezek olyan formában kerülnek alkalmazásra, mint az 
egyébféle könyvnyomdái meg litográfiái festékek. 
Az eldörzsölésnek nagyon gyönge firnásszal kell tör
ténnie ; a soká főzött lenolajból készített erős firnász 
ugyanis a festék színváltozása után igen szembe
tűnően találná érvényesíteni a maga sárgás színét.

A fényt nem álló festékeket még külön is prepa
rálják, még pedig gyantaszappan- vagy tannin-oldattal. 
A gyantaszappan-oldattal preparált festékek érzéke
nyebbek a fény iránt, mint a tannin-oldattal prepa
ráltak. Az egész preparálás azért történik, hogy a 
színváltozás bekövetkezése biztosítva legyen még 
abban az esetben is, ha nem közvetlen verőfény éri 
a nyomtatványt. így aztán a fényt nem álló különböző 

színek is meglehetősen egyforma 
tempóban fakulnak ki, ami a 
preparálás nélkül semmiesetre 
sem volna lehetséges, mert hi
szen a mi közönséges, prepa- 
rálatlan festékeink kifakulásá
hoz nagyon különböző időtar
tamok szükségeltetnek, a sze
rint, hogy minő anyagból valók 
s minő színűek. Mert még az 
utóbbi dolognak is szerepe van 
a nyomtatvány elfakulásának 
gyorsabb vagy lassúbb voltában. 
A kátrányfestékek közül például 
az ibolyaszínűek sokkalta hama
rább fakulnak ki, mint az egyéb 
színűek. Pedig az anyag sok
szor megközelítőleg azonos ám.
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Fönti címmel a Nyomdász-Évkönyv és Úti Kalauz 
1908. évi tizedik évfolyamában egy cikk jelent meg, 
melynek szerzője Kaczander szaktárs. E közlemény a 
nagyobb lélekzetű szellemi termékek azon fajához 
tartozik, melyek már létjogosultságuk legelső és leg
főbb kellékeinek is híján vannak. Szerzője nélkülözi 
az irodalmi munkálkodásnak egy igen fontos, elenged
hetetlen előföltételét: tudását a tárgynak, melyről ír.

E vádat ugyan — sajnos — napjainkban szinte álta
lánosítani is lehet. Nemcsak K. szaktárssal szemben, 
de csekély megszorítással ujabbkori szakíróink jó nagy 
részével szemben is megállapíthatjuk a fölületességet, 
mint napjainkban nagyon gyakran ismétlődő tünetet.

Szakirodalmunkban, de különösen az ennek kere
tében megjelenő esztétikai dolgozatok között, mind
untalan találkozunk olyanokkal, melyekben önmaguk
nak tetsző és népszerűségre vágyó emberek értekez
nek mindenféle művészeti kérdésről, a nélkül, hogy 
értekezésük tárgyát előzetesen komolyan tanulmá
nyozták volna; legtöbbször ők maguk is csak hallo
másból, esetleg leírásból ismerik azt, amiről írnak, s 
így persze a munkájuk egyenlő értékű a tudásukkal.

Innen származik aztán az, hogy nem haladunk 
eléggé szakunk ideális törekvéseinek irányában; s 
ennek következménye, hogy szakirodalmunk nem 
szolgálhatja szakunknak az érdekeit kellő mértékben.

Pedig nem is olyan régen volt az, midőn a magyar 
nyomdászati szakirodalomnak is megvoltak a maga 
apostolai, és — nem voltak olvasók. Ma már volnának 
olvasók, de nem kerül fáradságba elsorolni azok ne
veit, kik a "szakíró" jelzőre jogosan igényt tarthatnak.

Álljunk csak itt meg egy kissé. — Azokat, kik szak
lapjainkba, időszaki és alkalmi kiadványainkba iro
gatni szoktak, három osztályba sorozhatjuk: Vannak 
olyanok, kiket széleskörű társadalmi Ismeretek (diva
tosan szólva: európai műveltség) és szakunk majd
nem valamennyi fő- és mellékágazatának'alapos isme
rete jellemez. — Második csoportba tartoznak azok, 
akikből tizenkettő éppen egy 
tucatot tesz, s akik (ha néha
napján sikerül is nekik fölül
emelkedni az átlagon) munkáik
ban semmi újat nem mondanak.
Beszélnek, hogy beszéljenek ró
luk. És haladnak elődeik csa
pásain, amely nekik, megenge
dem, lehet elég kényelmes, de 
a fejlődésre nézve semmiesetre 
sem hasznos. Olvasmányaik vé
gén ép ott vagyunk, ahol vol
tunk azok elején : semmivel sem 
tudunk többet. — Végre vannak 
olyanok is, kik rendelkeznek 
ugyan az írni-tudás kellékeivel, 
de híján vannak amaz isme
reteknek, melyeket a modern

korszellem, a naponkint fejlődő Ízlés és a szépért 
való általános törekvés minden műveltebb emberrel 
szemben fölállít, s minden nyomdásztól, mint a tanul
tabb elemekhez tartozó műiparostól, méltán megkíván. 
Szakíróval szemben fokozódnak és pedig nagyban 
fokozódnak e kívánalmak. Ami természetes is. Aki 
vállalkozik arra, hogy szellemi munkájával hozzájárul 
egy szak fejlesztéséhez: annak magának is ismere
tekkel kell bírnia. Akiket azonban idetartozóknak 
vélek, ez általános ismeretek nem tartoznak sajátsá
gaik közé. Egyedüli jó tulajdonságuk, hogy tudnak 
írni. S ha már ezt megtanulták, azt hiszik: minden
ről tudnak írni. Egy-két sikertől elvakítva, képesek
nek hiszik magukat a legproblematikusabb kérdések 
megoldására is. _  . ,  .

Ez utóbbiak közé tartozik K. szaktárs is. Tud írni. 
Láttam tőle csinos társadalmi, illetve gazdaságpolitikai 
dolgozatokat. S minthogy ezt — már csak bevallom — 
nem tanulmányozom, elhiszem, hogy azok igen )ók, 
sőt a maguk nemében páratlanok. De a szakiroda
lomban, az esztétikában s különösen a művészé- 
történelemben analfabéta. S hogy szentségtelen kezek
kel oly dolgok megírásához fogott, melyekhez nem 
ért: az annál inkább elitélendő, mert igen szép szám
mal vannak szakíróink között olyanok, kik a regi 
magyar stílust évek hosszú sora óta tanulmányozzak. 
S így csakis nekik volna joguk pálcát törni a magyar 
irány létjogosultsága fölött. .

K. szaktársunknak a Nyomdász-Évkonyv es un 
Kalauzban megjelent cikkét nem vehetjük komolyan, 
mert hiszen nincs is komolyan megírva. s |j°2V mégis 
foglalkozunk vele, ez onnan van, mert az illető könyv 
ezrek és ezrek kezén fordul meg, akik kozott százan 
és százan vannak naivabbak is, kiknek az állításon 
valódiságának kutatása nem kenyerük.

Ez késztetett jelen soraim megírására.
Ha a hazánk vidéki városaiban, de különösen a 

kisebb vidéki városokban élő nyomdászok műveltség 
és szakképzettség tekintetében 
magasabb fokon állanának: e 
munkám teljesen fölöslegessé, 
illuzóriussá válna, mert széle
sebb látókörrel bíró s szakmá
jában képzett nyomdász K. szak
társnak a magyar stílusról írott 
e cikkét már egyszeri betekintés 
után is igyekszik kellő értékre 
leszállítani. Azonban a Nyom
dász-Évkönyv és Úti Kalauzot 
nem csupán a képzettebbek ol
vassák, de megszerzi Magyar- 
országnak úgyszólván minden 
nyomdásza, sőt tanulmányozni 
jórészben csakis fiatalabb, tde- 
oda utazgató meg vidéken dol
gozó társaink tanulmányozzák,
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valamint sok példányban forog meg inasok kezei kö
zött is, akiknek fogékony lelkületére K. szaktársnak 
e bombasztokkal és frázisokkal telt közleménye nem
zeti szempontból semmiesetre sem hathat jótékonyan. 
S ha ezek közül csupán egyetlen egy tehetségesebbet 
sikerül is meggyőznöm arról, hogy a magyar stílus
nak a grafikai műiparban (ép úgy, mint a többiben) 
jövője van, s aki ily irányban munkálkodva bármily 
csekély eredményt ér el egykor: munkám nem ve
szett kárba.

Mielőtt a részletezésbe kezdenék, szükségesnek 
tartom kijelenteni, hogy mind mai napig nem voltam 
barátja a rendszeres kritikának. Annak a kritikának, 
mely minden munkával egyazon sematikus elvek sze
rint bánik el. Úgyszintén sok ideig elitéltem minden 
olyan törekvést, mely szakirodalmunkat a külföldi 
fejlettség szemüvegén át nézve, azt a magasabb esz
tétikai elvek mérlegével mérte. S hogy ez a nézetem 
megváltozott: azt K. szaktársnak köszönhetem. Attól 
kezdve, hogy közleményét elolvastam, nemcsak val
lom, de tőlem telhetőleg hirdetni is fogom, hogy a 
magyar nyomdászati szakirodalom megérett a kriti
kára. Sok évi munkálkodás által terebélyes fává nö
vekedett; olyanná, mely gyümölcsöt is terem, mely 
gyümölcsök azonban nem mind élvezhetők. Egyik 
részének termése ízletes, míg nagyobb része csak 
vackort terem. E bajon segíteni mindannyiunknak 
kötelessége. Ültessük át szakirodalmunkat a nemzeti 
érzés talajába, ojtsuk beléje önálló ízlésünket, olyat, 
mely a magyar szellemnek megfelel, s neveljük, vad
hajtásaitól óvjuk, nyesegessük, idomítsuk e fát: s e  
munkánk után mihamarább ki fog virágozni iparmű
vészetünk fejlődése.

Egy ilyen, gyomláló munkára váró, fattyúhajtása 
szakirodalmunknak az említettem közlemény is. Mely
nek hogy minden sorát bírálat alá nem veszem, csu
pán annak tulajdonítsa szerző, hogy arra ez alkalom
mal e lapok hasábjain elegendő hely nincsen.

Két kemény váddal illettem eddig K. szaktársat: 
az ismeretek hiányának és az értelmetlenségnek vád
jával. E két vádat azonban kikeli terjesztenem, mert 
nemcsak innen származnak munkája hiányai: hiányzik 
nála a históriai érzék és a logikai következetesség is.

De nemcsak vádolok ; állításaimat igazolják a követ
kező idézetek:

"Mikor Medici Cosimo korában a renaissanceot 
elfogadták, egyben kimondták halálos Ítéletét (sic!) 
mindenféle stílszerűségnek, mert az egyén szellemét 
fölszabadították mindenféle lekötöttségtől.”  E pár sort 
K. szaktárs bizonyára csak azért írta, hogy elhitesse 
az olvasóval azt, hogy ő a tör
ténelmet is ismeri. E vállalko
zása azonban sehogy sem sike
rült. Sőt botlást követett el ak
kor, midőn a renaissance kez
detének idejét Medici Cosimo 
korának nevezi el. E sorok írója 
a művészeti időszakoknak ilye
tén való jelzését csak most látta 
először. Ha K. szaktárs ismerné 
a művészettörténetet, kiválasz
tana egy művész-embert, ki a 
renaissanceot, a művészetek 
újjászületését munkáival előse
gítette, s ennek nevével jelezné 
a művészeteknek ama korsza
kát, s nem egy mecénáséval.
A Mediciek bőkezűségükkel csak

elősegítették a renaissance-ot, de nem megteremtették 
azt. Nem-e nevetségesnek találná azt K. szaktárs is, 
ha valaki a művészetekről értekezve. Michelangelo 
tevékenységének idejét II. Gyula vagy III. Pál pápa 
korának nevezné el azért, mert a nagy művésznek 
tudvalevőleg ők voltak legbőkezűbb mecénásai ? 
Vagy — hogy közelebb álló példát említsek — ha 
valaki a könyvnyomtatás föltalálásának érdemét nem 
Gutenbergnek tulajdonítaná, hanem fösvény kompá- 
nistájának, azért, mert a szükséges összeget ő köl
csönözte, s e tettéért a könyvnyomtatás bölcsőkorát 
Füst korának neveznék? S arról, hogy a renais
sanceot elfogadták, badarság arra következtetni, hogy 
"azzal egyidejűleg ki lett mondva a halálos Ítélete 
mindenféle stílszerűségnek” .

Azt mondja a nyolcadik bekezdés ötödik sorában: 
"Bizonyos igaz az, hogy az ötvös-ipar Magyarorszá
gon virágzott. Azok a remekművek bizonyítják ezt, 
amelyek fönmaradtak. De azokban ha volt is, nem 
domborulhatott ki teljesen a magyar jelleg, mert a 
jelesebb ötvösművesek nem magyarok, hanem beván
dorolt külföldiek voltak.” Más helyen ismét: ” A közép
kor ipara az ország közepében úgyszólván ismeretlen 
volt. Az ország határát szegélyező városokban volt 
csak ipar.” Ez állításával K. szaktárs beigazolta azon 
kifejezett gyanúnkat, hogy a történelemben járatlan. 
Sőt mi több, nem ismeri annak az országnak, Ma
gyarországnak történetét, amelynek iparáról és mű
vészetéről ír.

Az ötvös- és sok más egyéb ipar is a középkorban 
Magyarországnak nemcsak határszéli városaiban volt 
elterjedve, de a mohácsi vészig virágzott az ország 
bensejében is, s termékeinek majdnem mindegyikén 
kifejezésre jutott a magyar jelleg, a nemzeties irány. 
(Meg kell csak nézni a múzeumok ilyen tárgyú gyűj
teményeit.) S az ipar nemcsak a hazai szükségletek 
kielégítésére szorítkozott, de iparosaink, akik egyúttal 
kereskedők is voltak, árúikkal elvándoroltak a messze 
keletre ép úgy, mint a távolabbi nyugati államokba is.

Ki tudná megmondani: mivé fejlődött volna a ma
gyar fa- és fémipar, az ércdomborítás, az ötvösség, 
az agyagipar, a majolika, a zománcozás, a bőr-kiké
szítés, a szövő- és egyéb hajdan virágzó iparok, ha 
fejlődésüknek útját ketté nem vágja az ozmán’ ter
jeszkedés ? Mi e nagy szerencsétlenségünkben is sze
rencsétlenebbek voltunk a többi népeknél. Vegyük 
csak például Spanyolországot. Ez is nyögte sokáig a 
mórok jármát, de Spanyolország legremekebb építé
szeti és egyéb műemlékeit (a régi világ csodáinak 
egyikét is: az Alhambrát) elnyomóinak, a móroknak 

köszönheti. Minálunk a török 
után csak nyomor, szenvedés s 
pusztulás maradt emlékezetül.

Amint hazánkba betette lábát 
a török, az ország bensejében 
megszűnt az ipari élet. Aki csak 
tehette, a felvidékre vagy Er
délybe vándorolt. Ez az oka, 
hogy volt olyan idő, midőn az 
ország bensejében nem volt 
ipari élet. S ez az oka annak 
is. hogy a felvidéken, de külö
nösen Erdélyben, sokkal több 
és sokkal becsesebb magyaros 
díszítő motívumok találhatók.

A históriai érzék hiányául — 
ami csakis az ismeretek hiá
nyából származik — rójuk föl
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cikkének e kitételét is : "Csodálatos, hogy Magyar- 
országnak ipara nem fejlődött olyan magas fokra, 
mint például a szomszéd Ausztriáé. Már helyrajzi 
(talán földrajzi!) fekvése is olyan szerencsés, hogy 
valamennyi szomszéd állam iparát túlszárnyalnia kel
lett volna." Hogy mindez miért van így, arra felelni 
fölösleges. Tudja azt úgyis mindenki, aki valaha 
Magyarország történetét tanulta. Sok oka van ennek, 
de ezek között talán egyik sem nagyobb a három- 
félszázados török járomnál és az Ausztriával való 
közjogi helyzetünknél. Mind a török, mind az osztrák 
csak kifosztásunkra törekedett. Ezekről mind jobb 
nem is beszélni. . .

A kellő alapot nélkülöző irodalmi munka legjobb 
ismertetője: az önmagának való ellenmondás sem 
hiányzik K. szaktárs cikkéből. Az ötödik sorban pél
dául így ír: "Voltak népfajok, amelyeknek speciális 
építő-motivumaik fejezték ki faji jellegüket, amennyi
ben csak nagy későn tudták építési módozataiknak 
helyes és célszerű voltáról meggyőzni a többi népe
ket. De mihelyt mások is hozzájuthattak építési ter
veik titkaihoz, az eredeti, hű vonás már megszűnt.” 
Tehát vagy titokban tartották építési módozataikat, s 
ekkor nem lehetett céljuk azokat másokkal^ is meg
ismertetni, s legkevésbé azok helyességéről őket meg
győzni, vagy nem tartották titokban, s igyekeztek azt 
minél szélesebb körben, a többi nép közt is terjeszteni.

Végül ugyancsak az ismeretek hiányának tulajdo
nítható azon állítása is, hogy "az a tulipánvirág, 
amelyet oly sokféleképpen variálunk a nyomdászat 
terén, nem magyar eredetű virág; a szelídített s mes
terségesen megszínezett tulipán hollandus virág” . 
Hogy a tulipán nem magyar eredetű virág: abban 
igaza van, de hogy ide Hollandiából telepítették volna: 
abban már nincs igaza. Hazánkban azt emberöltőkkel 
előbb ismerték; a Keletről származott ide, s díszíté
seink közé is a perzsa művészet hatása alatt került.

Különben is balgaság a tulipánvirágnak a magyaros 
irányban oly nagy szerepet tulajdonítani. A magyar 
stílus nem csupán tulipánból áll. Csak lelki szegény
ségének adja bizonyítékát az, aki munkáin örökösen 
csak a tulipánvirágot alkalmazza, s ezt magyar stílus
nak nevezi el. A magyar irányban a hagyma- és szív
alakok, de különösen a pávaszem, majdnem bírnak 
oly fontossággal, mint a tulipánvirág.

"Nincsen magyar stílus — mondja K. szaktárs , 
mert a művészet és minden más, mi a kulturnépeket 
szoros kapcsolatban tartja: hazátlan.” Ez utóbbi állí
tásában igaza van. Elfelejti azonban, hogy ha a mű
vészetnek nincs is hazája, van a művészeti objektu
moknak. Minden nemzetnek, 
minden országnak, sőt az egyes 
országrészeknek is, magvannak 
a maguk művészeti objektumai.
Ezeket fölkutatni, rögzíteni, he
lyesebben fejleszteni és földol
gozni: a művelt világ azoknak 
teszi kötelességévé, akik azok
hoz legközelebb állanak, sakik 
hozzájuk legkönnyebben hozzá
férhetnek. E szempontból kiin
dulva, magyar motívumok után 
kutatni s ezeket fejleszteni 
ugyan ki másnak volna köte
lessége, ha nem a magyarnak?

Volt idő, s elég soká tartott, 
midőn kinevették, fanatikus ra
jongónak nevezték azt, ki ma

avar stílusról beszélt. Abban a korban megállta volna 
helvét H szaktársnak az az állítása, hogy nincsen 
maavar stílus de ma már nem. Igaz ugyan, hogy e 
stílus csak most fejlődik, ma úgYSzó^a megcsak 
embrió Ha azonban egyszer megszületik. hirdetni 
f^ ia  a magyar Ízlést, a magyar ipart és szepmuvé- 
szetet s ép úgy megindul hódító ut)ára, mint hajda 
r « „ á ls » n Pc “  J  ,  llbbi möirányok. Hogy ez fev,esz» 
arra következtetni lehet a kezdet sikereiből

Nem probléma többé a magyar stílus. Hányféle 
iparterméket láttam én magyaros motívumokkal eke- 
süve s hányat lehet látni határozottan magyaros for
mában' Sőt alkalmazzák sikeresen már e stílust az 
építő-iparban is. Ott van például a fővárosban a 
postatakarékpénztár palotája: Lechner Ódon müve
uiabban még szoborműveken is lathatni, mint például 
a 'ía s S X v é d a z o b r o n . Nem laposságuk s e u n -  
kös egyformaság” az oka, hogy a magyar stílus az 
építkezés és a szobrászat terén nem tudott nagyobb 
arányban elterjedni, hanem egészen más valami. Ho- 
ször az hogy kevés olyan tervező művészünk van, 
ki ez irányban magát kiképezte volna; másodszor az, 
hogy egy ily irányban emelt mu sokkal többe keru
a manapság székében dívó k ozm op o iita  stflusban
készültnél; ami tulajdonképpen nem is stílus, hanem 
az összes stílusok zagyvaléka. __

"Nincsen magyar stíl és nem is kell maflY» etO 
mondja K. szaktárs cikkének utolsó soraiban 
az nem fejezhetné ki a haladást hanem c s a k a * «  
fejlődéshez nyújtana hatalmas tápanyagot. E “ tétéire 
nekünk nem sok szavunk lehet A, magyar stílus M  
tiválása csakis haladást jelenthet. Mit gondo , K. sz

srj s s v - . í M F í  s  ss~

Sídtem és^eíbőfvett ^ ^ / S S ^ S a n u b
dőink azokat (mely munkára azonban részé-

Í K . S  5 '3 S S f S U 5 l S t l « U « l  BtólkbznSnb
unos-untalan ? !  , h i k j  és különösen elvi

Hogy ez iránynak ‘J lg g S * *  -
különösen a grafikai muipar- 
ágak terén — elvitatni nem le

li hét. A magyar stíl a nyomtat
é i i g  ványon, műértőleg alkalmazva,
Í T O  pompásan hat. Tanulmányozza

K. szaktárs a magyar stílről 
eddig megjelent legjobb dolgo
zatokat, s tanulmányozza ma
gát a magyar stílust ; hasonlítsa
össze a Magyar Nyomdászok
Évkönyvének utolsó

hatía^ nyugc^dHélekkel a ben-
S S  TOMI r-inokráljogy nem 

S Í M M á n S  g igá in a k  ® -
anyagul ? 1 A
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Sokszor fölvetették már azt a kérdést, hogy miért 
éppen ólom, antimon meg cinn ötvözetéből állanak 
a betűink, s miért nem készíthetjük azokat valamely 
tetszés szerinti más fémből, például vasból, acélból stb.

Olyan nagy tömegű szükségletnél, mint aminővel a 
könyvnyomtatás dicsekedhetik a betűt illetőleg: első 
sorban az a fő dolog, hogy az alkalmasnak talált fém 
kellő mennyiségben álljon a rendelkezésünkre, s e 
mellett ne is legyen túlságosan drága. S mert a betű
öntés céljaira csak olyan fém lehet alkalmatos, amely 
nemcsak hogy meglehetősen kemény, hanem ezenkívül 
még az olvadási pontja sincsen valami nagyon mago
sán: az összes fémek közül az ólom, antimon meg 
cinn, illetőleg ezek ötvözete jöhet legelső sorban is 
számításba. Könnyen megérthetjük a dolgot, ha az 
egyes fémeknek keménységét összehasonlítjuk egy
mással. E szerint a cinn 1'7-szerte, az arany 10'7-szerte, 
az ezüst 13-szorta, az alumínium 17-szerte, a vörös
réz 19-szerte, az antimon 20-szorta, a platina 24-szerte 
és a vas 60-szorta keményebb betűink fő-fő anyagá
nál, az ólomnál. Az olvadási fokot illetőleg ugyané 
fémek megolvasztásához Celsius-fokokban szükséges: 
cinn 230, ólom 334, cink 412, antimon 450, alumínium 
700, ezüst 1000, vörösréz 1170, arany 1200, vas 2000 
és platina 2500 fok. Legkönnyebben olvad tehát a cinn.

A platina, arany, ezüst és vörösréz drágaságuknál 
fogva sem jöhetnének számba a betűöntésben, de meg 
nagyon magos az olvadási pontjuk. Az utóbbi tulaj
donság teszi betűöntésre hasznavehetetlenné a vasat 
meg az acélt is. Magos olvadási pontja van ezenkívül 
az alumíniumnak, amelynek egyébként igen jó tulaj
donsága volna a könnyűsége. A magos olvadási pon
ton kívül — ami az öntőműszer meg a matricák gyors 
pusztulását okozná — hátrányos tulajdonsága még az 
alumíniumnak az is, hogy nagyon sűrűn folyós, és 
ezért élesképű öntvényeket bajos volna véle csinálni.

Ugyanez teszi a cink használatát a betűöntésre 
alkalmatlanná. A cink ezenkívül méghamar is oxidá
lódik, s öntés után erősen ösz- 
szehúzódva, lehetetlenné teszi 
a pontos szisztéma betartását.

Az antimon tisztán nem alkal
mas ipari célokra a merevsége 
és kihűléskor való kristályoso
dása miatt. Annál fontosabb a 
használata ötvözésre, amennyi
ben alacsony olvadási pontját s 
könnyen-folyósságát némi rész
ben átruházza az egész ötvényre.

A cinn puhasága miatt egy
magában nem volna alkalmas 
betűöntésre. De ötvözésre igen 
jő, mert olvadási pontja alacsony 
s megolvasztva könnyen folyik.

Az ólom a legpuhább fém, s 
ezért tisztán való használata az

egész fémiparban korlátolt. Ötvözve azonban roppant 
széleskörű a használata igen sok ipari ágazatban.

Bármennyire kutattak is utána, a betűöntésre alkal
masabb anyagot nem találhattak az ólom, antimon és 
cinn ötvözeténél. Próbálkoztak a fémes anyagokon 
kívül üveggel is, de minden praktikus haszon nélkül.

A betűfémnek fő alkotó része az ólom. Puhaságán 
jelentékenyen segít az antimon. Az ólomnak tizenkét- 
százalékos antimon-ötvözete négyszerié, huszon
három-százalékos antimon-ötvözete pedig hatszorta 
keményebb a tiszta ólomnál. Ha még ennél is több 
antimont keverünk az ólomhoz: az ötvözet kemény
sége természetesen fokozódik, de egyszersmind mind 
többet vesz föl az antimon merevségéből is. Ezt a 
merevséget azután egy harmadik fémnek, a cinnek 
hozzátételével szokás enyhíteni. A betűfémnek rendes 
összetétele tehát a megfelelő mennyiségű ólmon kívül 
huszonöt-harminc százalék antimon és átlagosan tíz 
százalék cinn. Az utóbbi a merevség s túlságos töré
kenység megszüntetésén kívül az ötvözet olvadási 
pontját is lejebb szállítja, sőt — különösképpen — 
még keményebbé teszi az ötvözetet. Az ólomnak és 
antimonnak olyan ötvözetei, amelyekhez cinnt nem 
kevertünk, éles képet nem igen adhatnak, mert lehű
léskor nagyon erősen összehúzódnak. Néha még egy 
kevés vörösrezet is elegyítenek a betűfémhez, hogy 
ezzel is fokozzák a keménységét; természetes azon
ban, hogy a vörösréz-hozzátételnek nagyon csekély
nek — egy százalékon okvetlenül alul maradónak — 
szabad csak lennie, nehogy túlságosan magosra emel
kedjék a betűfém olvadási pontja. Túlságos fölhevítés 
esetében ugyanis az ötvözetben levő cinnek kisebb- 
nagyobb része elpárolog, s az öntvény ennek követ
keztében törékennyé és porózussá válhatik. Az ilyen 
túlhevített fémből öntött betű ezenkívül — mint azt 
elismert szakemberek tapasztalatai bizonyítják — igen 
hajlamos a megrozsdásodásra, köz-szóval oxidációra. 
Ötvözéskor legelőbb az ólmot szokás beletenni az 

olvasztó-üstbe, s az antimon 
csak azután kerül hozzá, még 
pedig lehetőleg apró darabok
ban, hogy mentői alaposabban 
keveredjék a két fém egymás
sal. Ezenkívül azonban még ka- 
vargatnunk is kell a fém-egyve
leget, mert az antimon fajsúlya 
tudvalevőleg jóval kisebb, mint 
az ólomé, s így kavargatás nél
kül okvetlenül a fölszínre emel
kednék, s az öntvény rétegessé 
válnék. A kavargatásnak jól ki
száradt puhafa-pálcikával kell 
történnie. Az ennek elszenese- 
déséből származó gázok szin
tén szükségesek az anyag javí
tásához. A cinnt végül öntjük be.
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Érdekes könvv van előttünk. Címe: ” Mozgó fény
képek” s a mindennapos életből merített, keresetlen 
egyszerűséggel előadott novellák meg elbeszélések 
vannak benne. A magyar íróvilág egyik kitűnősége, 
Fáik Zsigmond dr. írta a könyvet, s két fiatal művész
ember, Honti Nándor, ki most dekoratív rajzolóink 
egyik legjobbika, s Kovács Károly látták el rajzokkal.

Bár a könyvben foglalt elbeszélésekben is gyönyö
rűségünket találtuk: a szövegről lapunk keretében 
nem szólhatunk. A Grafikai Szemle iránya, egész 
valója a szak-ápolásban foglalódik össze, s így a 
szoros értelemben vett szakmunkákat leszámítva, iro
dalmi kincseinknek csak külső-belső kiállításával fog
lalkozhatunk. A tartalom méltatására szinte hagyo
mányosan és elvből: eddigelé sohasem tértünk ki.

De az előttünk fekvő könyvnek már maga a kiállí
tása is olyan, hogy méltán fölköltheti minden könyv- 
nVomtatónak a meleg érdeklődését. A "Mozgó fény
képek” kiállítása irányt jelent a magyar könyvcsiná- 
•ásban, s vele egyszersmind fölszabadulást a nehéz
kes, durva és darabos angol-német könyvdíszítési 
formák alól. E helyett egy kis franciásság van benne, 
de jókora adag zamatos eredetiséggel párosulva.

A könyv szövege garmond Schelter-antikvából van 
szedve, s a szöveg körül bőséges margót hagytak. 
A margón aztán — a szöveg tartalmához képest —  
pompás harmóniában váltakoznak a hol csak egysze
rűen dekoratív jellegű, hol meg határozottan illusz
tratív értékű rajzok. Egytől-egyig két-színesek ezek.

A lapszéli rajzokon kívül egyéb illusztrációk is van
nak a szövegben, sőt egy jól sikerült háromszín-nyo- 
matot is láttunk a könyvben. Mindez azonban meg
szokott vagy legalább is nem ritka dolog már ma
napság, s így a lapszéli dísz méltatására szorítkozunk.

A margóbeli dekoráció és illusztráció hatása pom
pás ; emeli az olvasó hangulatát, segíti őt a megértés- 
oen es az elmélyedésben. Harmóniát teremt a tarta- 
om meg az anyag között, mert hiszen a lapszéli rajz, 

h'JH-i -. hogy a szöveget magyarázza vagy legalább 
díszítőén kiséri: dekorálja ma 
gat a könyv anyagát, a papirost.
P m V t W 1 dísz ~  mint már
_ t e uk is —  mindenütt két- 
nR"  si  Az ügyes rajzoló kitü- 
. h , erte,Je a módját: hogyan
tnrA e^ek^el az ívenkint vál
tozó színpárokkal a legjobb és
n J f t n T ebb hatást elérni, a 
" f ‘ k ’ ’ k° gV hdfhol is túlságo- 
san eloterbe nyomulna, tehát 
f° lak?M° hatásúvá válna a rajz.
Magátol értődik, hogy a színek
egymasra-nyomtatása által egy- 
egy uj, harmadik szín is kelet- 
k®zett a lapszéleken, ami szin
tén nagyban hozzájárul a kisérő 
disz szép és hatásos voltához.

A dekorálásnak, illetőleg az illusztrálásnak az elve 
hol gyöngébben, hol pedig kifejezettebben nyilatkozik 
meg a könyvben, mindig úgy, amint azt a szöveg 
megkívánja. Néhol egyszerű levél- avagy_ stilizált 
virágdísz húzódik meg a margón, máshol mar a szö
veg tartalmára vonatkozó alakrajzot latunk. A rajzok 
jobbára folthatásosak, ami a szövegkolumna es disz 
közti enyhe és jóleső kontraszt fokozása szempont
jából ebben a speciális esetben csak helyeselhető.

A könvvdíszítés jövőbeli divatának el opostajat lat
juk Fáik Zsigmond dr. előttünk fekvő konyvebem 
Sőt nem csupán a ” Mozgó fényképek -ben, hanem 
az ugyancsak őáltala szerkesztett ”Ország-Világ alma
nachja” két kötetében is. Az egyik kötetben az osz- 
szes történeti díszítő stílusok fő-fő motívumai, a má
sikban naturalisztikus virágképek foglaljak el a marg . 
Persze valamennyi ily rajz színesen van nyomtatva. 
De míg e két korábbi kötet lapszéli rajzainak semmi 
vonatkozásuk sincs a szöveggel, s intobb mstrukt , 
mintsem dekoratív értékűek: a ” Mozgo fényképek 
lapszéli rajzai már dekoratív illusztrációi a szov 9 

A tarka színek szerepe mind szélesebb körű lesz a 
grafikai sokszorosításban. Amíg azelőtt könyveinkben 
majdnem kizárólag a fekete-nyomtatásos dekoráció 
meg illusztráció uralkodott: ma már eleg sűrűn lát 
5 k  azokat -  M enüsen ,  M tó  dt azép. odaírni 
és tudományos munkákban, sót az tskol* S^m ekek
könyveiben is -  tarkaszínes pompában rnegielemtve.
S a közönség igen hálásan fogadia mindezt, ossza 
vág az a kor jellemző törekvésével: paroxizmusig
vinni a munkát, ha kell, de fenékig meríteni « :e  ve
zetékből, amikor idő kerül rája. A .sz6rak° f  
egyszerűbbikénél és leghasznosabbjánál: az olvasás 

is megkívánja a modern kor embere, hogy han
gulatát lehetőleg fokozza a könyvnek U) Ságnak a
külső kiállítása. S erre a színes nyomtátás, s alta a 
bán a színpompa kiválóan jo. Kepes ®SV*-
másika ép ezért egy idő óta — ha mar másképpé 
nem teheti — színes tónusok alkalmazásával f e k 

szik képeit derűsebbekké, ele
venebbekké és hangulatosab
bakká tenni. A képek kapós- 
sága így hasonlíthatatlanul na
gyobb, mert hisz a színszeretet, 
a színekben való duskálkodás 
korszakát éljük mostanában.

Fáik Zsigmond dr. irányt adott 
most megjelent könyvének eke- 
sítésével a könyvornamentika-
nak. Az ő sikere -  amelyben 
természetesen nagy részé van 
a nyomtatást végző Pesti Könyv
nyomda Részvénytársaságnak 
is — valószínűleg más írókat is 
buzdítani fog a hasonló módon 
való könyvdíszítesre. Mert hát
szép és praktikus dolog az.
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Egy és más a modern könyvcsinálásról.
Amikor valamely könyvnek elkészítéséről van szó : 

legelőször is a formátummal kell tisztába jönnünk. 
A nagy alakú könyvnek általában imponálóbb és elő
kelőbb a hatása, mint a kicsiny alakúé. Az utóbbiak 
igényteleneknek tűnnek föl sokszor még a tartal
mukra nézvést is, s éppen ezért főkép csak költemé
nyeket meg apró elbeszéléseket szabadna túlságosan 
kicsiny formában megjelentetni; az ilyes munkákat 
az olvasó úgyis gyakran el szokta magával vinni a 
kirándulásaira meg egyebüvé, s így a kicsiny alak e 
szempontból praktikusabb is. Tudományos és illuszt
rált könyvek alakjának már jóval nagyobbnak kell 
lennie. Ép úgy a kis gyermekek számára készülő 
képes könyveknek is, mert hisz mentői nagyobbak 
ezeknek a képei: annál nagyobb a tanító hatásuk is.

Harántos alakú könyvek a sorok hosszúsága miatt 
nehezen olvashatók, s ezért az ilyen formátum csak 
akkor ajánlható, ha az illusztrációk ezt megkövetelik.

A formátum megállapításához hasonlóan nagyfon
tosságú dolog a könyvkiállításban a betű megválasz
tása. A betű közvetíti hozzánk a szerző gondolatait. 
A betű jó olvashatósága ennélfogva egyike a legemi- 
nensebb követelményeknek. Már igen sokszor han
goztatták ugyan, hogy a betűnek kész ornamensnek 
kell lennie, s az egyes betűknek egymásba olvadóan 
dekoratív síkot kell képezniök, de ez a tanítás meg
lehetősen téves, mert hiszen a betűnek a dekoráció
nál jóval magasabb hivatást kell betöltenie: a gon
dolatok közvetítését. Már pedig a dekoratív hatás és 
a jó olvashatóság nem igen szokott együtt járni.

A betű fő célja: a szerző gondolatainak gyors köz
vetítése mellett minden más célnak háttérbe kell szo
rulnia. Ha a könyvet olvassuk : egyesegyedül az olva
sásra kell irányulnia a figyelmünknek; külső behatá
soknak nem szabad e közben zavaróan megnyilvánul- 
niok. De hogyan mélyedhetnénk el az olvasásban, ha 
a betűket e közben sillabizálgatnunk kell ? ! Megzava
rodunk ilyenkor, s legyen bár 
a szöveg tárgya még olyan jó 
és érdekes: a dekoratív hatású, 
de nehéz olvasású betű ked
vünket veszi a továbbolvasástól.

A betű maga egyén. Más és 
más összeállításban más és más 
gondolatokat rögzít meg, s ezért 
az egyes betűknek világosan 
kell különbözniök egymástól.
A betű művészi értéke a cél
szerű formában rejlik, nem pe
dig a vonalak cikornyás voltá
ban. Az egyszerű és jól olvas
ható betűfajta hasonlíthatatlanul 
művésziesebb a nehezen olvas
ható cikornyás betűnél. Néhány 
esztendős tévelygés után ma

már szinte általánossá lett a könyvnyomtatók körében 
ez a meggyőződés, s a bár dekoratív, de nehezen 
olvasható betűknek újabban egészen befellegzett.

Botor szokás a kimeneteknek sortöltőkkel való tele- 
tömése is. Zavarja az olvasást, tehát nem oda való. 
Már pedig a kolumna síkjára nézvést is áll az az 
axióma, hogy ami nem oda való, az egyszerűen — piszok.

Hogy a betű jellegével a könyv irányához, komoly
ságához alkalmazkodnunk kell: már sokszor megírták. 
Vidám tárgyú munkákhoz könnyed betűket vehetünk, 
például a költeményekhez esetleg kurzívot is; tudo
mányos munkák már valamelyes nehezebb, nyugod- 
tabb betűt kívánnak meg. Iskolás könyvek betűjének 
jó nagynak, legalább is garmondnak kell lennie.

Amit a betűről mondottunk: áll a könyvdíszre néz
vést is. Mentői könnyedébb a mű tárgya és irálya: 
annál játszibb és szabadabb lehet a könyv dísze is.

A kolumnák vonallal való bekerítését némely szak
író nem tartja helyesnek, úgy okoskodva, hogy a 
páros oldalakat így elszigeteljük egymástól. Van a 
dologban valami, de viszont az is igaz, hogy ezt az 
elszigeteltséget enyhíthetjük a kötőhézag szűkítésével.

Akár szedett a könyvdísz, akár művész-ember csi
nálta: az egész könyvben végesvégig egyforma stílu
súnak kell lennie. Kivételt képezhet az az eset, ami
kor egyszersmind tanító avagy illusztráló célzattal 
alkalmazzuk a könyvdíszt. Vaskos betűjű szöveghez 
természetesen erőteljesebb vonású könyvdísz való.

A könyvek fölvágatlan volta csak bosszantja az 
olvasót, s ezért még a fűzött példányoknál is ajánla
tos a körülvágás. A könyv két sarkát ezenkívül nem 
árt legömbölyítenünk; így kevesebb a "szamárfül” . 
A könyv gerince is lehet lapos avagy gömbölyített.

A többszínű nyomtatványok formáinak
beigazításánál ajánlatos dolog a szedőnek is ottan 
lennie, mert hiszen a beosztás megváltoztatására stb. 
egyesegyedül csak ő jogosult. Különben még jobb, 

ha az egész beigazítást maga a 
szedő végzi közvetlenül a sze
dés elkészülte után. Természe
tesen ahány színforma, annyi 
zárókeret kell az ilyen munká
hoz. Ennek az eljárásnak meg
van az az előnye, hogy pontos 
beigazítás esetében nem kell a 
formát a gépben nyitogatnunk, 
s így a gép drága munkaidejé
ből minduntalan valamicskét el
rabolnunk. A stégek elhelyezé
sének persze azonosnak kell 
lennie valamennyi színformánál. 
A regiszter pontosságáról eset
leg úgy is meggyőződhetünk, 
hogy az egyes levonatokat az ab
lakon egymásra terítve nézzük.
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Színes nyomtatásra alkalmas papiros.
Nem mindenféle papiros alkalmas egyformán arra, 

hoSY színesen nyomtassunk rája. S ennek oka nem 
annyira magában a papirosban, mint inkább a festék
ben rejlik, amennyiben a festékek egyik-másikával 
nem nyomtathatunk bárminő papirosra. A közönséges 
simított papirost például a zöldes-kék festékek igen 
jól fogják, de már a krétázott papirosokat sokkalta 
kevésbé. Egyrészt az eldörzsölésiik módja okozza 
ezt, másrészt pedig az a körülmény is, hogy a simí
tott papiros fölülete nem szíja oly mohón magába a 
testekben foglalt firnászt, mint a krétázott papirosok 
porózus krétarétege. Az utóbbi fajta papirosokról a 
színes nyomatot olykor egész szépen letörülhetjük. 
Amikor a papirgyáros színes nyomtatásra alkalmas
nak jelenti ki a papirost, ez úgy értelmezendő, hogy 
a festékek java része kitünően fogja azt, bár vala
mennyi festékről ez még távolról sem volna állítható, 
s akárhány esetben a festékgyárosnak kell igazodnia 
f  Papiroshoz. A festékek különböző sajátságai a 
1 ^fZ. , !ati c®lh°z képest különböző firnász-összetéte- 
ifáif'-t ^nak, ennek megállapítására, illetőleg kipró- 

a asara pedig első sorban csak a festékgyáros képes. 
p1Kh +v. - Példányszámú színes nyomatok készítése 

. ió' tesszük, ha a nyomtató-papirosból
k ' , dve a festékgyárosnak, a festék-előkészítés

szór körülményes munkáját egészen őrá hagyjuk.

Vetődött fametszetek nyomhatóvá tétele.
fametc au,*ot'P'ák terjedése alaposan kikezdte a 
dáinUv>ZeS Szap bíroda*mát, mégis igen gyakori nyom- 
kei! n 30 ?z az eset> bo9V közvetetlenül fametszetről 
farnetc';OI*'*a*mmk' ® ilyenkor bizony megesik, hogy a 
séooeiẐ -n6u1í .ba,a támad: megvetődik avagy éppen- 

, b_riagyobb repedések mutatkoznak rajta. 
vízszint° iSen naSY°n könnyen segíthetünk: sima és 
uiiMnir, ef  apra néhány csöpp tiszta vizet öntünk, az 
f  f  “ ! Wssé széjjelken-
JordítL faducot képével lefelé 
lülden» -á|afektetiük. Körülbe- 
fadiírn* ° rif hosszat hagyjuk a 

f bbe"  a helyzetében.
H  ; he ni- présbe szorítani a 
Ü Zetet -nem ajánlatos; a 
o k o ^ r ^ 8 eröszakolása bajt 
e ° Zbat’ A dúc a nélkül is ki
szer kó*edlk’ IeSföljebb ha egy- 
nfinükétf - er me9 kell ismétel
nünk a font ismertetett eljárást.

.h.^y nemet szaklapban nem- 
9* ea azt ajánlották, hogy a 

megvetodött fametszetet a ho
morú  ̂felén nedvesítsük jól meg, 
f..,aztan kevés spirituszt öntve 
folebe, gyújtsuk ezt meg. A dúc

ilyenformán rögtön kiegyenesednék. — Hát ez igaz, 
de azért mégsem ajánljuk a dolgot szaktársainknak, 
mert hiszen az eljárás — ha mindjárt nem is vesszük 
ugyan észre — erősen megtámadja egyrészt a famet
szetet magát is, másrészt pedig a dúc anyagát is.

A fametszetek dúca rendesen kicsiny darabokból 
van összeenyvezve; nagyobb darabokat bajos volna 
a csomós és gyakran repedezett puszpángfából ki
vágni. A finoman meggyalult egyes darabok össze- 
ragasztásához jóféle orosz avagy kölni enyvet hasz
nálnak, amelynek bár igen nagy a kötőereje: évek 
múltán mégis csak enged belőle. Ilyenkor — több
nyire a vetődéssel kapcsolatosan — repedések mu
tatkoznak a fadúcon. Ezek a repedések néha olyan 
keskenyek, hogy a dúcon magán alig láthatók meg, 
de ha erről levonatot készítünk: a levonaton egy-egy 
fehér vonal alakjában rögtön a szemünkbe ̂  tűnnek 

A vetődött dúcnak spiritusz-égetéssel való kijaví 
tása könnyen okozhat ilyen repedéseket, de előállhat 
nak ezek az idők folyamán úgyszólván maguktól is 
A segítés módja abban áll, hogy a dúcot satuba fog 
juk, s alján meg oldalt — sohasem a képén! — eny 
vet nyomunk a repedésekbe. A szélesebb^ repedése 
ken már egyesegyedül csak a fametsző segíthet

A kirakó-asztaloknak jó megvilágítása
különösen a színes nyomtatás tekintetében igen fon
tos. A régi szokás szerint ugyan olykép helyezték el 
mindig a gyorssajtót, hogy a kirakó-asztal az ablak 
elé essék, de ettől a szokástól az újabb és moder- 
nebb nyomdákban gyakran eltérnek, s a gépnek 
nyomó-taligás részét állítják az ablak felé, azzal a 
megokolással, hogy a gépmesternek, szedőnek stb. 
főképpen a gép eme részén van dolga, s ezért aján
latosabb a gyorssajtónak ezt a felét fordítani a vilá
gosság felé. Ebben az okoskodásban tényleg van is 
valami, csak az a kérdés, hogy a régi-módi gép
állítás mellett nem szólnak-e még nyomosabb okok.

Mi azt hisszük, hogy ebben a 
rendes munkaminőség az irány
adó. Olyan gépeket, amelyeken 
főkép könyveket meg újságo
kat nyomtatnak: bátran állítha
tunk a taligás felükkel az ablak 
felé, de már az olyanokat, ame
lyeken legfőként három- meg 
négyszín-nyomatok készülnek, 
jobb ha régi módra, kirakó fe
lükkel állítjuk az ablak félő. 
Különösen a sárga szín nyom
tatásakor mindig kellő világos
ságnak kell a kirakó-aaztalra 
esnie, hogy a gépmester az ár
nyalat esetleges megváltozásait 
rögtön észrevehesse. E nélkül 
lehetetlen a biztos munkálkodás.
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A szellemes nyomdász-élclap, a z ” Ekszkíze”
legutolsó számában felsorolja azt a sok, se szeri se száma nyom
dász-egyesületet, melyek ugyancsak megnyomorgatják a szegény 
szaktársak amúgy is ürességtől tátongó zsebeit; próféciái azután 
még egy sereg, a jövőben elérkezendő uj egyesületről is. N os! 
nem volt jó dolog az ördögöt a falra festeni, mert ime egy darab 
már meg is érkezett belőle a "Grafikus Művezetők Egyesülete" 
képében. Minthogy azonban semmi szükségünk az uj vendégre, 
igen könnyen el fogunk bánhatni véle az érvek tömjénfüstjével. 
"Anyagi érdekek közös megvédését”  akarják a gründoló művezető 
szaktársak? Ott a Szakegylet! ennél erősebb támasztékot úgyse 
tudnak kifaragni, nélküle meg éppen semilyent. — "Szakmabeli 
és szellemi tudásuk fejlesztésének szükségét" érzik? Minek ehhez 
uj egyesület? Ott van a Szakkör! Ott tanulhatnak is, meg ha 
már tele tudással a begyök: tanításra is nyílhat alkalmuk. Ott 
szakfelolvashatnak, vitaülésezhetnek, szakkirándulhatnak, csak 
jöjjenek el, és ne nézzék kényelmes távlatból pár ember fárad
ságos küzködését. Könyvtárunk is van. A Szakegyesületnek is, 
s a Szakkörnek is. Rajta, művezető urak! Önöknek leginkább áll 
módjukban ezeket a b. nyomdájukban megjelenő megfelelő mun
kákkal gyarapítani. Mindehhez nem kell semmiféle szeparatisztikus 
törekvés. Mire volna jó ez az uj kínai fal, amelyen, hej! de sok
szor kellene átemelni és a nagy mindenségbe pottyantani a mű
vezető-egyesületi tagságra már nem "tauglich" tagokat. — Marad
jon csak a Művezető-Egyesület a "művelt külföldé", mi megélünk 
a mi közös érzületünkkel, szoros összetartásunkkal a nélkül is.

A Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság
február 15-én tartotta 40-ik évi rendes közgyűlését lovag Fáik Zsig- 
mond m. kir. udvari tanácsos elnöklete alatt. Az előterjesztett 
jelentés szerint a tiszta nyeremény, az üzleti költségek, leírások 
és adók levonása után 119592 kor. 07 f „  ebből leszámítván az 
alapszabályszerű jutalékokat és a tartalékalap 23023 kor. 15 fil- 
lérnyi dotálását, marad 96568 kor. 92 f. Ez összegből részvényen- 
kint 160 kor., tehát összesen 70560 kor. fizettetik ki osztalékként, 
az ezután fenmaradó 26 008 kor. 92 f. pedig a jövő év számlájára 
vitetett át. A közgyűlés köszönetét szavazott elnök-igazgatónak a 
körültekintő, bölcs és eredményes működésért, és úgy az igaz
gatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak megadta a felmentvényt.

Szakkörünknek továbbképző tanfolyamairól.
Közeledik rendes évi közgyűlésünk, amelynek továbbképző 

tanfolyamunkkal is kell foglalkoznia, különösen pedig annak 
további fejlődéséről meg jövőbeli irányzatáról kell gondoskodnia.

Midőn az ez évi kurzus elején a tanfolyam vezetésével meg
bízattam, súlyos aggályaim voltak, amit nem is titkoltam, s csak 
ismételt rábeszélésre vállalkoztam a nehéz föladatra. Bátran 
mondhatom most már, hogy odaadó szeretettel vagyok e nagy 
jelentőségű intézményünk iránt, s igyekszem is tőlem telhetőleg 
a legnagyobb buzgósággal s lelkiismeretességgel az ügyet szolgálni.

Ez ügyet szolgálják jelen soraim is, mely egyben pozitív indít
vány óhajt lenni. Szükségesnek látom tapasztalataimat leszögezni 
és hasznosítani, mert minden szeretetem dacára valószínűleg 
kénytelen leszek megválni a vezetéstől. Indítványaim szoros 
összefüggésben állanak tanfolyamaink immár "félhivatalos”  vol
tával, mert az állami támogatás megadja a félhivatalos színezetet.

Mindenekelőtt vissza kell térnem az előadói kar első értekez
leteire, melyeken kimondotta, hogy "nem nagyképűsködő taná
roknak képzelik magukat az előadók, hanem szaktársaknak, akik 
kedvező körülmények folytán szerzett tapasztalataikat megosztják 
szaktársaikkal". Ez már a címben is kifejezésre jutott, mert ama 
következtetésre jutottunk, hogy nem "szaktanfolyamot" tartunk 
fönn, hanem a tanulni vágyó szaktársak további képzésére vál
lalkoztunk. Ezen a "továbbképzéssel" legjobban jelzett cél lebe
gett folyton szemeink előtt, s e célnak megfelelően megválasztott 
tananyag és a tananyag megkedvelésének megfelelő és máris 
mutatkozó erkölcsi siker bizonyítja, hogy jő nyomon indultunk.

Már most ennek megfelelően kell a jövő évi meg a további 
munkaprogrammnak alakulnia, s már most kimondani, hogy min
den elméleti oktatás, akár szabad előadás, akár főlolvasás kere

tében kiküszöbölendő; maradjanak ezek a havi fölolvasó ülések
nek tárgysorozatában. Az a rendelkezésre álló néhány óra tar
tassák fönn a gyakorlati célú tanításnak, amely következőképpen 
lenne foganatosítandó: Két tanterem áll rendelkezésünkre: a 
II. és III. számú rajzterem, továbbá az alagsorban a kísérleti 
nyomda. E tantermek következőkép használhatók föl céljainkra : 
A II. számú rajzteremben minden vasárnap délelőtt fél 9-től 11-ig 
a szakunkban annyira fontos rajz továbbra is tanítandó, még 
pedig két csoportban: egyik csoportban a haladóknak, másikban 
a kezdőknek. Ez a módszer kitünően bevált. 11 órától fél 1-ig 
ugyanilyen két csoportban a szintén fontos és hasznos tipográ
fiai vázlatkészítés volna tanítandó. A III. számú rajzteremben 
szintén a gyakorlati életnek megfelelő tantárgyak veendők fö l ; 
így fél 9-től 10-ig a német nyelv, 10 és 12 között pedig egyéb 
közhasznú tárgyak, mint kereskedelmi jog, váltóisme, könyvelés 
és hasonlók volnának tanítandók. E tárgyak természetesen az 
alkalom és mód szerint bővíttetnének. — Sajnos, a hallgatóság 
részben megváltoztathatatlan külső behatások, részben könnyel
műség miatt rendkívül váltakozó hullámzásnak van alávetve. 
Ha már a külső körülmények meg nem szüntethetők (ilyen külső 
körülmények : betegség, más irányú lekötöttség, pl. gyűlések stb.), 
úgy legalább a könnyelműség okozta mulasztás volna megszün
tethető, olyanformán, hogy minden beiratkozott tanuló csekély 
összegű, mondjuk négy korona biztosítékot tesz le, melyet azon
ban a tanfolyam befejeztével csorbítatlanul visszakap, de elveszti 
azon esetben, ha bizonyos számú esetekben igazolatlanul mu
laszt, vagy önként marad ki. Elkerülendő a fölösleges nyeggetés, 
elegendő volna minden esetben igazolásul a nyomda bizalmi fér
fiénak írása. Természetesen, mint eddig, úgy ezután sem szabad 
semmiféle anyagi terhekkel sújtani a hallgató szaktársakat, mert 
csak úgy van értelme tanfolyamainknak, ha azok teljesen díjta
lanok és minden nyomdász számára szabadon hozzáférhetők.

Szándékosan hagytam utoljára a kísérleti nyomdát, amely a 
gyakorlati tanításban nagyon fontos volna, azonban mai kereté
ben a szedés céljainak éppen nem, a gépmesteri és nyomtatás- 
technikai tanítás céljainak pedig alig-alig felel meg. Természete
sen, a Szakkör anyagi ereje nem elegendő a megfelelő berende
zés létesítésére, további pénzbeli támogatás az állam részéről 
nem várható, de talán lehetne olyanformán csinálni a dolgot, 
hogy kiegészítjük a kísérleti nyomdát, s az állam olyan mértékű 
támogatását kérjük, hogy ezt ingyenes gépek s eszközök rendel
kezésre bocsátásával tenné lehetővé. Tán lehetne a felett is gon
dolkozni, hogy a nyomda állandó üzembe vételével (mint a bécsi) 
s csakis jobb kvalitású munkák vállalásával őnönmagát törlesz- 
tené és gyarapítaná. Megjegyzem, ez csak szerény vélemény, s 
nem indítvány. Fentiek pedig csak javára válnak tanfolyamaink
nak és szaktársainknak. — Végül még csak annyit, hogy ha vál
tozott viszonyaim esetleg távozásra kényszerítenek, akkor is 
mindenkor szaktársi és emberi kötelességemnek tartom, hogy 
tapasztalataimmal a tanfolyamoknak és szaktársaimnak, ha kell, 
rendelkezésére álljak. Augenfeld M. Miksa.

Szaktársaink szervezettsége s öntudatossága.
Olyan világot élünk, hogy ma már nemcsak mi hangoztatjuk, 

de a munkaadók is kénytelenek elismerni, hogy csak a munkások 
erős szervezete képes erős ipart teremteni, s hogy a jő munka
erő csakis a szervezett munkások táborában található. Ha végig- 
lapozgatjuk szaklapjainkat vagy az egyes nyomdák által készített, 
a reklámnak szánt nyomtatványokat, megelégedéssel konstatál
hatjuk : az az erős ipar, melyet szervezettségünkből kifolyólag 
föltételezhetünk, látszólag létezik, s hogy szakunk a külfölddel 
bátran fölveheti a versenyt, — de nem örülhetünk soká e meg
állapításnak. Ha nemcsak fölületesen szemlélünk, hanem a dolgok 
mélyére tekintve, tárgyilagosan bírálunk : kénytelen-kelletlen be 
kell vallanunk, hogy nem mind arany ami fénylik, s a magyar 
nyomdaipar még távolról sem az, aminek mi hinni szeretjük.

Korántsem szándékom azt állítani, hogy nem vagyunk helyes 
utón a külföldi niveau eléréséhez, de hogy már ma nem állunk 
ott az elsők sorában: annak egyedül mi vagyunk okai. A nap
nap után kezeink közé kerülő nyomtatványok között nagyon sok 
az olyan, amely bizony a legszerényebb igényeket sem elégíti ki, 
sőt határozottan bántja az Ízléssel bíró ember esztétikai érzékét.
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Tagadhatatlan, hogy az ilyen minden kritikán aluli nyomtatvá
nyoknak létrehozója első sorban az az áldatlan szennykonkur- 
rencia, melyet a nem árszabályhű nyomdák űznek, noha tagad
hatatlan, hogy e hibába nagyon sok ”  árszabályhű ”  nyomda is 
esik. Ilyen "minden elfogadható áron" készített nyomtatványok
nál a lényeg az, hogy olvasni lehessen — a szennykonkurrenciát 
űző nyomda szerint. E kiirthatatlannak látszó nyavalyánkat csakis 
a munkaadók és munkások egyöntetű és radikális szervezete 
fogja kiirtani, de addig is, míg ez az idő elérkezik, a szervezett 
és öntudatos nyomdászságnak kellene elejét vennie annak, hogy 
ily ízléstelen nyomtatványok kerülhessenek a nyilvánosság elé. 

Ügy mondom: a szervezett meg öntudatos nyomdászság ! 
Az az egy tény — s ezt ellenfeleink is elismerik — hogy szer- 

vezettek vagyunk, de (s ezt kissé bátortalanul írom le, mert hát: 
szólj igazat, beverik a fejed !) nem állíthatjuk teljes büszkeséggel 
azt is, hogy mindnyájan öntudatosak is vagyunk! Ebben találom 
második sorban az okát annak, hogy a köznapi használatra 
készülő nyomtatványaink nagy része hibás és gyatra kiállítású.

Nemcsak azt kell hogy hangoztassuk, hogy erős szervezet 
teremti meg az erős ipart, hanem azt is, hogy a szervezeti mun
kást öntudatossá is kell nevelni. Az öntudatos és mesterségét 
szerető nyomdász nem tud rossz munkát készíteni, még akkor 
sem, ha netalán kényszerítik rája, mert ez ellen az öntudata til
akozik. A szervezett és öntudatos munkás szeretettel csüng a 

mesterségén, s mint a kertész gondozza virágait: ő is szeretettel 
készíti el a kezébe adott munkát, — az kétségtelen, hogy az így 

eszülő munkán meg is látszik az a jóakarat és törekvés, melyet 
arra a munkás áldoz. Az öntudatos és szervezett munkás tudja 
3Z" . “ W  árszabályhű főnöke kötelezettséget vállalt az össz- 
munkássággal szemben akkor, amikor az árszabályt aláírta, s 
U9Y o, mint munkása élvezik ennek előnyeit és hátrányait; s ha 
ez tudja; kell hogy jóindulattal és teljes tudásával törekedjék a 
ra^1Z*0tí  munl<ának a becsületes meg hibátlan elkészítésére. 
• kk ko °-S szervezett munkások s a munkaadó meg egyéb föl
lé byalok jobban megértik egymást, s hogy a közös egyetértés a 

un a kivitelére vonatkozólag szintén előnyére van a munkának : 
agyarazatra nem szorul. — Addig, míg munkástársainkat csak 

S n.em eSYÚttal öntudatossá is neveljük: szakunk 
iónt latszat szerint az, amivel magunkat áltatjuk, s addig, míg 

P en-nyomon találkozunk oly szervezett nyomdászokkal, akik 
k*vitelére vonatkozólag megengedik maguknak az olyan 

adri,ent x* ho?Y "mindegy akárhogy van, a fő, hogy meglegyen": 
ig az igazság mérlegén az a serpenyő, melyben a nagyszámú 
n p̂J Jossz nyomtatvány hever, mindig le fogja húzni a jó 

Y m f nY°k serpenyőjét, s néha-néha oly percben, amidőn 
laníS * x GnnÜnke* az őszinteség, kénytelenek leszünk megval- 

H.  ^önmagunknak, hogy még nem vagyunk iparművészek, 
rövid ihk , elemben neveljük a szervezett fiatal nemzedéket: 
d-s-,.,1 °  •aÍt oly ma9as színvonalra emelkedik a magyar nyom- 

» aminőn ma — látni szeretnél* Gondos Ignác.

részére 
éig terjedő

Egy árlejtési véghatározat megindokolása.
bizonuennVeS konkurrencia megszüntetésére törekvő nyomdászok 
alisDániáaninasv me9elégedéssel olvassák Maros-Torda vármegye 
vánvoh c 3 v^Shatározatát, amellyel a vármegyei nyomtat-
oda <5 wíi- " Sát nem a legolcsóbb ajánlatot tevő félnek Ítélte 
síkra a i. viiosen az indokolásban meggyőző érvekkel szállott 
elleného„°na V..nVOmtatásban is lábra kapott piszkos konkurencia

450 határozatot a vidéki főnöklap nyomán itt közöljük:
1908. évi iamir ° ^ 0rda varmeSYe központi hivatalai 
időre szük=óUar ’ tö az I91°- évi december hó 31-éig 
január u .é  a<2S nY°mtatványok szállítására vonatkozólag az 1908 
83000. sz 'a "  bM?Sta t̂ott arle)tés alapján az 1907 augusztus 7-én 
fejezete értél . ° cs *̂ott belügyminiszteri szabályrendelet ötödik

Maros-Törd0 1 6 *11 ezennel hozom a következő véghatározatot:
1909. és ígin \  varmeSYe központi hivatalai részére az 1908., 
a kellő időbén h - en szükséges nyomtatványok szállítását, mint 
téri szabál. "w ,érkeze,t és az 1907-iki 83000. sz. belügyminisz- 
lembe vehet* 28- §‘ a rendelkezéseire való tekintettel figye- 
marosvásárheu .a|anlatolt közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
csatolt költsön! *'°®sufk-nyomdának Ítélem oda az ajánlatához

A szerződés aSY2akl5en fo9*al* áraknak az elfogadása mellett, 
kibocsátott áriéit-1®0.7.' évi december hó 24-én 11055. szám alatt 
véghatározatnaü • 1 hirdetményben foglalt föltételek mellett jelen 
is az összes aláJi0?. re emelkedésével fog megköttetni. Addig 
határozat ellen a 1a.*<;v°k kötelezettségben maradnak. Jelen vég- 
ajánlattevŐk ide h l llrdetéstol számítandó tizenöt napon belül az 
intézendő fölebh»eiTl'U,*andd’ de a törvényhatósági bizottsághoz 
december hó 24-énZ ,s,sel dIhetnek. — Indokolás: Az 1907. évi 
ben kitűzött időben' 10°6, ,sz- a'at* kiadott árlejtési hirdetmény
négy ajánlat érkezett l®08 ’anuar hó 11-én megtartott árlejtésre 
mény föltételeinek „  , Valarnennyi ajánlat az árlejtési hirdet-kel/ A . e ni eo fel Píré IÓná_ ___ee..!1. enm Irif/MlÓcAl.ható. Az ajánlattevők idvén, e címen egyik sem kifogásol-
szerint: Benkő Lászi - ? zul az ajánlatukhoz csatolt költségjegyzék 
száz példánvonkint , vi nY°mdatulajdonos a nyomtatványokat 

yonKint 454 kor., ötszáz példányonkint 1282 kor., ezer

példányonkint 2150 kor. árért hajlandó szállítani; a marosvásár
helyi Kossuth-nyomda száz példányonkint 992 kor., ötszáz példá
nyonkint 2478 kor., ezer példányonkint 3845 kor. árakat szabott; 
Révész Béla helyi nyomdatulajdonos pedig száz példányonkint 
782 kor., ötszáz példányonkint 2850 kor. és ezer példányonkint 
4528 kor., végül Hirsch Mór ugyancsak helyi nyomdatulajdonos 
száz példányonkint 2360-40 kor., ötszáz példányonkint 3657'60 kor., 
ezer példányonkint 4370-60 kor.-ért hajlandó szállítani, s utóbbi 
a szállítás elnyerése esetén a kifizetendő számlái összegének 
öt százalékát hajlandó a tiszti nyugdíjalap javára átengedni. 
E négy ajánlat közül a Benkő László árajánlatához csatolt költ
ség-jegyzékben kitett árak a más három ajánlat áraihoz, de az 
előző évekbeli árakhoz viszonyítva is föltűnően alacsonyak, úgy 
hogy azon összegnél ama cégtől, honnan ajánlata szerint a szük
séges papír-, festék- s egyéb anyagot beszerezni akarja, csupán 
az anyagoknak beszerzése is többe kerül. E föltűnően alacsony 
árak indokolására ajánlatában fölhozott amaz állítása, hogy a 
szükséges nyomtatványokból már raktárt kezdett beállítani: nem 
fogadható el elég erősnek arra, hogy ajánlata komolynak tekin
tessék. Egyfelől azért, mert hiszen ő maga szóbelileg ismételte 
még a közelmúltban is, hogy a most lejárt korábbi szerződésben 
is már igen alacsony árak mellett nyerte el annak idején a szál
lítási vállalatot, sőt az áraknak időközi fölemelése iránt több 
ízben akart is kérelmezni; már pedig azon árak a mostani aján
latban fölvett áraknak majdnem kétszeresét tették ki, holott az
óta mind a szállítási anyagnak, mind pedig a munkának az ára 
is szerfölött emelkedett. Nem fogadható el másfelől azért sem, 
mert a berendezés kezdetének stádiumában levő raktárából három 
éven át bizonyára még ama szükséges nyomtatványokat sem 
tudja szolgáltatni, melyek ugyanazonosak az eddigiekkel, s Így 
még kevésbé az igen nagy mennyiségben szükséges uj nyomtat
ványokat. — Minthogy pedig a magyar kir. belügyminiszter úr 
által a hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. t.-c. 14. §-a 
végrehajtása tárgyában 1907. évi augusztus hó 7-én 83000. sz. alatt 
kibocsátott szabályrendeletnek ép az az intenciója, hogy a hazai 
iparvállalatok megélhetése, fejlesztése biztosíttassák: ennélfogva 
már e legfontosabb cél elérésének előmozdítása is megkívánja, 
hogy a közszállításoknál oly árak nyujtassanak az iparosoknak, 
hogy azok léte nem hogy veszélyeztessék, hanem erősebbé és 
biztosabbá tétessék. Már pedig a Benkő László nyomdatulajdonos 
által kitett föltűnően alacsony árak saját nyomdavállalatának sok
kal inkább veszélyére, mintsem erősítésére lennének. De más
felől hátrányára lennének a többi hasonló vállalatnak is, mert 
elzárja őket attól, hogy reális alapon számított árak mellett ily 
szállításokban részt vehessenek. Éppen ezért a most hivatkozott 
belügyminiszteri szabályrendelet 28. §-ának értelmében a Benkő 
László nyomdatulajdonos ajánlata nem volt tekintetbe vehető. 
Minthogy pedig a más három reális alapon tett ajánlat közül a 
legkedvezőbb, illetve legolcsóbb a marosvásárhelyi Kossuth- 
nyomda ajánlata: ennélfogva jelen véghatározat rendelkező ré
szében megjelölt nyomtatványok szállítása neki volt odaítélendő. 
A véghatározat rendelkező részének azon intézkedése, hogy az 
összes ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezett
ségben maradnak, az ismételten hivatkozott belügyminiszteri 
szabályrendelet 15. §-a 9. pontjában írt rendelkezésen alapszik, 
minek következménye, hogy az ajánlattevők által letétbe helyezett 
bánatpénzek is csak a végleges döntés után fognak visszautaltatni.

Az Első Magyar Betűöntődé Részv.-Társaság
február 9-én tartotta XVII. rendes közgyűlését lovag Fáik Zsig- 
mond udvari tanácsos elnöklete alatt. Az igazgatósági jelentés 
szerint az évi tiszta nyereség 80245 kor. 72 f., melyből az alap- 
szabályszerű-levonások után a részvényesek közt osztalékképpen 
54 000 kor.-t, részvényenként 18 koronát fizetnek ki (9 száza
lék) és a fenmaradó 11160 kor. 32 f.-t az uj számlára viszik át.

Nyomdafőnökök társas útja Németországba.
Principálisaink egy töredéke március első felében társas kör

utazásra indul Németországba. Az út tíz-naposra van tervezve; 
állomásai volnának: Bécs, Prága, Drezda, Lipcse meg Berlin. 
A részvételi ár személyenkint háromszáz korona, mely összegben 
benfoglaltnak a gyorsvonat második osztályára szóló összes 
vasúti jegyek, a szállodai lakás (két személy egy szobában) és 
elsőrendű ellátás (ital nélkül) tíz napon át, a kocsik költségei a 
vasúttól a szállókba, s végül az összes szállodai stb. borravalók.

A Bautzner Industriewerk "Monopol” sajtója.
Ez a gép egyike a Gally-rendszerű tégelyes sajtók legjobbjai

nak. Mindössze néhány esztendeje, hogy gyártják, s máris több 
mint ezer példányban van elterjedve a földkerekségen. Mint a 
gyár egy kis nyomtatványkollekcióval bizonyítja, a "  Monopol 
egyaránt alkalmas egyszerű és finomabb nyomtatványoknak, szí
nes meg egyéb nehéz nyomtatványoknak — legyen bár a nyom- 
tató-forma alapnyomat, dombormű, illusztráció — nyomtátására.
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A hengeranyag nagymértékű megdrágulására
lehet a közel jövőben kilátásunk. Az oka ennek az, hogy a gli
cerin, a hengeranyagnak eme fő alkotó része, nagyon megdrá
gult. A gliceringyárak ugyanis trösztszerű egyesülésbe léptek, 
amelynek első dolga volt, hogy a glicerin árát mintegy negyven 
százalékkal fölemelje. Magától értődik, hogy a hengeranyag-öntők 
ezt az óriási anyagdrágulást nem viselhetik el másképpen, mint 
hogy ők maguk is arányosan fölemelik produktumaiknak az árát.

A gyorsírás a könyvnyomtatás szolgálatában.
Újnak már éppenséggel nem nevezhető az az idea, hogy a 

betűszedő — különösen a napi lapoknál — közvetlenül a steno- 
grammok után szedjen meg egyes híreket. Ezzel igen sok időt 
nyernének a szerkesztőségek, mert hiszen tudvalevő dolog, hogy 
az ügyesebb Linotype-szedő a közönséges kéziratot sokkal rövi- 
debb idő alatt szedi ki, mint amennyi idő annak megírásához 
kellett. Ujságmunkánál pedig a gyorsaság lévén a fő dolog, min
denki beláthatja, hogy mily haszonnal járna a leírás elmaradása.

Igaz ugyan, hogy mindegyik gyorsírási mód nem volna alkal
mas arra, hogy a szedő közvetlenül szedhessen utána. Ott van 
például az úgynevezett vitaírás, amelynél az egyes gyorsíró önké- 
nyűleg szokott a maga számára csinálni olyan jegyeket, amelyek 
értelme csak őelőtte lehet ismeretes.
A betűszedő által való szedésre szánt 
stenogrammoknak tehát az úgynevezett 
levelező-gyorsírással készülteknek, te
hát mindenki által olvashatóknak kel
lene lennlök. — Más kérdés az, hogy 
mikép lehetne a betűszedőkben a ste- 
nográfia iránt általánosabb érdeklődést 
kelteni. Hiszen nálunk már többször 
is megpróbálkozott a Szakegyesület, 
illetőleg az Anyaegyesület önképző 
osztálya azzal, hogy gyorsírói tanfolya
mokat létesítsen tagjai számára, de 
az eredmény mindannyiszor csak édes
kevés volt, amennyiben a hallgatóság 
nagy többsége még a kurzus befejezte 
előtt elmaradozott. Az az egynéhány 
ember, aki kihúzta végig : nem értéke
síthette amit tanult, s így csakhamar 
el is találta felejteni az egészet. Amint 
ebből is látható: az efféle tanfolya
moknak csakis akkor van megfelelő 
eredményük, amikor a hallgató gya
korlatilag is értékesítheti a kurzusbeli 
tanulmányait. Éppen ezért a jelen eset
ben a szerkesztőségekből kellene a 
dolognak kiindulnia: a stenogrammok 
után való szedést ha duplán fizetik a 
betűszedőknek, egyszeriben erőt vesz 
rajtuk a tanulási láz, s nem sok idő 
telik belé : seregestül találunk a soraink 
közt stenografálni tudó szaktársakat.

Ellenvetésképpen talán fölhozható, 
hogy a stenogrammok olvasása meg
lehetősen nehéz dolog. De szorgalmas 
olvasási gyakorlatozás mellett mégis 
csak el lehet néhány hét alatt sajátí
tani. S ha az írót rá lehet szorítani, 
hogy kellő gonddal írja meg a steno- 
grammját: a gyorsírási jegyek biztossággal leolvashatók. S erre 
bizonnyal szívesen vállalkozik az, mert hiszen a stenográfia leg
alább ötszörte gyorsabb munka, mint a közönséges írás, tehát 
bízvást több gondot fordíthat az író is az egyes vonások gondo
sabb meghúzására. Ilyenformán a stenogrammos szedésnek még 
az az előnye is megvolna, hogy az író-embereket hozzászoktatná 
a kéziratuknak stenografice bár, de gondosan való leírásához.

Svédországban már vannak olyan lapok, amelyeknél közvetlenül 
stenogrammok után szednek. Ilyen lap például az upsalai Hermes 
is, ahol az Arends-féle gyorsírási rendszer járja. A stockholmi 
Hemlandsvannan-íéle nyomdában pedig egész könyveket szednek 
közvetlenül a Gabelsberger-féle rendszer szerint írott steno
grammok után, a nélkül, hogy rosszak volnának a korrektúrák.

A hullámos csomagoló - papiros föltalálója.
Klisék meg kényesebb nyomtatványok szállításakor kitűnő 

hasznát vehetjük a hullámos csomagolő-kéregpapirosnak. Ennek 
föltalásáról a Lorilleux Ch. és Társa festékgyáros cég által ki
adott pompás havi folyóirat, a ”  Bulletin officiel de l’Union syn- 
dicale des maitres imprimeurs de Francé”  a következőket írja: 
Huszonöt esztendeje lehet körülbelül, hogy egy Smith nevű angol 
ember a maga és a gyermekei mulatságára egyszerű hajsütő vas
sal vastag papiroslapokat tett hullámossá. Meglátta ezt egy fran
cia utazó, gondolkozóba esett, s csakhamar módot talált arra.

hogy a látott dolgot praktikusan értékesítse. Franciaország Cha- 
rente megyéjének Excideul-sur-Vienne községében emelkedett 
az első olyan gyár, amely hullámos csomagoló-kéregpapirosnak 
a gyártását űzte specialitásképpen. Persze, egy-kettőre utánozták, 
s ma már meglehetős számmal vannak hasonló gyárak a külföldön.

Szakszervezeti újságok ötvenéves jubileuma.
A svájci nyomdász-szervezet hivatalos közlönye, a Helvetische 

Typographia karácsonykor töltötte be fönnállásának ötvenedik 
esztendejét. Ez alkalommal ünnepi kiadást rendeztek belőle; 
Müller Hans szerkesztő bőven vázolja ebben a lap históriáját 
kezdettől fogva mostanáig. A Helvetische Typographia úttörője 
volt a svájci Typographenbund megalakulásának, amely 1858 
augusztus 15-én vált perfektté. A lap kezdetben félhavonkint 
jelent meg fraktur betűkkel szedve ; 1874 óta hetenkint jelenik 
meg. A fraktur betűt 1876-ban antiqua váltotta föl. Harminc esz
tendő óta pedig a lap a Bund baseli saját nyomdájában készül.

A skót nyomdász-szervezet hivatalos lapja, a The Scottish 
Typographical Circular is a minap ünnepelte ötven-esztendős 
jubileumát. Kicsiben kezdte ez a lap, de most márhúsz-huszon- 
négy oldalon jelenik meg, az igaz, hogy csak havonkint egyszer.

A mi Typographiánk az idén érte el negyvenedik évfolyamát. 
Illő volna ezt a dolgot méltóan megünnepelni, s a derék vezető

ség aligha is fogja ezt elmulasztani. 
A dologgal mi is kötelességünknek 
tartjuk majdan bővebben foglalkozni.

Milyen módon vásárolja 
Mark Twain a könyveit?

Jóízű kis anekdőtát beszélnek el az 
angol újságok. A világhírű humorista 
beállít egy washingtoni könyvkereske
désbe, s kérdezősködik egy frissében 
megjelent mű ára után. *’ Négy dollár ” , 
feleli a segéd. ”  No de én újságíró va
gyok, s így árengedményre számítha
tok.”  ”  Természetesen/* ” De én az 
önök folyóiratába is írok, s így ezen a 
címen is igényelhetek némi árenged
ményt.”  ” Oh igen, e címen jelentéke
nyen olcsóbban adjuk uraságodnak a 
könyvet/* *’ Ezenkívül magam is írtam 
már néhány könyvet, s tagja vagyok az 
Amerikai Szerzők Egyesületének. En
nek révén is rendesen olcsóbban ad
ják könyvszállítóim a könyveket” , 
folytatta Mark Twain. *’ E kedvezményt 
mi is megadjuk/* ** Részvényese is va
gyok e vállalatnak/* ** Ezért további 
árengedményre számíthat uraságod” , 
hangzik a könyvkereskedő felelete. 
”  Mondja csak kérem, — folytatta kissé 
bizalmasabban a nagy humorista, — 
én Mark Twain volnék, talán hallotta 
már a híremet; nem számíthatnék eset
leg ennek révén is valamelyes enged
ményre?** *’ Oh, mindenesetre”  feleli 
az udvarias és finom könyvkereskedő.

Mark Twain meg van elégedve a do
loggal. Odaadja a névjegyét, megmondja 

hová küldjék a könyvet, s aztán kérdi, hogy mennyit is kell 
tulajdonképpen fizetnie érte. "Semmit sem uram, -  hangzik a 
felelet, — sőt még mi tartozunk önnek egy dollár és tíz centtel.”

Monumentális nyomdászattörténelmi munka
van az előkészítés stádiumában. Esetleg több nyelven jelenik 
majd meg. A magyar kiadás terjedelme hetven-hetvenöt lexikon - 
formátumos ívre van tervezve, amelyből negyvenöt-ötven ívet 
a sokszorosítási technika története foglalna el, a többiben pedig 
a magyar nyomdászat személyi vonatkozású adatait adnók, vala
mint a magyarországi nyomdák históriáját stb. is, kezdettől fogva 
a XIX. sz végéig. Ezek előrebocsátása után arra kérjük a szak
társakat s általában az ügy iránt érdeklődőket, hogy amennyiben 
eddig köztudomásra nem került személyi avagy tárgyi adatok 
volnának birtokukban, közöljék azokat a munka magyar kiadá
sának szerkesztőjével, Novák Lászlóval (Budapest V, Hold-u. 7). 
Különösen érdekelnek a régebbi alapítású nyomdák belső éle
tére, fölszerelésére, munkakörére stb. vonatkozó adalékok.

A múlt évi Grafikai Szemle bekötési táblája
már elkészült, s megrendelőinknek széjjel is küldöttük. Néhány 
darab azonban még rendelkezésre áll, s fővárosi megrendelőknek 
r40 koronáért, vidékieknek (portómentesen) rso koronáért adjuk.
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A nyolc-órás munkanap kivívása Amerikában.
A newyorki nyomdafőnökök közül azok, amelyek a Typothetae 

című egyesülethez tartoznak, majd mind — szám szerint 198-an 
15 ellenében — megadták segédeiknek a nyolc-órai munkaidőt. 
Ezzel most már a nagy világvárosban meglehetősen általános a 
nyomdai munkások nyolc-órás munkanapja, amennyiben csak a 
jelentéktelenebb könyvnyomdák húzódoznak még a behozatalától.

Szedőgépek bevonulása a vatikáni nyomdába.
A híres vatikáni nyomdában nagy változások történtek a mina

pában. Egyrészt helyiséget változtatott ez az ősrégi nyomda, 
másrészt pedig a pápa megengedte, hogy szedőgépeket állítsanak 
föl benne. Sőt annyira érdeklődött az utóbbi reform iránt, hogy 
Merry de Val államtitkárral meg egy sereg más bíborossal meg
látogatta a nyomdát, s sokáig elnézte a szedőgépeket, a modern 
technika e kiváló teremtvényeit. S mert a vatikáni nyomda betű- 
anyagából a nehezen olvasható ujabbkori betűfajták következe
tesen ki vannak zárva: a pápa utasította a nyomda vezetőségét, 
hogy e tradícióhoz a jövőben is a legszigorúbban ragaszkodjék.

Adatok az északamerikai papiros-trösztről.
Ismeretes dolog, hogy az Egyesült Államok elnöke már régebben 

állást foglalt a trösztök ellenében. Ehhez az állásfoglalásához 
híven, újabban a papiroströsztöt támadta meg a szenátushoz 
intézett egyik üzenetében, a tröszt megsemmisítésének egyetlen 
eszközéül a papirosgyártási nyers anyagok behozatali vámjának 
megszüntetését jelezve. S tényleg, a most megnyílt kongresszuson 
már elő is terjesztették a fapép meg a fehér papiros behozatali 
vámjának megszüntetéséről szőlő javaslatot. Az egész akcióban 
nagy szerepe van különben a nagy napilapok kiadói egyesületé- 
^ek is, amely a papiros-árak túlságos magas voltán fölháborodva, 

a papiros-anyag behozatali vámjának
megszüntetése érdekében 
S Roosevelt elnök is az 
említett üzenetével egyik 
ígéretét váltotta be, ame- 
lyet a kiadók egyesületé
nek, a Newspaper Publi- 
sher’s Associationnak tett 
még tavaly. De mert az el
nök már az említett üzenet
ben is hangsúlyozza, hogy 
a trösztök alaposabb meg- 
rendszabályozásáról csak 
az elnökválasztással járó 
izgalmak elmúlta után lehet 
?ző : az újságkiadók nem 
•gén remélhetik kivánsá-
?e.!fauamarOSan val<5 teljesülését. Tudják ezt ők is, s ezért most 

f en a,z ’ hternational Paper Compagnie-nak (ez az ujság- 
tá m a , .  " ros,z nek a hivatalos neve) a lapjaikban való folytonos 

A trft '.Val meg minduntalan való leleplezgetéseivel is beérik. 
fonlJ . persze védekezik. Erősen hangoztatja, hogy vissza 
alá kerm 3Z osszes vádakat, mihelyt csak bizottsági tárgyalás 
célzó i.. pap!r°s-anyag behozatali vámjának megszüntetését 
a S7pr a as at' A tröszt egyik főhivatalnoka már bele is kezdett 
kezfiUot • bmosdatásba, s egy newyorki laptudósító előtt a követ- 
ielent k i: Mielőtt az újságkiadók küldöttsége meg-
szolia sevelt elnöknél, hogy a tröszt "machinációit "  fölpana- 
behozat^w p?pízos9Vártási nyers anyagok és a nyomtató-papiros 
volna h. vámjának megszüntetését ajánlja orvoslásul: jól tette 
A küldőt,.*saságunk viszonyairól jobban informálódott volna, 
national Pa9 Veze,öie azt állította az elnök előtt, hogy az Inter- 
(háromszizPeu,?0mpan' ’ alaptőkéje több mint hatvan millió dollár 
milliót sem El, °  kor°na !), holott a valóságban még a negyven 
törzsrészmLU , me9' s méS ebből is tizenhét milliónyi összeg a 
sülhetnek a','ekre esik, amelyek pedig tudvalevőleg nem része- 
viszonvaira* w nYere*nény-osztalékban. A társaságunk egyéb üzleti 
nak. A kijelentések sem felelnek meg a valóság-
kiadók allnha a,°-papiros vámmentessé tételével pedig az ujság- 
exportia máié érnének e' sokat, mert hiszen a külföldi államok 
állítást illeti h 6m valami nagyon tekintélyes. Ami pedig azt az 
tott volna „ ° W «  International Paper Company trösztöt alko- 
lést: eovszerrta nÖrzi az unióbeli egész nyomtatópapiros-terme- 
nyomtatópaoirr,11 ne!t> ' 9az> mert hiszen nem kevesebb mint ötven 
s habár aPm £ak'9Var,ási vállalat van az Egyesült Államokban, 
konkurensünk l ' ? asvobb valamennyi között mégis van egy 
nvomtatÓDanirn’.* me, v nem kevesebb mint négyszáz tonna fehér 

Az újságkiadók 9várt napjában, közte a Héráidét s a World tis. 
talnoka -  ahha» ,eSV masik Panasza -  folytatta a tröszt főhiva- 
maaas Danim, a °9lalhatő össze, hogy az Unió területén fizetett 
naivszabású ' ehe'Své ‘ eszik számunkra a külföldön való
dHunk az evne.. 5inálást Tény, hogy különös figyelmet fór- 

portra, már csak azért is, mert a külföldre szállított

árúinkon többet kereshetünk, mint a belföldön eladottakon, de 
hogy a külföldön valami túlságosan olcsón vesztegetnék a túl
termelés révén fölöslegessé vált papirost: az egyszerűen nem áll 
Jelentékenyebb export-üzletünk most amúgy sincs, mert hiszen 
tavaly felényire csökkent a kivitelünk; ennek a magyarázata az, 
hogy szűkében voltunk a papiros-anyagnak, s a belföldi szűk- 
sédet is emelkedett. Amíg az újságkiadók heves tamadasokat 
intéznek ellenünk, mert a nyers anyagok es a munkaberek drá
gulása következtében mi is kénytelenek voltunk a kész papiz°® 
árát fölemelni: az egy-centes újságok kiadói a papiros-arakn 
leszorításával igyekeznek lapjuk folytonos nagYObbodasat elv.seN 
hetővé tenni, a helyett, hogy -  mint a Nyugat némely városában 
már megtörtént -  az újságának fölemelésével igyekeznének segí
teni a dolgon. Az ujságpapiros ára különben az utóbbi évekte 
beállott áremelkedések ellenére is még mindig igen alacsony a 
régi időkhöz képest. Például harminc esztendő előtt mikoriba 
az ujságpapiros gyártását Amerikában megkezdték, hétszáz dőli 
volt a papiros tonnája, s most legföljebb ha negyven dollár az ára.

Amikor a hirdetésklisét tévedésből elcserélik.
Nagy derültséget keltett a minap egy bajor városka helyi lap

jának egyik hirdetése. A szöveg úgy szólott, hogy "egy kitűnő 
iaás ló eladó **, de illusztrációképpen egy jól megtermett bak- 
kecske ágaskodott a szöveg fölött. — Hasonló eset történt külön
ben nemrég egy budapesti napi lapnál is, ahol a kendőző szerek 
hirdetésébe női fej helyett sérvkötőt ábrázoló klisét talaltak dugni.

Elég jól olvashatók-e a ma használt betűk ?
Két francia tanár-ember, Broca és Sulzer, vizsgálódása tárgyául 

választotta ezt a kérdést, nem riadva vissza annak a gondolatá
tól hogy évezredes szokást kritizálnak így meg, sőt mi több: az 
emberi kultúrának egyik alapkövét bírálják meg. Az egészségügy 
szempontjából cselekedték meg a dolgot, ami előtt pedig semm 
sem szent, hiszen még az ártatlan csőkot is egyszerűen fertő-

zési alkalom ” -nak degra
dálta. Higiénikus szem
pontból minden csak prózai.

A két kutató mindenek
előtt kísérletileg megállapí
totta, hogy fehér betűk fe
kete alapon sokkal jobban 
olvashatók, mint megfor
dítva. Általános praktikus 
értékesítésre azonban nem 
számíthat ez a fölfedezés, 
mert hiszen egy sereg kü
lönféle technikai nehézség 
állná az útját. Ami a fehér 
alapra való fekete nyomta
tást illeti: ez már azért sem

jő a szemnek, mert a nagy fehér síkok állandóan lzSa‘ iák a 
szivárványhártyáját. — Hogy aztán azt a BY°rsa® 9 lvaSssui< 
hessék, amellyel az egyes nyomtatott befut általáb 
a kísérletezők egy oly fehér korongot konstruáltak, *_
mérhető gyorsasággal forog a tengelye körül, s amelyn 
egy lyuk vagyon. E forgó lyukon keresztül a szemünk 
pon fekete betűket lát, illetőleg olvashat le. A leolvasás ̂ gyo 
sága két körülménytől függ. Az egyik az elvakitásnak, 8Y 
szivárványhártya amaz izgatásának a foka, amelyet a t 
okoz, s amelynek előbb le kell csökkennie a r e n d e s _nU [ 
hogy a fekete nyomtatást a fehér alapon egyáltalán meglát _ *
a másik körülmény a betű formája. Átlag két század lm  s P 
időt vesz igénybe, mire a fehér alap okozta elvakít s . j,, 
enyhül, hogy a betűt megláthatjuk. A betű formáját az 
idejéhez viszonyítva oly gyorsan ismeri föl a szemünk, nosY 
a különbségek, amelyek az egyes betűk fölismerést idei 
konstatálhatók, számba sem jöhetnek. Formaérzékunk U9Y 
kísérletezésre használt nagy betűket olykor öt ezredrész 
percnél kevesebb idő alatt is fölismeri. Másképpen all a 
a dolog a mi rendes nagyságú nyomtatott betűinknél, 
betűk formája is számításba jön, amennyiben a 1 pél =
harmadrésznyi idővel hamarább ismerhető föl, mint a . 
betűknek fekete alapról való olvasása esetében — 
okozta elvakítás nem játszhatik közbe — még ha9Y° -
különbség. A legolvashatóbb betűk ezek: I L J v íveseb b  
Kellő gyakorlat mellett a betűk olvashatósága dolgába ,
a különbség. Hogy azonban bizonyos olvashatósági kuio h 
mindenkoron megmarad a betűk között, bizonyítja^az ,
T, V és E közűi az utolsó olvasható a legnehezebbe , I 
nyugati nyelvekben leggyakrabban fordul elő a vcrza

A két francia kutató kísérletei eredményeképpen |e„i;öny-
jelekre emlékeztető ábécét is állított össze, amel! Y' . bemu.
nyebben fölismerhető és megjegyezhető formáka 
tatni. Hogy az ábécéjük nem számíthat “  is
kai szemben való elfogadásra: azt termész mindeneknek,
tudják, de mégis jó szolgálatot tettek munkájukkal mindene™
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Czakó Elemér dr. iparművészeti múzeumi őr
március 1-én, vasárnap este fél 7 érakor a régi országházban 
vetítőgépek segélyével illusztrált előadást rendez szaktanfolya
munk hallgatói részére a díszítő technikáról. Ez előadáson a 
szaktanfolyamon kívül álló tagokat, sőt azok családtagjait is 
igen szívesen látja a Szakkör szaktanfolyamainak a vezetősége.

Spitz Adolf szaktársunk legújabb kitüntetése.
A könyvnyomtató-ipar fejlesztése céljából a lipcsei "Technikum 

für Buchdrucker”  az 1907. év folyamán beérkező legjobb mester
művekre pályázatot hirdetett. Ez alkalommal Spitz Adolf szaktárs, 
a Rigler-nyomda mesterszedője az ezüst Gutenberg-érmet kapta.

Szerkesztőségi meg kiadóhivatali üzenetek.
Sz., Budapest. A cikk régi jó ismerősünk ; már tavaly is olvas

tuk a Deutscher Buch- und Steindruckerben. Közölni nem közöl
jük, azt azonban megjegyezzük, hogy ha az idegenből szolgailag 
lefordított cikk alá egyszerűen csak a saját nevét bigyeszti oda : 
az irodalmi lopásnak egyik nemét követi el. Sajnos, a magyar 

SRa^ r°k ”  e9V része e tekintetben nem nagyon skrupulózus. 
B. J., Szekszárd. Jó. A pontok meg egyéb írásjegyek elhagyása 

azonban csak igen nagy betűs címsoroknál volna megengedhető, 
w . J., Győr. A beküldött meghívó általában kifogástalan. 
Többeknek. A Grafikai Szemle jövő füzetének zárlata március 

ho ío-ike. Amennyiben azonban hosszabb közleményről van szó, 
ajánlatos ezt a hónap 5-ikéig beküldeni, mert a zárlat ideje körül 
rendesen szorulunk már hely dolgában. A mellékleteket lehetőleg 
mindig 10-ikéig kérjük beküldeni, hogy az esetleges konfekcio
nálásukhoz meglegyen a kellő idő. A március havi Grafikai Szemle 
példányszáma a tagok folytonos szaporodása miatt 1950 lesz.

A beérkezett nyomtatványok ismertetése.
Székely G. Anfal szaktársunk, a szombathelyi ”  Vasvármegye”  

nyomdavállalat akcidens-szedője egy sereg szép nyomtatványt 
küldött be megtekintés végett szerkesztőségünknek. Különösen 
kiválik köztük a nyomda egy cirkulárisa, ízléses vonaldísszel 
megszedve s finom tónusokkal tisztán nyomtatva. A nyomtatás 
különben Bendli Gyula gépmester munkája volt. Találtunk a kül
demény közepette egy ügyes szedéstechnikával megszedett ár

jegyzéket, több csinos műsort, levélfejet, céghirdető lapot meg 
egyéb nyomtatványt; valamennyi dicséretére válik csinálőjának.

A kassai ”  Felsőmagyarország ”  politikai napi lap könyvnyom
dájának gépmestere, Schiniedt Rudolf szaktársunk a lap három 
különböző színösszeállításban készült levélfejét küldte hozzánk 
véleményadás végett. A három próba közül az ibolyaszín kocka
dísszel nyomtatottat ajánljuk kivitelre, mert legnyugodtabb hatású.

A hamburgi Beit & Co. festékgyártól egy csomó szép fény
nyomást kaptunk. Egyik hatásosabb a másiknál, s kitünően 
bizonyítják : minő fontos szerepe van a jő festéknek a nyomtat
vány sikerültére nézvést. A küldeményhez érdekes levél volt 
mellékelve, amelynek főbb részleteit a következőkben közöljük : 
A grafikai művészetek tanulmányozása és szaklapjaink áttekin
tése közben gyakran el kell hogy csodálkozzunk a művészi sok
szorosítás óriási fejlődöttségén, különösen a színes nyomtatást 
illetőleg. Hiszen ma már mindenfelé a színes nyomtatás lépett a 
régi módi fekete nyomtatás helyébe. A grafikai művészet ez óriási 
előrehaladásában azonban a nyomtató-festékek gyártásának is 
megvolt a maga jelentékeny szerepe, amennyiben a festékgyáro
sok alkalmazkodni tudtak a változott és egyszersmind hatalmasan 
fokozott követelményekhez. — A grafika egy speciális ágazata a 
fénynyomtatás. A nagy föllendülésből természetesen ez is kivette 
a részét, sőt újabb és háládatos területeket hódított meg. A mi 
nagyszámú sokszorosító eljárásaink között alig is akad olyan, 
amely fölvehetné véle a versenyt, amikor rendkívül finom dol
goknak lehetőleg hív és természetes reprodukciójáról van szó. 
A festékgyártási ipar a fénynyomtatásnak is hűséges segítője volt 
a maga nagy emelkedésében, s hogy ez az együttműködés minő 
nagy eredményeket hozhat létre: bizonyítják a hamburgi Beit 
& Co. művészies próbanyomatai is. E próbanyomatok fotográfiai 
fölvételek reprodukciói s kitünően tanulmányozható rajtuk, hogy 
a legsötétebb árnyalattól a legtüzesebbig s leggyöngédebbig ter- 
jedöleg minő nüanszirozás érhető el az alkalmazott festékekkel. 
A tónusbeli váltakozás oly gazdag, hogy a legkényesebb igényű 
műértő sem találhat rajta kifogásolni valót. A kékes zöld, bor- 
deauxi vörös, karmazsinvörös, narancsvörös, feketés és barnás 
ibolyaszínű festékekkel készült műlapok egyaránt pompásak.

Huszár István nyitrai nyomdájának mesterszedőjétől, Lencse 
Antal szaktársunktől négy darab nyomtatványt kaptunk. Van köz
tük egy levélfej, egy alkalmi műlap, egy meghívó meg egy kis 
füzet. Mind a négy remek kis munka a maga nemében, s csiná- 
lójuk korábbi munkáival egyetemben alkalmasak ahhoz, hogy a 
legjobb ízlésű mesterszedők sorába emeljék Lencse szaktársat.

Meghívó a Szakkör rendesíévi közgyűlésére.
A Könyvnyomdászok Szakköre 1908. évi március hő 22-én, 

vasárnap délelőtt pontban 10 órakor, saját helyiségében (Buda
pest VIII, Sándor-tér 4. szám alatt, a Gutenberg-Otthon épüle
tében) tartja meg rendes évi közgyűlését, melyre a Kör tagjait 
tisztelettel meghívja a választmány. A napi rend a következő : 
1. titkári jelentés a Kör működéséről j 2 . pénztáros jelentése a 
Kör pénzbeli ügyeiről; 3. leltárosi jelentés; 4. három számvizs
gáló választása ; 5. két jegyzőkönyvhitelesítő választása ; 6. sza
vazatszedő bizottság választása; 7. tisztviselők és a választmány 
ujjáválasztása; 8. indítványok. — Alapszabályaink értelmében a 
közgyűlés határozatképességéhez a tagok egyharmadának jelen
léte szükséges. Kérjük a Kör t. tagjait, hogy a közgyűlésen minél 
nagyobb számban jelenjenek meg. Az alapszabályok 13. szakasza 
értelmében indítványok a közgyűlés előtt nyolc nappal nyújtandók 
be a választmányhoz; e szabály alól oly sürgős természetű indít
vány képezhet kivételt, melynek sürgősségét a közgyűlés elismeri.

A Könyvnvomdászok Szakköre évi jelentése.
Tisztelt közgyűlés!
Jubileumi esztendeje volt az 1907-ik év Körünknek, s ámbár a 

Kör huszonöt-éves jubileumának nyilvános ünneplése különböző 
okok miatt az 1908-ik év elejére esett, mégis az egész éven át 
arra törekedtünk, hogy az 1907. év Körünk történetében emléke
zetes legyen. Mindjárt az év kezdetén kellemes meglepetést kel

tett tagjaink s az; egész szakközönség körében az az örvendetes 
tény, hogy hivatalos közlönyünk, a Grafikai Szemle uj köntös
ben, az eddiginél díszesebb kiállításban, gazdagabb tartalommal 
és az egész éven keresztül minden egyes száma négy-öt mellék
lettel ellátva jelent meg. Tanay József és Novak László szer
kesztők, természetesen szem előtt tartva a rendelkezésükre álló 
anyagi eszközöket, arra törekedtek, hogy minden tekintetben 
tartalmas, a kor színvonalán álló szaklapot adjanak taqtár- 
saink kezébe. s

Emlékezetessé teszi az 1907-ik évet az is, hogy ez év augusztus 
havában költöztünk be állandó helyiségünkbe, a Gutenberg- 
Otthonba, melynek falai között az összes nyomdász-intézmények 
állandó, barátságos otthont találtak. A helyiséget a Budapesti 
Gépmesterek és Nyomók Körével közösen bírjuk.

A választmány megbízásából I. titkár megírta Körünk huszonöt
éves történetét, mely 1907 december havában jelent meg.

Szakoktatási intézményünk fejlesztése a lefolyt évben is egyik 
legfőbb föladatunkat képezte. Az 1906-1907. tanév 1907 április hó 
21-én zárult be. A négy ciklusban 15 tanfolyam volt 146 hallgató
val. Az egyes tanfolyamokon ifj. Aigner Antal, Augenfeld M 
Miksa, Balázs Károly, Bauer Henrik, Fuchs Zsigmond, Kun 
Mihály, Löwy Salamon, Novák Alajos, Novak László, Prüner 
Arnold, Spitz Adolf, Stalla Márton, Stefáni József és Szabó 
Róbert tanítottak. Az uj tanév megkezdése előtt beható tanács
kozások folytak Gaul Károly ipariskolai igazgató úrral, a keres
kedelmi kormány megbízottjával szaktanfolyamunk állami keze
lésbe vétele ügyében. A tanácskozások eredményeként memoran
dumot nyújtottunk be a kormányhoz, kifejtve ebben az államo
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sítás kérdésében elfoglalt álláspontunkat. Az 1906-1907. évi szak
tanfolyam támogatására a kormány utólag 2000 koronányi segélyt 
folyósított Gaul Károly igazgató úr javaslatára, a Főnökegyesület 
gyűjtése pedig 410 koronát eredményezett, melyben nevezett tes
tület adománya is benfoglaltatik. Az 1907-1908-iki tanév 1907 
október hó 20-án kezdődött. Miután a szakbizottság javaslatára 
a választmány a ciklusos rendszert megszüntette: a hallgatóság
nak nem lehetett immár egyes ciklusokra, hanem csakis az egész 
tanítási esztendőre beiratkoznia. Az uj tanrend értelmében 
állandó rajztanárt alkalmaztunk Barta Ernő festőművész szemé
lyében, aki mellé később egy segédtanerő alkalmazása is szük
ségessé vált Pachl Viktor személyében. A tanfolyamra 54 hall
gató iratkozott be. Novák László a tanfolyamvezetői állásról 
lemondván, erre az állásra Augenfeld M. Miksa szaktársat nyer
tük meg. A tanításban őrajta és a fent említett rajztanárokon 
kívül ifj. Aigner Antal, Bauer Ferenc, Bauer Henrik, Fuchs Zsig- 
mond, Müller Ignác, Novák Alajos, Novák József, Spitz Adolf, 
Prüner Arnold, Stalla Márton, Szili Mór és Tanay József vet
tek részt.

E helyen mondunk köszönetét Vig Albert iparoktatási főigaz
gató, valamint Gaul Károly és Szegedi Árpád igazgató uraknak 
a szaktanfolyammal szemben mindenkor tanúsított jóindulatú 
pártfogásért és előzékenységért.

Kísérleti nyomdánk eddigi helyiségét az állami órás- és meha- 
nikai szakiskolában a folyó tanév végével elhagyni kényszerül, 
miután nevezett iskolának az általunk bírt helyiségre szüksége 
lesz. Az uj választmány föladata lesz kísérleti nyomdánk számára 
uj helyiségről gondoskodni.

A lefolyt évben Aradon, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, 
Pécsett, Székesfehérváron és Temesváron rendeztünk nyomtat
vány-kiállítással egybekötött szakelőadásokat. Ezeken a vidéki 
kirándulásokon ifj. Aigner Antal, Augenfeld M. Miksa, Fuchs 
Zsigmond, Novák László, Prüner Arnold, Stefáni József s Tanay 
József működtek közre.

Az 1907. évben tartott havi fölolvasó-üléseken Augenfeld M. 
Miksa, Aigner János és Schimek Ferenc, Haraszti Adolf, Szabó 
Róbert és Mitterszky József tartottak szakfölolvasást s rendeztek
nyomtatványkiállítást.

A Körünk levélfejére hirdetett pályázaton az I. díjat Poduska 
Lajos és Weninger István, a II. díjat Hörbe Konrád, a III. díjat 
pedig Bárány Nándor nyerte el. Az Évkönyv bekötési táblájára, 
címlapjára és könyvdíszére kitűzött díjat Bárány Nándornak 
ítélte oda a szakbizottság. Azonkívül öt pályadíjat tűztünk ki a 
Grafikai Szemle 1907-iki évfolyamának mellékleteire. E pályadíjak 
f dönt ŝ most van folyamatban.

Körünk régóta egyik föladatának tekinti, hogy nagymesterünk
nek, Gutenbergnek szoborban örökítse meg emlékét. Ifj. Aigner 
Antal 30 koronát gyűjtött a szoboralap javára, melyet Gutenberg-
szoboralapunkhoz csatoltunk.

A jubileumi évben tagállományunk is tekintélyes számban meg- 
novekedett. 1907 december havában rendes tagjaink száma 1466, 
a tiszteletbeli tagokkal együtt 1477 volt. Tagállományunk eme 
rohamos szaporodása a legszebb bizonysága annak, hogy szak- 
arsaink érdeme szerint méltányolják Körünknek a szakma fej- 
C v - C' - °é r d  ekében folytatott lankadatlan tevékenységét.

. , Tl?nk va9V°ni állapotáról a pénztári jelentés és a leltárosok 
1 lentese ad számot. Leltárunk Fuchs Zsigmond nyomtatvány
a i . , £ ’énVév<:1 és Farkas Antal, Strauch Alajos és Werth László 
leientékeny könyvadományaival gyarapodott, 
in Jkomoly és tanulságos munka mellett ez évben sem feledkez- 
, ,n . ma9 tagtársaink szórakoztatásáról. A lefolyt évben is több 
n v t i - v  < j e®Y nagy óbb szabású farsangi mulatságot meg egy 
Min t *llr“n<Julást rendeztünk, melyek mindegyike jól sikerült. 
I5 nr™ f i 1 ,ez évben is Fekete M. úr működött közre mint 

i “Z° ’ 1 .%  a siker jelentékeny része az S javára írandó, 
nettói t °,2remnködéseért fogadja hálás köszönetünket. Köszö- 
utóhhi 5*ozunk továbbá a Pátria-nyomda t. igazgatóságának leg- 
szállításáTrt3” 81 mulatsá9unk uyomtatványainak díjtalanul való

leütni* látható, Körünk választmányának a jubi-
száma nvarJl, k munkássága nem volt meddő. Tagjaink
kássáaunk p.odot,> . a_ k° r erkölcsi tekintélye emelkedett, mun- 
még a*Grafikai s "  lr.ánYban széP eredményt mutat föl. Midőn 
leltáros részére a I T l J izerkesztösége, a pénztáros, titkár meg 
juk a tisztelt közm!c?-káS<?S tlszteletdíjak megszavazását javasol- 
vény megadását SVŰ eSnek' eSYÜttal kériük részünkre a fölment-

A választmány nevében :
Móricz Jenő, I. titkár.

Pénztári jelentés az 1907-dik esztendőről.
detehóttr l ' kt.1közUg*ymés “ íí* ?  pénz,ároskodisom kez-
fejlődés korszaka volt Körünk J .T -Í hat esztendő valósággal a 
szürke számadatok ;ii„c7t , ^ et^ben, amit legélénkebben a
rzUet!ét“ Mézn^m nbekn 0^ “ °" 4 ^Den összes forgalmunk 9504’ 13 kor.

volt 2123-74 kor. tagdíjbevétellel; szaktanfolyami célokra ez evben 
240-66 koronát költöttünk, az Évkönyv 1563-73 koronába került. 
1907-ben már 22415-96 kor. volt a pénztári forgalom, 8310'40 kor. 
tagdíjbevétellel; szaktanfolyami célokra 2735-52 kor.-t adtunk ki, 
s az Évkönyv már 4172-77 kor.-t emésztett föl. A tagdi]bevétel 
tehát öt év alatt megnégyszereződött, úgyszintén a taglétszám is 
az 1902-ben kimutatott 455-nyi létszámmal szemben 19Ü7 decem
berében már jóformán elérte az 1500-at. Szaktanfolyami kiadá
saink is megtizenkétszereződtek az elmúlt öt év alatt, míg az 
Évkönyv 1907-ben 2609-04 kor.-val került többe, mint az 1902-iki.

Áttérve a számadatokra, összes kiadásunk 1907-ben — a szak- 
tanfolyami kiadásokon kívül -  4573-49 korona volt, melYből 
1487*69 korona az 1907-iki Évkönyv deficitének fodozetere kellett, 
míg a mulatságok 1012-34 koronát igényeltek; ugyanezen a címen 
bevételeztünk 929'20 koronát, úgy hogy estelyeink mindössze 
83-14 koronába kerültek, dacára annak, hogy azokat mindig na
gyobb arányokban s így nagyobb kiadással kell rendezau" k;ie,

Körhelyiségünkért 555’80 korona bért fizettünk -  1907 augusz
tusa óta 229-10 koronát negyedévenkint - ,  amihez ez évben be
ruházás, világítás és takarítás címén még 432-64 korona lárult. 
A többi kiadási tétel önmagát magyarázza.

Az 1907-iki Évkönyv kiadásai következőkép oszlottak meg . 
nyomda-számla 1518'- kor., könyvkötő-számla 1 4 5 0 - - “ fi' 
lékletek költségei 738-54 kor., klisékre 92'89 kor. (a tobtu hirde 
tési ellenszámlára készült), szerkesztő tiszteletdí)a 150 kor., 
előzetes portóköltség, expedíció, levélpapiros, boríték összesen 
223-34 kor., végösszeg 4172 77 kor. -  Bevétel: eladott példányo
kért 2079 -  kor., hirdetésekből 513-96 kor., portó megtérült 
56-92 kor., tiszteletpéldányokért 35‘ -  kor., összesen 2684 88 Kor.

A Grafikai Szemle 1906-iki évfolyamának kiadásai részletezve . 
nyomdaszámla 1793-79 kor., tiszteletdíjak 514-60 kor., jegyes (exp.) 
kiadások 97-40 kor., összesen 2405-40 korona. — A b a * . ' 
előfizetésekből 185 96 kor., egyes példányokból 7-20, hirda‘ ése 
bői 1271-46 kor., összesen 1464-62 kor. -  Deficit (a tagpéldányok
terhére) 940-78 korona. .. .

A bevételi rovatban tagdíjként a legnagyobb összegű te tel a 
vidékről folyt b e : 2472-60 kor., a múlt évi 1275kor- 'val sjz® ^ 1 
tehát közel száz százalék az emelkedés. A F7an£ ‘ in' y ? ^ a‘ 
fiókkal együtt 677-40 kor.-t, a Pesti Könyvnyomda Rfszvefi" Ytarsa 
ság 555-- kor.-t, az Athenaeum 291-60 kor.-t, a Pallas 267ko • j 
a Világosság 253 8 0 kor.-t küldöttbe tagdíj címén, míg egyebektől 
helyben és vidéken 738-40 kor.-t számolunk el Összes tagdíj
bevételünk a tavalyinál 2689-80 kor.-val (65 százalékkal) kedv 
zőbb. Pénztári vagyonunk illetőleg pénzkészletünk 
mítva az alapok kamatait s a Gutenberg-szoborra 907-benbe- 
gyűlt adományokat is -  2151-29 kor.-val gyarapodott az elmúlt 
évben, azaz 1591-62 kor.-val nagyobb összeggel, mint , * 6; b '
Takarékpénztári kamatok címén összesen 234-6 6 kor-tszarn 
el, míg a különféle szaktanfolyami bevétel néhány f®.n° keSY.es 
leti tag adományából, s értesítőknek meg raizeszkozoknek az 
eladásából kerül ki. , . . a

Ezek után kérem az igen tisztelt közgyűlést, bogyrészem 
fölmentvényt megadva, szavazzon köszönetét s e 1 , . , .^en
üzleti és helyi pénztárosoknak, kik úgy helyben nunt vidéken 
teljes odaadással működnek közre Körünk felvirágoztatás .

Bozsik István, pénztáros.

A leltárosok jelentése az 1907. esztendőről.
Körünk az uj otthonunkban való -  hihetőleg végleges “  ®lh®' 

lyezkedése folytán olyan látogatottságnak örvend, hogy soksz 
szűknek bizonyul az egyébként elég tágas helyiségünk. Különösen 
átéli hónapokban észlelhető ez a jelenség, ami különben csa 
Körünk egészséges fejlődését igazolja.

örömmel konstatáljuk, hogy tagjaink meglehetős arányban veszix 
igénybe a könyvekből, különféle bel- és M lfőldi szaklapokböl 
meg folyóiratokból álló könyvtárunkat. A gazdasági harctérén 
beállott fegyverszüneti időt szaktársaink iparkodnak a 
tudásuk gyarapítására fordítani. . .-„.„„taue-

Könyvtárunk különben az elmúlt esztendőben ismét jelenten 
nyen gyarapodott. Nagyobb könyvadományokat koszonhetunK 
Farkas Antal, Strauch Alajos és Werth László szakisainknak.

Az immár tekintélyes könyvtáron kívül helyiségünkben a követ
kező szaklapokat és folyóiratokat találhatják meg. 91 "
Graphische Revue, Graphica, Centralblatt für die s _ ' ung.’ 
Papierindustrie, British Printer, Inland Prl” [er’ . ' oie
Buchdrucker-Zeitung, Deutscher Bucii- und Steindruck» • 
Graphische Welt, Magyar Nyomdászat, Österr.-ung. P ejtun 
Centralblatt, Die Buchdrucker-Woche, Österr. FákL.uar0rszágon, 
Freie Künste, Magyar Iparművészet, Nyomdaipar 9Y h(,ewerbe, 
Schweizer Graphische Mitteilungen, Deutsches 
Magyar Grafikus, Bulletin officiel de l’ Union synd.cale des Ma 
trés imprimeurs de Francé és a cseh Typograp 1 ■ ^  sz£p;r0.

A tagok szórakoztatása céljából ezenkívül _l0állnak a ren. 
dalmi folyóiratok, valamint sakk, dominó, ioénvbe vannak
delkezésünkre, melyek úgyszólván folytonosan g V 
véve tagjaink által.
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Bevétel. Pénztári kimutatás 1907 jan.—dec. haváról. Kiadás.

Áthozat a múlt é v r ő l ...................
10 drb hitelszöv. részjegy (á 10 kor.)
Gutenberg-szobor-alap .............
Ács-Mihály-alap .........................
M ulatságokból......................... ..
Különféle szaktanfolyami bevételek 
Adományok aGutenberg-szob.-alapra
Tagsági járulékokban befolyt:
Államnyomda ................................... .
A Nap .. ' .........................................
Athenaeum..........................................
Bagó-nyomda ....................................
Bercsényi-nyomda..............................
Berkovits-nyomda..............................
Brózsa Ottó ....................................
Budapesti Hírlap ..............................
Buschmann Ferenc .........................
Egyetemi n y om d a ............................. .
Egyesületi tisztviselők ...................
Egyesektől helyben és vidéken ... ..
Fővárosi nyomda ...............................
Franklin ..........................................
Franklin-fiók ....................................
Fried és Krakauer .........................
Galitzenstein ....................................
Gelléri és Székely .........................
Glóbus ................................................
Grafikai intézet ..............................
Hamburger és Birkholz ...................
Hedvig Sándor ...............................
Hornyánszky ................... .............
Jókai-nyomda .....................................
Károlyi György ...............................
Kellner Ernő .....................................
Kertész J ózse f....................................
Kisebb nyomdákból .........................
KÍein Vilmos ....................................
Korvin Testvérek ...............................
Községi nyomda ...............................
Légrády Testvérek .........................
Lengyel Lipót .....................................
Löbl D. és F ia .....................................
Löblovitz-nyomda...............................
Magyar H írla p .....................................
Markovits és Garai .........................
Márkus Samu .....................................
Máv. menetjegynyomda ...................
Molnárok Lapja ...............................
Nagy Sándor .....................................
Otthon-nyomda ...............................
Pallas ................................................
Pannónia ...........................................
Pap és Schwartz ...............................
Pátria ................................................
Pazmaneum .....................................
Pénzintézeti nyomda ...................
Pester Lloyd .....................................
Pesti Könyvnyomda R.-T. .. ... ..
Posner Károly Lajos és Fia .. ..
Radó Izor ..........................................
Révai és Salamon...............................
Rigler J. E.............................................
Rozsa Kálmán és Neje ...................
Stephaneum ....................................
Székesfővárosi Házi Nyomda .. ..
Szent-László-nyomda ...................
Thalia-nyomda ...............................
Vasutas-Szövetség nyomdája .. ..
Világosság-nyomda .........................
Weisz L. és F.......................................
Wodianer F. és Fiai .........................
Vidékről (részletezése a köv. o ldalon)

Ebből 10 százalék a szakíród, alapra
Takarékp. kamatok a főpénztárnál 
Takarékp. kamatok az Ács-alapnál 
Takarékp. k. a Gutenberg-sz.-alapnál 
A Hitelszövetkezet osztaléka 1906-ra

Szakirodalmi alap:
Áthozat a múlt é v r ő l .........................
10 százalék a főpénztárból .............
A Grafikai Szemle 1906. évi bevétele 
Az Évkönyv 1907. évi bevétele .. ..
A főpénztártól a deficit födözésére
Takarékpénztári kamatok .............
Színkörjegy-utalványokból .. ... ..

K f. K f.
4889 98
100 —

391 05
532 25
929 20
438 40
376 02

79 20
21 60

291 60
16 20
12 —

36 60
33 60
67 80
63 —

81 —

28 20
738 40
77 40

588 60
88 80
24 —

67 20
65 40

114 —

53 40
49 20
21 —

70 80
47 40
25 80
22 20
44 40
69 60
21 — ■

50 40
66 60
91 80
34 80
12 —

16 20
33 60
41 40

150 —

31 20
36 —

71 40
22 20

267 —

21 —

15 60
147 60
18 —

31 20
81 60

555 —

46 80
20 40
63 —

112 20
57 60

135 —

144 —

27 60
24 —

11 40
253 80
38 40

189 60
2472 60
8310 40
830 14 7480 26
184 25
19 59
17 59
5 — 226 43

564 21
830 14

1464 62
26P4 88 4149 50

1487 69
8 23

12 60
22415 96

Helyiségbérlet ...............................
Mulatságokra .....................................
Adományok (Typogr., Wolf, levélh.) 
Tiszt.-díjak (titk., pénzt., leltárosok) 
Beruházás, világítás, takarítás .. .. 
Szaklapok, folyóiratok előfizetése .. 
Pályadíjak, havi ülések, kiállítások 
Adminisztrációs kiadások helyben s

a vidéken ..........................................
Admin. nyomtatványokra .............
Az Évkönyv (1907) deficitére .. ..
Készpénz az év végén ...................
10 drb hitelszöv. részjegy (á 10 kor.)
Gutenberg-szobor-alap ...................
Ács-Mihály-alap ...............................

Szakirodalmi alap :
A Grafikai Szemle 1906. évi kiadása 
Az Évkönyv (1907) kiadása .............
Készpénz az év végén ...................

Szaktanfolyam: 
Kiállítások és előadások a vidéken 
Beruházás, áram és anyag .. .. .. 
Nyomdai költség (mellékl. s kíséri.)
Szolgának takarításért .............  ••
Személyi kiadások (előadók, vezetők) 
Papirosért (kísérleti célokra és mel

lékletekhez) ............................. . ••
Tűz és betörés ellen való biztosítás 
Segédmunkásnak és -munkásnőnek 
Különféle vám és portó .. .............

K
555

1012
127
450
432
125
180
132
69

1487

2405
4172

360
422
589
70

720
454
25
38
55

4573
6618

100
784
551

6578
474

Sarlós Lajos, ellenőr. Bozsik István, pénztáros.
Jelen mérleget átvizsgáltuk, a könyvekkel tételenkint összehasonlítottuk és rendben találtuk. — Budapest, 1908 február hő 9-én.

Goldberger Ármin, Koch Ferenc, Ráday Iván, számvizsgálók.
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Bevétel. Pénztári kimutatás 1908 január haváról. Kiadás.

Áthozat a múlt hóról ...................
10 drb hitelszőv. részjegy (á 10 kor.)
Gutenberg-szobor-alap ....................
Acs-Mihály-alap .................................
Államsegély a szaktanfolyam céljaira 
A 18-iki tánc-estély összbevétele

Tagsági járulékokban befolyt:
Államnyomda .....................................A Nap .................................................
Athenaeum .. .................... ..............
Bagó-nyomda .....................................
Bercsényi-nyomda ............ .............
Berkovits-nyomda .........................
Brózsa Ottó .....................................
Budapesti Hírlap ...............................
Buschmann Ferenc .........................
Egyetemi nyom da...............................
Egyesületi tisztviselők ...................
Európa .................................................
Fővárosi n y om d a ...............................
Franklin-Társulat...............................
Franklin-fiők .....................................
Fried és Krakauer .........................
Qalitzenstein .....................................
Qeliéri és Székely .........................
Glóbus .. ..
Grafikai intézet "  "  ”  ..
Hamburger és Birkholz ...................
Hedvig Sándor ...............................
Hornyánszky .....................................
Jőkai-nyomda .....................................
Károlyi György ...............................
Kellner Ernő .....................................
Kertész József.....................................
Klein Vilmos .....................................
Korvin Testvérek ...............................
Községi nyomda ...............................
Légrády Testvérek .........................

:: ;; ;; ;; ;; ;;
Löblovitz-nyomda...............................
Magyar Hírlap .. ..
Markovits és Garai .............  "
Márkus Samu .....................................
Máv. menetjegynyomda .. ”
Minerva .. ..
Molnárok Lapja”  ”  ”  "  ' '  "  "
Nagy Sándor .. ...............................
Otthon-nyomdaPallas ...................
Pannónia .. .. ”  ’* “  "  "
Pap és S ch u iartz.............
Pátria ............
Pazmaneum .. "
Pénzintézeti nyomda ..
Pester Lloyd ...................  "
Pesti Könyvnyomda r !-T. !
Radóeí z o r 0lV Laios és Fia -  
Révai és Salamon ”  “  "  "  "  ”
Rigler J. E................
Rozsa Kálmán és Neje 
otephaneum
Sz»Í!fSrf í Vár?si Házi Nyomda ” 
inai ia-nyomda .............
V?lánto f " f ZÖVGtsé9 nyomdája üvnáflösság nyomda ............
Weisz L. és F. ........................
Wodianer F. és Fiái *.*. 1*. ”  \\

V olltelon) (rf.8Zl.etezé8e a me9 ®18ző

E oVlda!oíi)' <ré” letezése a megelőző

Ebből to százalék a szakíród, alapra

Szakirodalmi alap:
Áthozat a múlt hóról 
10 százalék a főpénztárból ü

8 40
4 20

27 60
1 20
1 80
3 —
1 80
4 80
7 20
5 40
7 80
7 80
5 40

54 —
6 60
3 60
6 —
9 —
9 —
7 80
3 60
1 80

13 20
6 —
2 40
1 20
4 80
3 —
3 —
9 —
6 —
3 —
3 —
3 60
6 —
5 40

12 60
1 80
3 —
4 20
6 60
1 80

22 20
1 80

13 20
1 80
4 20

17 40
43 20
9 60
2 40
3 —

12 —
5 40

11 40
19 80
1 80
2 40
2 40

28 20
3 —

31 20

323 40

77 40
924 60
92 46

Sarlós Lajos, ellenőr.

K
6618
100
784
551

2000
524

832

474
92

11977

14

38

Jubileumi kiadások (füzet, expedíció, 
kiállítás; díszgyűlés terembére) .. 

A 18-iki tánc-estély kiadása .. •• 
Külföldi szaklapok előfizetése 1908-ra 
Képes folyóiratok előfiz. negyedévre 
Nyomtatványszámla (admin.) .. .. 
Iparműv. Társulat tagsági díja .. .. 
Gáz-számla, takarítás
Újévi ajándékok 
Admin. kiadások helyben és vidéken
Készpénz e hó végén .. .. »  ••
10 drb hitelszőv. részjegy á 10 kor.
Gutenberg-szobor-alap 
Acs-Mihály-alap .. ..

Szakirodalmi alap:
Készpénz e hó végén .............  ..

Szaktanfolyam;
Kassa-eperjesi fölolvasás .............
Szombathelyi fölolvasás .............  -
Szedő Gáspár és Társa papirszámlája 
Sas és Dauer papiros-számlája .. .. 
Waldmann Ferenc papiros-számlája 
Havi ülés meghívója és expedíciója
Szolgának takarításért ...................
Államsegély nyugtabélyege .............

568
416
74
15
34
10
11
18
13 1161

8666
100
784
551

145

66

87

11977

Bozsik István, pénztáros.
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Az elmúl! évben a vidéki városokból befolyt:
Arad 238.20, Besztercebánya 16.20, Csíkszereda 13.20, Debrecen
183.60 Eperjes 92.40, Gyoma 42.—, Gy5r 146.40, Hódmezővásár
hely 52.20, Kassa 181.20, Kolozsvár 142.20, Miskolc 115.20, Mohács 
38 40 Nagyvárad 100.20, Nagybecskerek 78.—, Nyitra 24.60, Pécs 
184.20 Sopron 45.—, Szabadka 69.60, Szeged 137.40, Szekszárd
69.60 ' Székesfehérvár 94.20, Szombathely 80.40, Temesvár 288.60, 
Turócszentmárton 19.20, kisebb helyekről 20.40 kor., összesen
2472.60 korona.

Havi fölolvasó-ülés 1908 január hó 26-án,
E lnök: Tanay József.

Tanay József elnök üdvözli a megjelenteket, a havi ülést meg
nyitja, s fölkéri Szili M. cinkografust fölolvasása megtartására.

Szili M. szabad előadásban, érdekes példákkal illusztrálva 
ismerteti a foto- és autotipiai eljárásokat. A nagy tetszéssel foga
dott előadás után elnök meleg szavakkal mond köszönetét elő
adónak, s kifejezi abbeli reményét, hogy előadó nemsokára soro
zatos előadásban behatóbban fogja ismertetni Körünkben a cinko- 
gráfiát. Egyúttal kifejti a hazai cinkografus-ipar állítólagos fej
letlenségének okait, s egyúttal kárhoztatja egyes kiadók és szer
zők amaz eljárását, hogy a külföldi munkát többre becsülik a 
hazainál, s ezzel a hazai cinkográfia fejlődését megakadályozzák. 
Elnök fejtegetéseit a havi ülés élénk tetszéssel fogadta.

A titkári jelentést a havi ülés tudomásul veszi.
Bozsik István előterjeszti a december havi pénztári jelentést, 

mely a tagsági forgalomról szóló kimutatással együtt tudomá
sul vétetik.

A napi rend ki lévén merítve, Tanay József elnök a havi ülést 
bezárja. Móricz Jeni, titkár.

Választmányi ülés 1908. évi február hó 14-én.
Jelen vannak: Fuchs Zsigmond II. alelnök, Morócz Jenő titkár, 

Bozsik István pénztáros, Sarlós Lajos ellenőr, Boros Dezső 
II. leltáros, Enyedy János, Fekete Béla, Hollósy János, Gyön
gyösi Sándor, Prüner Arnold, Spitz Adolf, Stalla Márton választ
mányi tagok, továbbá Augenfeld M. Miksa szaktanfolyamvezető 
és Wanko Vilmos szaktanfolyami adminisztrátor. Igazolva távol : 
Tanay József elnök, Pollák Simon I. alelnök, ifj. Aigner Antal 
II. titkár, Hahn Mór leltáros, Bárány Nándor, Kún Kornél, László 
Dezső és Novitzky N. László választmányi tagok.

Fuchs Zsigmond II. alelnök az ülést megnyitván, a múlt havi 
választmányi ülés jegyzőkönyve felolvastatik s Prüner Arnold és 
Spitz Adolf által hitelesíttetik.

A választmány a jövő havi választmányi ülést március 10-ére, 
a rendes évi közgyűlést pedig március 22-ére tűzi ki.

I. titkár felolvassa a rendes évi közgyűlés elé terjesztendő tit
kári jelentést, mihez a választmány változatlanul hozzájárul.

A számvizsgáló bizottság jelentését, hogy a pénztári könyveket 
átvizsgálta és a legnagyobb rendben találta, a választmány tudo
másul veszi. , ,

Pénztáros évi jelentését a választmány tudomásul veszi, s azt 
az évi rendes közgyűlés napirendjére tűzi. Ezzel kapcsolatban a 
választmány Augenfeld M. Miksa indítványára elismerését fejezi 
ki Bozsik István pénztárosnak kiváló pontossága és ügybuzgalma 
felett. .

A választmány megbízza pénztárost, hogy a házi pénztarosokat 
hívja össze a jelölő-ülés megtartása végett.

Pénztáros jelentése a pénztár állapotáról és a tagsági forga
lomról tudomásul vétetik.

Augenfeld M. Miksa jelentése a szaktanfolyam állapotáról tudo
másul szolgál, s javaslatára a választmány kimondja, hogy a ki
adandó értesítőt a tanfolyamot sikerrel végző hallgatók teljesen 
díjtalanul, a többi tagok I kor.-ért, nem tagok pedig 2 kor.-ért 
kaphatják.

Beérkezett a Pallas-nyomda mulatságára szóló meghívó és belépő
jegy. Köszönettel tudomásul szolgál.

Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.
Móricz Jenő, titkár.

Tagsági járulékokban a múlt hóban befolyt:
a) Egyesektől helyben (1. a 41. oldalon levő pénztári kimutatást): 

Acsády Lajos 1.20, Hegyi Dezső 7.20, Martonosi J. 1.20, Veres 
Lajos 1.80, Czeiszing József 1.80, Halász K. 1 20, Goldberger J. 
3 .—, Szuszán Gy. 1.80, Einhorn Mór 2.40, Berger Ármin 3.60, 
Matúska Gy. 1.80, Skodnitz J. 1.20, Tokai Ferenc 1.20, Schwartz 
Bernát 1.80 , Szabó Róbert 6.—, Landstein Izsák 1.20, Vadász 
Károly 2.40, Propper Ernő 2.40, Zettel Ferenc 1.20, Quitt Manó 
1 .20, Farkas Antal 1.80, Deutsch Samu 2.40, Hahn Mór 1.20, 
Neu'wald Mór 1.20, Bajcsy András 0.60, Kohn Aladár 0.60, 
Kovács György 0.60, Schatz Farkas 0.60, Mőnus Károly 0 .60 ,

Ehrmann Jenő 0.60, Mayer Antal 0 .60, Lackenbach Artúr 0.60, 
Keresztúri I. 0.60, Szolga Sándor 0.60, Linzer György 0.60, 
Smetana Endre 0.60, Goldmann Jenő 0.60, Sichermann Lajos 0.60, 
Wolf Sándor 0.60, Farkas Lajos 0.60, Ábrahám Leó 1.20, Künstler 
Aladár 1.20, Seemann Antal 0.60, Landmann Sándor 0.60, Weisz 
Jecheskel 0 .60, Szabó Károly 0.60, Rusznák Lajos 0.60, Mészáros 
Miklós 0.60, Bercze Gyula 0.60, Rosenberg S. 0.60, Baka Márton 
0.60, Kollin Zsigmond 0.60, Varga László 0.60, EÍiás Samu 0.60, 
Brichta Arnold 0.60, Hirschbein Alb. 0.60, Klein Samu 0.60, 
Haraszti Adolf 0 .60 , Pálfy János 0.60, Berger Ármin II. 0.60, 
Polgár Pál 0.60, Klenner János 0.60, Varga Antal 0.60, Dobos Géza 
0.60, összesen 77 korona és 40 fillér.

b) A vidékről (1. az előző oldalon levő pénztári kimutatást): 
Miskolc 11.40, Nagybecskerek 22.80, Arad 33.60, Székesfehérvár 
24 .—, Esztergom 10.80, Győr 9.—, Hódmezővásárhely 3.60, Kolozs
vár 58.20, Kassa 20.40, Debrecen 9.60, Brassó 3.—, Marosvásár
hely 6. — , Szeged 11.40, Gyula 3.60, Szekszárd 7.20, Turócszent- 
márton 6.—, Gyoma 4.80, Szabadka 12.60, Temesvár 21.60, Déva 
4.80, Nyílra 2.40, Mohács 4.20; Gerlach Ágoston 1.80, Márkus Ist
ván 1.20, Hegedűs Péter 1.80, Futó Lajos 2.40, Czobor László 
3.—, Indig Jenő 2.40, Juhász Béla 1.80, Orbán Ferenc 1.20, tren- 
cséni csoport 1.80, Modensieder J. 1.80, Péter Ferenc 2.40, Váry 
László 3.60, Tomik István 1.80, Nagy Gy. Ferenc 3.60, Lusztig 
Arnold 1.80, összesen 323.40.

Tagsági forgalom 1908. évi január havában.
Beléptek a Körbe: Haraszti Adolf (Lorilleux Ch. és Társa), 

Varga Károly (Rózsa), Zaka Lajos (egyl. hiv.), Biltz István, 
Hugyecz Antal, Jurisics Károly, Reinhold Gyula, Rosenberg 
Jakab, Vidra Lajos (Európa), Schatz Farkas (Engel és Ladányi), 
Szakács József (Légrády), Feldmann Samu, Ries József, Wagner 
Antal (Kellner), Martonosi Antal (Merendiák), Elbert Béla, Stern 
Manó (Molnárok Lapja), Poul Ferenc, Heiser Rezső (Hornyán- 
szky), Goldberger Gyula (Gelléri és Székely), Balázsfy Rezső 
(Franklin), Fischer Alfréd (Glóbus), Bárdos Sándor, Steiner Manó 
(Községi Nyomda), Schwarz Gyula, Weisz Simon (Posner), Gáspár 
Vilmos, Katz Salamon (Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság), 
Bácsik Sándor, Simon Jakab (Berkovits), Gyöngyösy József 
(Világosság), Braun József, Darázsy Béla, Fischl Artúr, Gersten- 
brein Ferenc, Lettner Ferenc, Pozsgay Imre, Rozsonday Albert 
(Székesfővárosi Házi Nyomda), Szabó Károly (Muskát), Berger 
Ármin (Bienenstock), Nagy Dezső (Rigler), Schreiber Dezső 
(Márkus), Brichta Arnold, Varga Antal (munkanélküli), Volek Géza 
(Wodianer), Schwarz Aladár (Fővárosi Nyomda Részv.-Társaság), 
Rusznák Lajos (Pénzintézeti Nyomda), Dobos Géza (Roth J.), 
Balogh Béla, Piblinger Ede, Török Árpád, Urbanovits László 
(Brassó), Kalinovits Ferenc, Nagy Gyula, Polach Ferenc, Tax 
Nándor (Kassa), Juhász Béla (Ungvár), Brogly Sándor, Ellinger 
Imre, Fazekas Dezső, Krajniker Fér., Riepperger Lajos, Strubel 
István, Szedmer József, Varga Sándor, Zeke József (Esztergom), 
Péter Ferenc (Gyergyószentmiklós), Grünwald László, Rubiczky 
József, Szilágyi Lajos, Szilágyi Mihály, Terék István (Gyula), 
Goldstücker Gyula (Turócszentmárton), Bajzáth Sándor, Balogh 
Imre, Popa László (Déva), Galandauer Artúr, Speer Antal, Stoja- 
novits Bozsidár (Nagybecskerek), Erdei Ferenc, Nagy Árpád 
(Mohács), Gálfi István, Kiss Kálmán, Székely József, Szelei 
Rezső (Mezőtúr), Lukász Károly (Rózsa K.), Fülöp I. István, 
Reisz Károly (Rigler), Hajek Gusztáv, Karai Károly (Stephaneum), 
Farsang Ignác (Budapesti Hírlap), Ábrái Jenő (Glóbus), Domenis 
Károly, Pénzes Károly (Franklin), Grünberger Dávid (Otthon), 
Bálint Aladár, Kizsol László (Világosság), Horváth Gyula (Szeged), 
Blau Mór, Chilkő József, Czech J. Antal, Horváth József, Iliin 
Izidor, Veichardt György (Fiume), Reisinger József (Marosvásár
hely), Erdélyi Sándor, Goldstein Izidor, Goldstein Izsák, Grün
wald Pál, Karácsonyi Imre, Ujlaky László, Ungváry József (Nagy
várad), Hmelár Károly, Láng J. Jenő, Perger Ágost, Szabó Károly 
(Győr), Hofbauer Rezső (Sopron), Kámán József, Pandúr Béla 
(Szombathely), Baracsy László, Beke Gábor, Dobos János, Dőlés 
József, Gyenes János, Hegedűs Imre, Hollósy János, Janka 
Károly, Sestár Béla, D. Mészáros Lajos, Szabó Imre, Szilád! 
L., Szabó Lajos (Kecskemét). Meghalt: WalterJ. (Győr). Hátralék 
miatt törlendők: Illés Gyula, Kovács Lajos, Kujedán Gyula, 
Lauff János, Lemes József, Mikié Dániel, Nagy Károly, Örmény 
Károly, Rosmann Sámuel, Sonkolyos Pál, Schwarz József, Tőkés 
Sándor (Kolozsvár), Mechtler János, Papp Lajos (Székesfehér
vár). — A hó végén ll  tiszteletbeli, 1583 rendes, összesen 1594 tag.

Szakfölolvasás meg -kiállítás Szombathelyt.
Január hó 12-én tartotta Szombathelyt Szakkörünk kiküldöttje 

Stalla Márton szaktársunk mindvégig szép és érdekes előadását 
” A modern mesterszedő technikája”  címmel. Elénk állította a 
mesterszedésnek múltját és jelenét, közben-közben vázlatokkal 
fűszerezve előadását. Előadásában rámutatott még arra, hogy a 
vázlatkészítés és papiros-megválasztás mily fontos szerepet ját
szik szakunknál. Fölolvasás után a kiállított nyomtatványokat
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tekintették meg úgy a jelen volt szaktársak, mint a szép számú 
érdeklődő közönség. A fölolvasás végeztével Stalla szaktársunk 
ismertette a Szakkör céljait és törekvéseit, buzdítva a Jelen 
volt szaktársakat arra, hogy minél tömegesebben legyenek tagjai 
azon Körnek, mely a magyar nyomdászat előrehaladását tűzte ki 
célul. Halász Fetdinínd.

K on d icióbeli vá ltozások  p on tos  be je len tése .
A Szakkör t. tagjait kérjük, hogy kondíciójuknak esetleges 

megváltozását -  tehát mind a belépést, mind pedig a kilépést 
is -  haladéktalanul adják tudtul a Kör pénztárosának (lakik: 
Budapest Vili, Sándor-tér 4. szám alatt), mert csak így kap
hatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat és meg
hívókat. Elég erre a célra egy egyszerű levelező-lap beküldése.

K edvezm ényes szín ház- és fürdő-u talványok .
A Vígszínházba és az Uránia Tudományos Színházba mintegy 

25—50 százalékkal mérsékelt jegyekre jogosító utalványok kap
hatók a pénztárosnál (Vili, Sándor-tér 4. sz., III. emelet 5), 
valamint a Hungária-fürdőbe szóló kedvezményes jegy-utalvá
nyok is. A színházjegyekre szóló utalványok ára darabonkint 4, 
a fürdőjegyekre szólóké pedig 2 fillér. -  A Magyar Színház és 
a Népszínház-Vígopera igazgatói megszüntették a kedvezményt.

Az idényjegy használhatása házi estélyeken.
Figyelmeztetjük a házi estélyeinket látogató tagtársakat, hogy 

az idényjegyekkel csakis a tagok és a kíséretükben levő hölgy- 
vendégek bocsáttatnak be. Az idényjegy másra át nem ruházható, 
s a vele való minden visszaélés az elvesztését vonja maga után.

Fotográfus k edvezm én ye tagjaink részére.
Erdélyi M. cs. és kir. udv. fényképész (Budapest IV, Semmel- 

weiss-utca 2. sz., a Kossuth-Lajos-utca sarkán) Szakkörünk tag
jainak fényképek készíttetésekor a következő kedvezményt adja : 

6 darab vizit-fénykép 6 korona, 12 darab 10 korona.
6 .. kismakartkép 14 „  12 ,, 24
6 ,, kabinetkép 16 „  12 „  26 „
6 ,, makartkép 20 „  12 „  36 „

Megrendelés alkalmával az illető szaktársnak a legutolsó hóról 
szóló nyugtával kell igazolnia, hogy tényleg tagja a Szakkörnek.

A tag szórakozási alkalma körhelyiségünkben.
Körhelyiségünk a Gutenberg-Otthonban van (bejárat azépület 

bérkocsis-utcai részén). A helyiség nyitva van: vasárnaponként 
délelőtt 9 órától 1-ig, valamint minden kedden s ” utort^ <°kn,aeS0  ̂
8 órától 10-ig. Olvasó-terem, biliárd, sakk, dominó szaklapo 
és szépirodalmi folyóiratok állanak itt a tagok rendelkezés .

júliusi és augusztusi példányok kerestetnek!
Kérjük a t. szaktársakat, illetőleg helybeli és vidéki kázi pénz

tárosainkat, hogyha volna a tavalyi júliusi s augusztusi Grafikai 
Szemléből fölös példányuk, küldjék el azt Bozsik István pénz 
tárosnak (Gutenberg-Otthon), vagy hozzák fel a korhelyiség .

A Grafikai Szemle hirdetéseinek szabott árai:
240.— korona. 
130.-a) Egész oldalnyi hirdetésé: egy évre

,, .. fél évre •• "
”  ,, „  negyed évre ..

„  egyszeri közlés
b) Fél oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..

„  .. {úl évre .. ..
’ ’ M ,, negyed évre ..

„  „  egyszeri közlés
c) Negyed oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..

„  „  ,, fél évre .. ..
„  „  »  negyed évre ..

,, ,, egyszeri közlés
d) Nyolcad oldalnyi hirdetés : egy évre .. ..

,, „  „  fél évre .. ..
,, „  „  negyed évre ,.
.. .• „  egyszeri közlés .. -• -

Az apró hirdetéseknek az ára az első közléskor petit soronki
fillér: minden további közlés ötven százalékkal olcsooo.

70.-
30.-

130.-
70.—
40.-
20.-
70.—
40.-
25.-
13.—
40.-
25.-
15.—
8.

Szerkesztik Tanay József és Novák László. Kiadótulajdonos a 
Könyvnyomdászok Szakköre. -  Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest V, Hold-utca 7. sz. (telefon 36-02). Nyomatod 
Könyvnyomda Részvénytársaság nyomdájában, Sas es 
budapesti papirraktáros cégnek a papirosára. -  Előfizetési a . 
egész évre 4 korona, fél évre 2 korona. Egyes szám ára 40 tilier.

Magyar Nyomdászok  
Évkönyve 1908. évre.

Kuszonharmadik évfolyam.

Szerkesztette: Novák László.
Kiadja a Könyvnyomdászok Szakköre Budapesten.

Terjedelme több mint tizenegy ív, mellékle
teinek száma nyolcvan. Kiállítás és tartalom 
dolgában fölülmúlja az összes korábbi köte
teket. Ara 3 kor., póstán küldve 3.76 kor. 
Megrendelhető ~  amig a csekély készlet 
tart —  Bozsik István szakköri pénztáros
nál Budapesten, Vili, Sándor-tér 4. szám.

Szaklapokat m eg -könyveket
(bárminő nyelvűeket) vásárol, esetleg csere
berél fővárosi szaktárs. Címe a kiadóban.

Bozsik István szakköri pénztárosnál N ^ I, 
Sándor-tér 4, Gutenberg-Otthon) kapható.

A magyar állam 
nyomdászattörténeti térképe.

Tervezte és magyarázó szöveggel 
Firtinger Károly. — Ára 60, póstán bükivé 
70 fillér. Évkönyv-vásárlók fél áron kapják.
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===== Hogy minő világhírük van = =

a frankenthali rotációs gépeknek,
azt bizonyítják a január hónapban

Cork (Írország) .. .. 24-oIdalas háromtekercses 
rotációs. (2-ik gép.)

Rotterdam  ............  8-oldaIas iker-rotációs.
W ern igerod e ........  8-oldalas iker-rotációs.
Heiligenstadt .. .. 8-oldalas iker-rotációs.
M agdeburg ............  16-oIdalas iker-rotációs. (5-ik

utánrendeit rotációs.)
Draunsberg (Kelet-

Poroszország) .. .. 16-oldaIas iker-rotációs.
S to ck h o lm ............  12-oldalas háromtekercses

rotációs. (11-ik gép.)

beérkezett következő megrendelések:

Délamerika ........ 32-oldalas négytekercses
rotációs.

P á r i s ....................... Az egyik oldalon két színt
nyomtató illusztrációs ro
tációs. (Immár a 6-ik gép.)

Délfranciaország.. Variábilis illusztráció-nyom
tató rotációs. (2-ik gép.)

London ................Legnagyobb alakú s legfoko-
zottabb gyorsaságú illusz
tráció-nyomtató rotációs.

Pusztán január hónapban tehát 11 rotációs gépre érkezett megrendelés, ezen
kívül pedig az 1907. évről is tekintélyes számú — köztük négytekercses újság- 

gépekre s nagy variábilis rotációsokra szóló — megbízást vettünk át.

Schnellpressenfabrík Frankenthal 
Albert & Cie Act.-Ges. 'os Frztz ílf
Vezérképviselőség: PUSZTA FI R. ÉS TÁRSA Budapest V, Lipót-körút 17.

:e  Carmine Hugó  h
gép -  és szerszámgyára Budapest VI, Király-utca 26 .

wíTan" F őü zlet és g y á r : W ien VII, B u rggasse 90. Al%%TaZ

A grafikai iparágak összes szükségleteinek raktára. Nyomdafestékek, 
kencék és ,  . G.m.b.H. stutt-

hniT7Zaaok Kast es Ltunger frti és íeu?-nagy raktara u  bachi gyáraiból.
Fiókgyárak: Berlinben, New-Vorkban és Chicagóban. A párisi kiállí
táson grand prix-vel és két aranyéremmel, a st.-louisi kiállításon nagy

díjjal lett kitüntetve.

Képviseletek: KONIG ÉS BAUER, Würzburg; HUGÓ KOCH, AUGUST FOMM és 
K. GEBLER, Lipcse; GEORGE MANN & CO, London, litográfiái rotációs gépek gyára.
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K oblinger Gimla műintézete'

Budapest VII, Csengery-utca 22. szám (telefon 14-61).

Készít mindennemű kliséket művekhez, folyóiratokhoz, árjegyzékekhez meg hirde 

tésekhez. Építészeti stb. terveket fotolitográfiailag sokszorosít. — Alapítás éve 1892.

Nagy díjíí i
Kfl5T 6 EHIH6EK

6 .  m . b . H . ISOISD
világhírű gyártmányai a st.-louisi 
világkiállításon a legmagasabb 

ettek kitüntetve. — Fiók-
S : Berlinben, neuj-Yorkban 

ragéban.

Képvisel® Rusztria-Magyarorsz. részére:

Carmine Hugó
B udapest, B íc s , Prága.

*23?"' Szili Mór TeT S m:
fotocinkográfiai műintézete

Budapest VII, Wesselényi-u. 54.

Készít mindennemű nyomtatványhoz autó- 
tipiai, fototípiai és fotolitográfiai kinyomásra 
szükséges kliséket; másolatokat, fénykép- 
olvételeket házon kívül műhelyek, gyárak, 

iskolák és eredeti tárgyakról. —  Modern 
rajzokat klisirozáshoz művészies kivitelben 
a lehető legolcsóbb árak mellett szállítunk.

Schöntag Gyula
szakasztalos
Budapest VI, 
Váci-kőrút 51.
Kis antiqua- 
szekrény 7, 
nagy 9 kor.
Árjegyzék ingyen 
és bérmentve.

K ö n yv -és  kő- W I Í I q Í P  F  
nyomdai festékgyár C L •
Iroda és raktár: Budapest VI, Gyár-utca 62. szám.

Gyárt: könyv- meg könyomdák számára való színes, valamint réznyomáshoz 
szükséges minden fajtájú és színű festékeket. —  Hengeranyag- és kence-gyar.
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Kurzuueil Idnos és Társa 
egyesbe: Berger B Uüirth
lipcsei festékgydrosokkal.—  Buóapest IX, ÍTldrton-utca 19 (telefon 56-64).

Első magyar könyu- é s  kőnyomóai festék- 
és hengeranyag-gydr.

FlÓK-BYáRRK: BERLin, BHRÍTlEn, FLOREHC, LODQOn,
.......... nEUÜ-YORK, PARIS, SZEHTPÉTERUfiR. u a

Újság-, mű-, illusztráció-, öíszmű- s mindenféle színes festékek, kenték, bronzok a 
grafikai iparágak részére. Henger-öntő műhely lapos és körforgó gépekhez. Olcsóbb 
és jobb a házi öntésnél. Patent, Uictoria és glanca hengeranyag kockázott és sima 
táblákban. Szeflőuasak igazítható feszítőuel, szabaőalm. saját találmány, 47.004. 
===== és 53.406. számú osztrák-magyar szabad. Számos helyen kitüntetve. = =

Uárosi iroőa: Buóapest U, flulich-utca 7 (telefon: 76—44).

Legrégibb
gyorssajtó-

gyér
a birodalom

ban.

magyar gyorssajtó-gyár
Kaiser Lajos és  Kaiser Károly

Buóapest, UII1. kér., lózsef-utca 56. szdm.

gyorssajtó-
gyár

a birodalom
ban.

TELEFON:
54- 48.

n —r rw

Egyszerű  gyorssajtók vasúti szerkezettel, 2  és 
4  hengerrel. Egyszerű  gyorssajtők körbenfar- 
gással, 2  és 4  hengerrel. K ro m ó - és autotípia- 
gépek fro n t-k irakó va l vagy a nélkül. Rotációs  
és két színt nyomó gépek. E yorsan  futó "R a p iő ” . 
m eglepő m unkaképesség: óránként 180 0  pél- 
öány minőén megerőltetés nélkül. R  legtökélete
sebb festékőörzsölés. E rős  és sziláró  szerkezet. 
K önnyű  és pontos já rás . (T laszatolás k izárva .

! !  Mindenki, mielőtt gípet venne, sajti érdekében kérjen ajánlatot!!

CHECK-CONTO:

9164.
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cMegjelent
és a f^rafidai Szem le d i- 
adófjivataláőan (^Buda
pest V, fJCold-utca 7. sz .), 
valamint fB ozsid  Sf. szad
iért pénztárosnál (^Buda
pest, Nándor tér *f. vagy 
Várm egye-utca  / / .  szám,
B a n d iin -fiá d ) dapfjató:

^Könyvnyom dászok Szakköre
1905— 1906-iéi ^

szaktanfolyamainak ertesitóje.'O
S z e r  feszültét: Tanay S ó z s e f és & fová t £aszlo. 

2 2 0  oldal, s ó t  szedés-
fejlődni ófíajtó szaktársak neldulozfjetetlen ke ^ a d -
J^övid és azért tömör összefoglalasöan ismerteti 

tanfolyamodon előadott tanítási anyagot.
fá ra  1 dorona. V idédre 1 dorona 10 fü le t.

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

Nagy választék különféle körzet és betűujdonságokbók
rézféniákból, vignettákból es at. ° rendezések
ték orosz betűkből. ° Teljes nyomdai berendezese 

-__í.i_í í .  o»„í^P=7kÖ7Ökkel. o Szolid

m

gép^lckcfés^segédeszközökkel. o Szolid kivitel
V  ezérképviselők: ^

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

Baer Ottó festékgyárai.
Telefon: 
93—29.

A grafikai iparágakhoz szükséges összes 
□ fekete és színes festékek gyártása. □

Telefon: 
93—29.

Különlegesség: a „VORAN“  kő- és könyvnyomdái fekete festék; eddig 
felülmulhatatlanu! gyorsan szárad.

1— ■ Grafikai osztály : 1 1
A kő- és könyvnyom dái szakm ához  
szükséges ö sszes kellékek rak tára.
c— 1 Vezérképviselete és nagy raktára ----- 1
a „Chrorno" altenburgi papírgyárnak,
3. Fried rich  D aech sler langenalten- 

heimi kőbányájának,
Hutter és Schrantz nemezgyárának.

H e n g e ra n y a g g y á r  és  h e n g e rö n tő ;  

,— . m ű h ely .

,— . L ito g rá fiá i k ö v ek .

Körforgőgép-nemez, kőnyomdai gé
pekhez való alátét-nemezek, stereo- 
□ típiai matrica-nemezek. □

Budapesti gyártelep *. VII. kér-* Gizella-ut 53. szám.
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Josef An£er
v a s ö n t ö d e  & Söhng 
Wien-Hernals, Hauptstr. 122.

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

c=a MAGYARORSZAö I KÉPVISELŐJE: c =

SHberer R., Budapest, üob-u. 53.

KÖDIG é s  BflYER
=  fotocfnkogrdfiai műíntézete =  

Budapest UH, Kazinczy-u. 32.
rf i i  l e p i /  mindennemű képesnyamtatuci- 

[ | L I  J L l i  nyakhoz a legjobb kivitelben.

RUTOTÍPIR. =  KROmOTÍPIR.
=  FOTOTÍPIR. =  FOTOL1TO. =
■ —I H ázon h luD II fe lü lte le k . < =

J----------------------------------------------------------- V.
^ ........  ■ ■ .................. 4

» < r

V / i

~ iK

Magyarország egyedüli gyorssajtógyára.

örner J. és Társa
~ Budapestet).

G yárt a sokszorosító  ipa r 
körébe vágó m indenfé le fa j

tá jú és nagyságú gépet, és 

ped ig : könyvnyom 

dái gyorssajtókat, 

körfo rgásé nyom ó
gépeket, kőnyom dai gyors

sa jtóka t s kőnyom dai kézi

sajtókat, va lam int különféle 

könyvkötő-gépeket.

-2KEgyszerű könyvnyomdái gyorssajtó vasutas járattal eu 2 feladó hengerrel.
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WESZELY UPÓTÉsTÁRSfl a l íF T c te C iK I M  i &V Sl
H 0 M E Ü R 6

:v  i"i

i
űSfesrX  /  I

DRLKKFARBEN 
a  FABRÍKEN/

Főraktár és iroda:
M OLLER TESTVÉREK, B udapest V , Sólyom-utca 13.

==D C

„Krause“ emeltyűs künyomú-kézisajtú.
Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ruganyos nyomóssal és a taliga visszamenetelet

könnyítő szerkezettel.

A sa jtó  távirati m egjelölése

födőkerettel fődőkeret nélkül

Szállítási díjtól és vámtól mentesen 
Ausztria bármelyik vasúti állomására.

5 f .  * megrendelésben a födőkeret 
küldése nincs világosan kikötve: a

nélkül szállítjuk a sajtókat c= a  — — —

rv i™ ^  íölvilágosítást ad : KAUFMANN 
ULA, Budapest VII, Kertész-utca 37.

Mariage . .  
Magdaléna 
Magdolum 
Maximilian 
Moriche . .  
Methusalem 
Methule . .  
Melchior.. 
Melchiades 
Mumie —  
Mummerei 
Myscole . .

Marialite. . .  
Magazijn . .  
Magenader. 
Maximianus 
Moriolis 
Metileno.. .  
Metrisch
M eldois-----
Meldung.. .
Mulvio.........
Mummolus.. 
Myself

No

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

A taliga A sa jtó ára
széles- íhosszű- 

sége | sága
a  kő szám ára

föd ő 
kerettel

födőkeret
nélkül

cm cm korona korona
7 3 5 - -45 55 700—

55 6 5 795 ‘ - 8 5 0 '—

55 70 8 1 5 ‘ - 870—

60 8 0 9 0 5 — 955—

65 90 950— 1010—

75 9 5 1100*— 1160—

75 100 1110*— 1170—

80 100 1145*— 1210—

80 110 1165 — 1230—

85 125 1250— 1315—

95 140 1370— 1435—

110 150 1670— 1750—

Az árakban benfoglaltatlk  a kerékvédő ára Is.

KARL KRAUSE, LEIPZIG.
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fDeghiuó.
R  f T l .  K I K .  R L L R f m J f l S Ü T R K  n Y U B R T J  
P R L Y R U Ö U R R R n R K  S Z E m É L Y Z E T E  
1 9 0 8  februtír 23 - dn,  a „U ig ad d " nagy
termében h a n g ú e r s e n  n y e l  egybekötött

r f ln c z E s rÉ L Y r
rendez, melyre t. Czimet e's b. csa lad já t 
tisztelettel meghiuja a Rendezőség.

- kV - - kV - - kV - « \V - - kV - - kV - - kV - - kV - - kV - - kV -

B elép ti-d ij: szem élyenként két korona, 
családjegy (htírom szem élyre) öt korona.

f l  zenéi a  3 Z - ik  g y a lo g e z r e d  z e n e k a r a , k a rm e s te ré n e k  

s z e m é ly e s  v e z e té s e  m e lle t t  s z o lg á lt a t ja .

K E Z D E T E  E S T E  F É L  9  Ó R A K O R .

BLANDL JÁNOS MOHÁCS.
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A la p o k a t m e tsze tte  és nyom ta
S Z Á S Z  GYULAS zed te

FlK ISZTER  ]A N O S




