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Borítékunk, lapdíszünk és mellékleteink.
Borítékunknak Kun Mihály szaktársunk volt a ter
vezője, ki más két kitünően rajzoló mesterszedő szak
társunkkal : Bárány Nándorral és Fekete Bélával
egyetemben a Magyar Iparművészeti Iskola esti tan
folyamán szerezte meg rajzképességét. Tehát ez a
borítékunk is, úgy mint a korábbiaknak java része:
az Iparművészeti Iskola buzgó tanárainak s kitűnő
tanítási rendszerének a dicséretét zengi. Hasonlókép
pen a lapfej meg a címek körött levő dísz is, amelyet
Bárány Nándor szakfársunk rajzolt, s amely jelenté
keny részében folytatólagos bemutatása a múlt hónap
ban megkezdett lapdísz-sorozatnak. A lapdísz Gróh
István tanár hatása alatt készült, a sokszorosítási
célokra kiválóan alkalmas fekete-fehér technikával.
Boríték is, lapdísz is jó példái annak, hogy a ma
gyar díszítő stílus fejlesztése útján el lehet jutni oda,
hogy a külföldi modern művészettel egyértékű modern,
de nemzeties formakincsre támaszkodó díszítő művé
szetünk legyen magunknak is. Iparművészeti Isko
lánk derék tanárának, Gróh Istvánnak a fáradozása
már kezdi megteremni a gyümölcsét: napról-napra
szebb eredményeket látunk a magyar díszítő stílus
kultiválása nyomán. Részünkről csak azt sajnáljuk,
hogy a bőséges szabad idővel rendelkező nyomdászfiatalság még mindig elenyészően csekély számban
látogatja az Iparműveszeti
Iskolának a mi műipa
runk fejlesztésére nézve
is megbecsülhetetlen ér
tékű
esti
tanfolyamát.
Pedig előttük a jó példa;
láthatják világosan, hogy
mindössze két-három esz
tendőbe tellett, mire né
mely fiatal szaktársaink e
tanfolyam segedelmével
mesterszedőink legkere

settebbjeivé s legjobbjaivá kuzdotték föl magukat.
Nem igaz az a még ma is sokat hangoztatott állítása
némely fatalisztikus lustaságban leledző szaktársunk
nak, hogy a mesterszedésre, s általában a rajzra meg
a művészetekre: születnie kell az embernek. Sok
sok megfigyelés, ernyedetlen szorgalom s mmdenekfölött kellő vezetés kell a dologhoz, s bárki is szép
eredményt érhet el idővel ebben a tekintetben is.
Három szedésmellékletet csatoltunk mostani füze
tünkhöz. Ezek elseje Blandl János mohácsi nyomd jában készült domború-nyomtatasos meghívó. E )omru
nyomdának faktora és gépmestere, fppelt József e
Müller Antal szaktársaink versenyt iparkodnak a
nyomda jó híre-nevének emelésére, s már sok igen
jól sikerült s kiválóan gondos szedői meg nyomtatói
technikával készült nyomtatványt láttunk a kezukbo .
Második mellékletünk ifj. Kellner E rn ő budapesü
nyomdájának a terméke. A Budapesti Joma-Ciub
tánc-estélyi meghívójának a mintáját mutatja be az
eredetitől némileg eltérő papiroson s a nyomda
törekvő akcidens-szedoje, Becker István szakt
. volt a tervezője. Az egyszerűségében is igen jó hatás
m e g h ív ó mintaszerű tipográfiai munka, s nagy dicse
rétére válik szedőjének meg nyomtatójának egyaránt.
Réthy L. és Fia aradi könyvnyomdája betu-minta
könyvének címlapját mu
tatjuk be harmadik mel
lékletünkön. Finszter Já
nos faktor s Szász Gyula
gépmester szaktársaink
nak közös munkája az
említett mintakönyv, s a
cég hatvan-éves fönnállá
sának emlékére készült.
A szép címlap 4. számú
Wörner-sajtón nyomtató
don, alapja Máser-lemez.
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Könvv-esztétikusaink egyik legkitünőbbike, Czakó
Elemér dr., az Iparművészeti Múzeum őre, igen érde
kes előadást tartott e hó 1-én a könyvcsinálás mű
vészetéről. A régi országház üléstermében tartott elő
adást egy sereg vetített kép bemutatásával illuszt
rálta, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy igéit a
szépszámú hallgatóság egész alaposan megérthesse.
Tudós esztétikusunk a könyv legfő alkotó elemé
nek, a betűnek méltatásával kezdte meg az előadá
sát. Bemutatta a nyomtatott meg a művészek ter
vezte betűjellegek egész sorozatait: gót betűt, frakturt, schwabachit, antiquát, William Morris típusait stb.
Az első könyvnyomtatók fő törekvése az akkoriban
páratlan tökéletességre fejlődött kéziratos könyvek
utánzása volt. Valamennyi közt Gutenbergnek sikerült
ez legjobban. Utódai mind jobban eltávolodtak betűik
kel a kézírástól, bár még most is vissza-visszajár a
nyomdászat a régi kódexekhez, hogy tanuljon belőlük.
Betűtervezésre legjobb alap a kézírás; sokkal több
sikerre van a művésznek így kilátása, mint akkor, ha
már kész nyomtató-betűkből indul ki. Tudta ezt már
a velencei Aldo Manuzio is, amikor Petrarca kezeírása nyomán vésette meg az első kurzív nyomda
típusokat. A németek egyik nagy művészének, Dürer
Albertnek a betűi is századokon át szolgáltak mintául
a betűrajzolók számára. A nagy szellemek egyikemásika még így közvetve is frissítő hatással volt a
könyvnyomtatásra. Nálunk 1830 körül Vörösmarty
Mihály foglalkozott a magyar nyelvben szükséges két
jegyű mássalhangzók (gy, ny stb.) egyszerűsítésével,
de gyakorlati eredménye nem volt a fáradozásának.
A betűtervezés nem könnyű d olog ; aki kellő elő
tanulmányok nélkül fog hozzá: annak betűi rendesen
vagy vibrálóak lesznek, vagy pedig nagyon szárazak.
A betűkre nézve is áll, ami a többi iparművészeti
termékre nézve is érvényes, hogy a célszerűség és
formaszépség kifejezésre jusson bennük, s kiegészít
sék egymást. Ha a művész tervezés közben túlságo
san hajlik az ornamentika felé, okvetlenül hibát követ
el a használhatóság ellen. A művésziesség és olvas
hatóság egyensúlya vezet csak sikerre. A betűk különkülön való szépsége és olvashatósága mellett tekin
tetbe kell vennie a tervezőnek azt a tért is, amely
két-két betű közé esik. E közök formáinak változa
tosaknak, de kiterjedésüknek mindamellett megköze
lítően egyenleteseknek kell lenni, mert különben
nyugtalan hatású s nehezen olvasható lesz a fölírás.
Plakátjainkon gyakran látunk talányosabb olvasású
betűket. Tervezőiknek rendesen az az argumentuma,
hogy az e betűk olvasása okozta fejtörés révén a szö
veg alaposan belevésődik az olvasó emlékezetébe, s
így a talányos betűk segítségére vannak a reklámnak.
Ami a könyv oldalainak elrendezését s általában a
szedést illeti: két dolognak kell vezetnie a szedőt a
maga munkálkodásában. Egyik a térérzék, másik a
színérzék. A térérzék megnyilatkozhatik a szavak,
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sorok, dísz elosztásában, a kolumnáknak a papiros
síkján való elosztásában; a színérzék pedig a páros
oldalak egyforma megterhelésében stb. A régi mes
terek számoltak a papiros alakjával, s betűket, díszt
meg illusztrációt egy téglalapon belül rendeztek el
harmónikusan. A szedőnek is erre az egységre kell
törekednie. A betűk ne éljenek különálló életet, ne
csoportosuljanak csak szavakba, hanem mint jó köz
katonák, szolgálják az egész érdekét. Egy oldal képez
zen egy testet, egy egyént. Sőt mivel a könyvoldal
nak házastársa is van, akivel szakadásig egybefűzetett: társához, a szemközti oldalhoz is igazodnia kell.
Két oldal képezzen egy párt; egyik se cifrálkodjék
jobban, egyik se beszéljen nagyobb hangon, mint a
másik. A kötőhézag szűkebbre vétele is ezt a házas
társi együvétartozást dokumentálja. Hogy pedig a
könyv alsó meg oldalsó margóját a régi kódexek pél
dája nyomán jó nagyra hagyjuk: szépészeti szempon
tokon kívül arra a célszerűségi okra vezethető vissza,
hogy a könyvet ez alsó meg oldalsó margóknál fogva
az olvasó a kezében foghassa. Az ujabbkori könyv
reformátorok legjobbjai — William Morris-szal az élü
kön — tették újra általános érvényűvé ezt a szokást.
A szedésnek — amennyire az olvashatóság elvébe
nem ütközik — egységes és képszerű hatásának kell
lennie. Hasonlatos e tekintetben a szedői munka a
gobelin-készítéshez; itt is, ott is adott térben s adott
elemekkel dolgoznak. S különösen amikor a betű
öntők csinálta díszek összeszedéséről van s zó : a
szedés kombinatív művészet, akár a gobelin-készítés.
A betű mellett fontos tartozéka a könyvnek a dísz is.
Ha a betű is szép, a dísz is szép : a könyv szép
ségének alapföltételei már megvannak. A dísz lehet
dekoráló dísz avagy illusztráció. Dekoráló dísz az
iniciálé, a homlokléc, a záródísz stb. A betűöntők
seregestül állítanak elő oly sablonos ékítményeket,
amelyek még elrendezésre, összerakosgatásra várnak.
A sablontól eltérő uj dísz tervezése a művész dolga.
Akad ugyan néha olyan nyomtatvány is, amelynek a
díszét szedő-ember rajzolta, de önálló tervező-képes
séget igénylő munkára csak nagyon kevés szedő képes.
Az illusztráció már kizárólag művészi föladat.
A modernebb művészek igyekeznek — úgy, miként
Dürerék is tették — az illusztráció rajzát hozzá han
golni a szöveghez. Avagy fordítva. Zichy Mihály
finom, leheletszerű ecsetvonásai mellett például bar
bárság lett volna közönséges betűöntői betűkből sze
dett szöveget alkalmazni. A nagy mester elragadó
ábrázolási módjáról, erős realizmusáról, gazdag kép
zelő erejéről és bravúros technikájáról nem szólva,
csak azt a benső kapcsolatot figyeljük meg, amely
például Arany Jánosnak általa illusztrált munkáinál a
kép és szöveg közt mutatkozik. Az illusztrátor itt
költő-társ. S a művész az egységességet a tartalmon
kívül a külső megjelenési formára is kiterjeszti;
érezte, hogy rajza nem alkalmazható a nyomtatás
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stílusához, s azért írta le mindjárt a szöveget lúdtollra valló öreges betűivel. Ahol pedig ezt nem
tehette — az Ember Tragédiájánál — nem illusztrá
ciót adott, hanem mellékletképpen kisérő képet.
Az 1874-iki Petőfi-kiadás egyike a legszebben illuszt
rált könyeknek. Illusztrátorai: Jankó János s Greguss
nemcsak szellemileg, tartalmilag, de formailag is iga
zodtak a szöveghez. Lotz Károly is így cselekedett
a "Kard és lánc” című munka illusztrálásakor; az
egész művön végighangzó kettős ütemet az illusztrá
ciókba is igyekezett belestilizálni. Helyesebb irányú
munkálkodási módot látunk még az "Osztrák-magyar
monarchia írásban és képben” című mű képeinél is.
A dekoratív könyvillusztrálásnak szabályai azonban
csak az angoloknál kezdtek leszűrhetőkké válni.
A •könyvdíszítés művészetének újraéledését a múlt
század második felében bekövetkezett prerafaelista
mozgalomnak köszönhetjük. Maguk a nagy mesterek:
Rossetti, Durne-Jones sem vetették meg az illusztrá
lásnak népszerűségre vezető útját. Hozzá még Ruskin
és Morris irodalmi agitációja műszerető közönséget
nevelt, minek következtében a nyomdásznak és ki
adónak is a fejlettebb Ízléshez kellett igazodnia.
A nagy művészi hatás kiáradt Európára s Amerikára
is, s a könyvdísz mintaképe az angol könyvdísz lett.
A modern illusztráció nem keresi a testiség lát
szatát. Csak kétféle kiterjedése van: magassági meg
szélességi; mélységi kiterjedése nincsen. Az ebben
az irányban munkálkodó művészek mintaképeikül a
tizenötödik és tizenhatodik századbeli olasz famet
szeteket vették. Mintaképeikhez híven, kevés eszköz
zel törekszenek hatásra, keresik a fametszetszerű
erőteljes vonalakat, árnyékolást s távlatot pedig majd
nem sehol sem alkalmaznak. Szerencsés és gazdag
ornamentumaik is az ily módon előállított illusztrá
cióval harmónikusan olvadnak a nyomtatásban össze.
A rohamosan szaporodó modern sokszorosító eljá
rások mellett a művészetnek csak az olyan nyomtat
vány felel meg, amelynél a technika a saját karakte
rét domborítja ki. Elvetendő minden könyvnél az a
sokszorosítási ügyeskedés, melynél olyan az illusz
tráció, mintha nem is nyomdászati úton állították
volna elő. A technika hangsúlyozása mellett fontos
szerepet játszik a művész alkotásának céltudatossága,
amelynél fogva az illusztrációban is kifejezi a kap
csolatot a nyomdászathoz. E kérdés legnehezebb
része a tónusok alkalmazása. A ma közönségesen
használt illusztrációk java része kerüli a vonalaknak
a nyelvét, s mindent tónusokban szeret kifejezni.
A nyomtatás betűi pedig nem egyebek, mint fekete
rajzok, amelyek mellett a tónusos képek csomósak
nak, foltosaknak tűnnek föl. Ha tehát a könyvben
összhangot akarunk létesíteni, akkor az illusztráció
nak a könyvhöz megfelelően kell alkalmazkodni,
figyelemmel kell lennie a szövegen kívül a betűkre,
a sorra, a színre, a nagyságra, sőt a szemközti ol
dalra is. Az angol s ame
rikai könyvillusztráció ép
az alkalmazkodásának kö
szönheti a föllendülését.
Az igazában stilszeru
könyvillusztrációnak tehát
a testiség látszatától men
tesnek kellene lennie. Ki
vételt e tekintetben csak
a tanítás céljait szolgáló
könyveknél engedhetünk
meg, amelyeknél a foto-

mehanikai klisé-készítő eljárások nagy pontossága
igen sokszor sikeresen ellensúlyozhatja a stílszerűtlenség kifogását. Az orvostudományi, növénytani stb.
könyvekben például az autotípiai meg a háromszínű
nyomtatásnak megbecsülhetetlenül nagy haszna van.
A kép ma már jóformán nagyobb szerepet tölt be
a könyvben, mint maga a szöveg. S ez nagyon helye
sen van íg y ; a szemléltetés útján sokkalta hamarább
érhető el a megértés, mint egyszerű olvasás útján.
Előadó egy sereg modernül illusztrált könyvből is
mutatott be vetített képeket. Különösen megragadta
ezek közül a hallgatóság figyelmét Koronghy Lippich
Eleknek Nagy Sándortól és Kőrösfői Kriesch Aladár
tól illusztrált verses könyve. Igen érdekesen tanul
mányozhattuk rajta a díszítő művészek ama gondos
ságát, amellyel a szemben álló oldalak közös harmó
niáját biztosították. Nagy Sándor rajzainál az illuszt
rálás gerince a vonal, Kőrösfői Kriesch Aladár pedig
foltokkal operál. Az előbbinek rajzai jobban simulnak
a szöveg karakteréhez. Kár, hogy a nyomdász nem
volt elég érzékkel a modern könyvcsinálás elvei iránt,
s túlságosan bágyadt betűkkel szedte meg a szöveget.
A dekoratív egység megköveteli, hogy a könyv kül
seje harmóniáljon a bensejével. A művészi konyvcsinálás szempontjából tehát a könyv bekötése is igen
fontos — A könyvkötés a mai formájában a keresz
ténységgel veszi a kezdetét. Azt megelőzőleg teker
csekbe göngyölítették az író-alapul szolgáló papiruszt
vagy pergamentet; ha pedig viaszkos táblára írtak:
két-két ilyen táblát az írásos felével egymásra fordí
tottak, hogy a viasz ne törlődjék el rajtok. A vorospataki bányákban sok ily viaszkos táblát tai álfák.
A viaszkos táblák példája nyomán keletkezett
könyvtáblák készítése jó ideig az ötvösök munka
körébe tartozott; később a bőrben találtak igen sze
rencsés anyagot. Ez megengedi a plasztikát is, ami
pedig akkoriban a könyvtábla fő-fő követelménye volt.
Az első középkori könyvtárban, a firenzei Bibhotheca Ambrosianában még láthatók a pultokra fekte
tett s az eltulajdonítás ellenében odaláncolassal biz
tosított régi módi foliánsok. Az ily nagy könyvek sar
kaira gombokat erősítettek, hogy az ide-oda huzogatás következtében a tábla maga ne rongálódik. Eze
ken a gombokon kívül különböző veretű sarkokkal
meg kapcsokkal is ellátták a könyvet. A mi nemzeti
múzeumunkban levő Bánffy-féle intagliós imakonyv
a dekoratív elvbe ütköző hibában leledzik, amennyi
ben piciny alakú és filigrán kidolgozású, s mindamel
lett gombokkal meg lánccal vagyon ellátva. Mar a
Selmecbányái városi számadáskönyvön nem látunk
láncot; a sarokveretek is ellaposodnak, s a kifejezet
tebb plasztika mindinkább a vaknyomásnak ad helye .
A bőr megmunkálása a középkortól kezdve ma)dnem azonos a vaséval. Különösen szép kötéseket
találunk az olaszoknál (Majoli) s a franciáknál (GrolierJ.
díszei tizenötféle elemből
vannak összekombinálva.
Hazánkban Kolozsvár
és Debrecen voltak a fő
könyvkötési empóriumok.
Az e városokból származó
kötések szalagokkal van
nak terekre osztva, s al
kalmas helyeken bokor
virág van bennük elhe
lyezve. Jó példái tehát
a magyar díszítő stílnek.
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Rohamos fejlődés, páratlan erkölcsi meg egyéb
siker a jellemzője Szakkörünk legutolsó négy-öt esz
tendő alatti működésének. A tagok száma megnégyszeresedett, a kiadványok művészi meg tartalmi szem
pontból addig nem is álmodott magaslatra emelkedtek.
S most, amikor több mint ezerhatszáz tagunk van,
amikor kiadványainkról ország-világ elismerő csodá
lattal s z ó l: egyszerre csak mintha holtpontra jutottunk
volna. Úgy értjük ezt, hogy a Kör mostani utakon
való további fejlődésének némelyek szerint mintha
vége szakadt volna, mert a tagsági díj ellenértéke
képpen adott összes kedvezmények jövőre a pénztár
állása miatt folytonosan fokozódó mértékben — úgy
mint eddig megszoktuk — aligha volnának adhatók.
Ezek az ellenszolgáltatások ma köztudomásúlag a
következőkben állanak: a tagok ingyen kapják a
Grafikai Szemlét meg a Magyar Nyomdászok Évköny
vét; ingyenesen vehetnek részt a Szakkör budapesti
tanfolyamain, megjelenhetnek a Körnek szintén Buda
pesten rendezett mulatságain, valamint a hébe-korban
vidéken rendezett fölolvasásokon i s ; szórakozhatnak
a Kör budapesti helyiségében, s bizonyos korlátozá
sokkal használhatják a Kör Budapesten elhelyezett
könyvtárát. Mindebből nyilvánvaló, hogy a budapesti
tag jóval több ellenszolgáltatást kap az illetékeiért,
mint a vidéken dolgozó tagoknak bármelyike is.
Az utóbbi esztendők alatt jelentékenyen megválto
zott Szakkörünknek a nyomdásztársadalomban elfog
lalt helyzete. Nem csupán azért, mert a tagok száma
a hat év előtti taglétszámhoz képest megnégyszeresedett, hanem egyéb oknál fogva is. Annak előtte úgy
szólván csak a budapesti szaktársak köréből toborzódtak a Kör tagjai, újabban azonban mind seregesebben csatlakoznak hozzánk vidéki szaktársak is,
úgy hogy ma már a Szakkör tagjainak több mint
harmad része vidéki szaktársak sorából kerül ki, s
így Körünknek immár — ha nem is hivatalosan és
alapszabályokban lefektetve — országos jellege van.
Ezt tudva: már világosan ki is bontakozik előttünk
az az út, amelyen Szakkörünknek a jövőben haladnia
kell, hogy egyrészt a további térfoglalása és emelke
dése biztosítva legyen, másrészt pedig tagjainak
méltányos ellenszolgáltatást adjon a tagsági díjaikért.
A szakköri úgynevezett kedvezményeknek csak
ketteje olyan természetű,
hogy a maga teljességében
kiterjed az összes tagok
egyetemére. A két szakirodalmi kiadvány e z : az
Évkönyv meg a Grafikai
Szemle, amelyet tudva
levőleg a fővárosi meg a
vidéki tagok egyaránt meg
kapnak. Ezt a két kiad
ványt kell tehát folytono
san fejleszteni, ezekre kell
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fordítani a Szakkör anyagi és szellemi erejének a
túlnyomó részét, már csak a vidéki tagokkal szemben
való méltányosság okáért is. A Szakkör egyéb ked
vezményei — például a budapesti szaktanfolyam is —
jobbára helyi jellegűek, s így bármennyire kívánatos
volna a további fejlesztésük, ezt abból a pénzből,
aminek több mint egy harmada a vidéki szaktársak
tagsági illetékeiből gyűlik ö ssze : nem tehetjük.
Egy indítvány fekszik most a közgyűlés előtt.
Célja az, hogy a Grafikai Szemle meg az Évkönyv
a taglétszám arányához képest bővülhessen meg csinosodhassék, s hogy a Szakkör helyi érdekű intéz
ményei ne részesülhessenek a fő-fő intézmények
rovására aránytalanul nagy pénzbeli dotációban.
Az utóbbira ugyan nem volt eddigelé eset, de a
mostani szertehúzó irányzatok mellett nem volna a
lehetősége kizárva. Már pedig ha ez bekövetkeznék,
például a budapesti tanfolyamok kísérleti nyomdájába
való néhány ezer koronás befektetés képében: bíz
vást megkondíthatnák a halálharangot a Könyvnyom
dászok Szakköre fölött. Mert ennek, vagy más, sok
pénzbe kerülő kalandos vállalkozásnak keresztülvitele
esetén a Grafikai Szemle meg az Évkönyv rovására
menne a dolog, tehát azokéra, amelyek emelkedésé
nek köszönhető a taglétszám bámulatos megszaporo
dása. E kiadványok hanyatlása minden bizonnyal a
taglétszám érzékeny csökkenését vonná maga után.
A közgyűlési indítvány elfogadása a Grafikai Szemle
jelentékeny erősödését, a Magyar Nyomdászok Év
könyvének pedig mostani színvonalán való megmara
dását jelenti. Sőt ha a taglétszám továbbra is roha
mosan szaporodni talál: e kiadványnál is aránylagos
bővülést s csinosodást konstatálhatnak majd szak
társaink. Úgy hogy hét korona és húsz fillérnyi évi
tagsági díj fejében olyan s annyi szakirodalmi anyag
hoz juthatnak a Szakkör tagjai, aminőt és amennyit
még egyszer akkora összegért sem tudnának a né
met könyvpiacról avagy egyebünnen megszerezni.
A budapesti szaktanfolyamokat, a mulatságokat, a
könyvtárnak, vidéki kiállításoknak stb.-nek intézmé
nyét sem kell azonban attól féltenünk, hogy az indít
vány elfogadása esetén a szükséges nervus rerumnak
híjával maradnak. A javaslat szerint szaktanítási
célokra fordítható a tagdíjbevételek tíz százaléka;
ez pedig a kétezer-koro
nás állami szubvencióval
meg egyéb adományokkal
együtt tekintélyes össze
get tesz ki, úgy hogy kellő
takarékoskodás esetében
— s természetesen ész
szerű tanítási rendszert
is föltételezve — igen jó
eredmény érhető el a
szaktanfolyamon így is,
Fő itt is a kellő beosztás.
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Irodalmi, de még inkább művészeti esemény számba
menő munka jelent meg minapában: Gróh István, a
Magyar Iparművészeti Iskola tanára, akit a magyar
díszítő stílus tekintetében általában a legszámottevőbb
szakértőnek ismer a világ: két folio-alakú kötetbe
foglaltan úgyszólván képes kompendiumát adta ki a
magyar díszítő művészetnek. A mű célja egyrészt az,
hogy ismeretesebbé tegye nemzeti díszítő formáinkat,
másrészt az, hogy építőművészeinknek és műiparosa
inknak oly művészi anyagot adjon a kezébe, amely
kétségtelen magyaros eredete és művészi jellege mel
lett a lehető legalkalmasabb arra, hogy modern művé
szetünkben fölhasználtassék. Korunkban egész társa
dalmunk érzi a díszítő művészetben a megújhodásnak
a szükségét, s ez a vágy teszi érthetővé azt a mohó
ságot, amellyel magunkba szívjuk a külföldi folyóira
tok által terjesztett idegen szellemet. Ennek ellen
súlyozására vállalkozik ez a munka, tért kívánván
biztosítani e nagy átalakulásban a nemzeti ornamen
tikának. Közönségünk és művészi tervezőink előtt
ismertté, mindennapossá akarja tenni nemzeti formanyelvünket, s így jövő művészetünk fejlődésére be
folyást gyakorolni. A cél szolgálatában első sorban
azokat a motívumokat nyújtja a munka, amelyek nem
zeti művészetünk legérezhetőbb hiányain vannak
hivatva segíteni. S e motívumok mind nemzetiesek.
A munka első része a barkóság népies építészetét
hozza, kimerítően, körülbelül húsz lapon ismertetve
népies művészetünknek ezt a klasszikus anyagát,
amely művészi becsénél fogva hivatva van modern
nemzeti építésünk átformálására. Több lap foglalkozik
a palócság és a matyó vidék faragásaival, ehhez csat
lakoznak a részben rokon zólyomi faragások; Erdély
magyarságának díszítő művészetét még ennél is bőveb
ben tárgyalja a mű, súlyt helyezve a kalotaszegi fara
gásokra és főkép a kalotaszegi írás után való varrottasokra, mint a magyar hímző művészet legérdekesebb
alkotásaira. Az Alföld művészetét és a Dunántúl népies
művészetét első sorban a pásztorok jellegzetes csinál
mányái : a díszített tülkök és kisebb faragások kép
viselik a munkában. Kivált Somogy szolgáltatott érde
mes müveket a közlésre. A népies hímzések néhány
remekét hozza a munka Baranyából. A műnek ez az
első része 60 lapból áll a jelentékeny magyarázó
szövegen kívül. A lapok
nagysága 30:40 centimé
ter, a reprodukció módja
többnyire autotípia, s van
közte háromszínnyomat is.
A munkának második
része a modern magyar
díszítő művészetet kívánja
szolgálni, s ötven lapon
körülbelül kétszáz pom
pás mintát nyújt, amelyek
mindannyian a szerzőnek

és néhány volt tanítványának tervei. E tervek mind a
munka első részében közlött anyag hatása alatt, annak
átérzésével készültek; modern és mégis magyaros
voltuk utat kíván mutatni arra, mikép^ hidalható at a
népünk művészete és a modern díszítő műveszet
közti ür, a póriasság és a modern szélsőségek egy
aránt való elkerülésével. E modern magyar díszítések
kis része szobrászati dísz, nagy részük síkdíszítmeny,
s a díszítő festés, hímzés, bútorberakás, konyvdíszítés meg a szövetnyomtatás technikáinak megfelelő
díszítések bő választékát szolgáltatja. A mű e második
része 50 lapból áll az előbb megadott lap nagysággal.
A két kötetet átlapozgatva, nem győztünk eleget
csodálkozni az egyes motívumok szépségén s könyvdíszítési célokra való alkalmatosságán. A magyar
díszítő stílussal próbálkozó nyomdász-ember biztos
alapot nyer e könyv alapos tanulmányozása revén
munkálkodásához. Nélküle jóformán csak *
való tapogatódzás maradna minden próbálkozása.
A könyv különben szűkre szabott szövegrésze pá
ratlanul szépen, lelkesen s mindamellett meggyőzően
van megírva. Minden szava arany igazság. Izlelítoui
csak egy passzust közlünk belőle, azt, amelybe
a tudós tanár ama határokat tűzi ki, amelyek közt
jövő díszítő művészetünk előreláthatólag mozogni fo g .
"Stílusunk kétségen kívül modern lesz, értvén ez ala
a szó alatt, hogy ugyanaz a hatalmas áramUtfogi
létrehozni, az a renesszánsz, ami napáinkban Európ
nyugatán és közepén kelőben van. Nagy ^eszében
tehát közös lesz azokéval, ép úgy, mint f hop ,
nyos közösség van meg a művelt társadalmak kozott;
Ugyanazok az okok, az egy évszazadon at kopírozott
históriai stílusok megúnása és valami művészi u) meg
teremtésének vágya hozza létre ezt a.f mozgalmat itt
és ott. De a végigmenő stílusbeli újítás kell, hogy
művészi jellegre nézve más-más eredményeket szül
jön az erőslelkű nemzetekben. Mint ahogy az eva geliumot máskép magyarázták északon és délén,
amint más-más formát öltött a kereszténység nyugaton
és Európa keletén, amennyire különbözően értéi
mezték a renesszánsz művészetet Olasz-, Nemet- e
Franciaországban, úgy el kell tagolódni a_ m o d «
stíiusnak is nemzetek szerint K e l l - s ^ l a j o g u n
són egy ága, egy válto
zata, amely ép annyira
a mienk lesz, mint a né
meté és franciáé a maga
modern stílusa. Amiben
a mi eszménk, karakte
rünk fog testet ölteni.
Hogy pedig ezt elérjük,
fel kell használnunk né
pies művészetünkből azt,
ami a modern stílusban
belőle jól értékesíthető.”
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E különben már sokat hánytorgatott tárgyról hoszszabb cikket írt a bécsi nyomdászinas-szakiskola
egyik szaktanítója, Heymann József, a Rockstroh &
Schneider féle Victoria című újságba. Bár a tárgy —
mint említettük — meglehetősen közismeretes, a cikk
ben megnyilatkozott érdekes fölfogások egyik-másikát
itt megismertetjük olvasóinkkal, nem mulasztva el ter
mészetesen, hogy itt-ott (ahol ép szükségesnek látjuk)
a magunk fölfogását szembe állítsuk Heymannéval.
Különös dolog, hogy még ügyes és gyakorlott nyom
tatók is — szándékosan használjuk ezt a szót a
rosszképzésű, illetőleg németes, kifejezés nélküli és
üres nyomó meg gépmester szavak helyett — merevül ragaszkodnak a régi módi fametszetes nyomta
tásban megszokott technikához, holott egy kis meg
figyelés révén rég rájöhettek volna, hogy az autotípiák egyengetése dolgában szó sem lehet a régi
sablonos munkálkodási módról, hanem esetről-esetre
igazodnunk kell a klisének, a papirosnak, a festéknek
s a nyomtató sajtónak a sajátságaihoz. A sekélyes
maratású klisé példának okáért egészen más egyengetési módot kíván meg, mint a mélyebb maratású.
Durva, kemény avagy laza papirosok viszont jóval
erősebb nyomást igényelnek, mint a simítottak meg
krétázottak; az előbbiek különben éppen nem alkal
masak autotípiák nyomtatására. A festéknek pedig
erős nyomás esetében nem szabad gyöngének lennie.
Az egyengető-lap vastagságának autotípiák nyom
tatásakor távolról sem kell olyan nagynak lennie,
mint azt a fametszetes nyomtatás idején megszoktuk.
Az egyengető-lapok túlságos vastagságát annak idején
az erő-egyengetés vastagításával érték el, amit pedig
az autotípiák egyengetésekor kerülni kell, mert hisz
csak a maszatolódást és az árnyékos részek agyonnyomódását érnők el vele. Hogy a hatalmas erőegyengetésnek — különösen nagyobb példányszámú
nyomatoknál — a képárnyalatok helyes arányban való
tartása volna a jó oldala: nem áll. Sőt gyakran a
várt eredménynek éppen az ellenkezőjét érjük el véle.
A vaskos egyengető-lapok alkalmazásakor ugyanis a
nyomásnak jóval erősebbnek kell lennie, mint külön
ben. Ez egy kissé hihetetlenül hangzik, de a dolog
igazságáról könnyen meggyőződhetünk úgy, hogy
próbát teszünk: ugyanegy kliséről vékonyabb meg
vastagabb egyengető-lapot készítve, s a kettőt föl
váltva alkalmazva a tégelyre avagy a nyomóhengerre.
A vastagabb egyengető-lapokkal készült levonatok
okvetlenül gyöngébb összhatásúak lesznek; egyes
részletek ugyan igen erősen adódnak ki a levonaton,
de a világosabb tónusok annál gyöngébben, amin csak
a nyomási feszültség erősebbre vételével lehet segí
teni. Sőt néha a világos részeket külön alá is kell
rakosgatnunk, ami — tekintve, hogy éppen e részle
teket annakelőtte kivagdostuk — kész abszurdum.
Az ilyen vastag egyengető-lappal nyomtatott autotípiák
agyonnyomottaknak látszanak, különösen ha krétás
papirosra történt a nyomtatás; a fél-árnyékok pedig
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nyugtalan, nem ritkán maszatos külsejűek. A festéket
sem tarthatjuk meg ilyenkor a maga erős konziszten
ciájában ; erősen gyöngítenünk kell firnásszal, hogy
csak megközelítőleg is egyenletes festékezést érhes
sünk el véle. Mindezzel pedig a nyomtatvány hatása
éppen nem javul. Az egyengetési munka pedig okvetetlenül jóval több időt vesz igénybe, mint akkor, ha
vékonyabb átméretű egyengető-lapokkal is beérjük.
A nyomási feszültség igen nagyra vétele meglehe
tősen széles körben elterjedt szokása nyomtatóink
nak. Sokan közülök azt hiszik, hogy éles, az egész
nyomtatási időn keresztül egyenletesnek megmaradó
nyomatokat csak úgy készíthetnek, ha a kliséket
néhány papirosvastagságnyival magasabbra állítják a
normális szedésvastagságnál. Főképpen a krétás papi
rosokra való nyomtatás esetében helytelen ez a föl
fogás. Magasabbra állítható ugyan a klisé a szedés
formánál, de legfölebb csak közepes papirosvastag
ságnyival. Ha a klisé fára van szögezve, s nagyon
alacsony: tágítókkal ajánlatos aláraknunk, de termé
szetesen nem a sarkokon, de az egész talapzatra
kiterjedően. Tégelyes sajtóba emelt illusztrációknál az
alárakás kartondarabkákkal történik. Itt is, ott is
azonban a csuklózás (facettálás) volna a klisék leg
célszerűbb alapozása, főkép azért, mert így nem
ütközik annyi nehézségbe az alulról való egyengetés.
A klisé túlságosan magasra állításakor annak szélei
erősen belenyomódnak a papirosba, s a klisé eset
leges egyenetlenségei nehezen lévén észrevehetők a
levonaton: maga az egyengetés is nagyon megnehezül.
Fontos dolog az autotípiák nyomtatásakor a borítás
minősége. Hogy kemény legyen-e ez, vagy puha:
már sokat vitatkoztak fölötte. A borítás kemény volta
mellett általában többen törtek lándsát, bár határo
zottan a rugalmas borításé volna az elsőség. Bizo
nyítja ezt a gummi-borítás mostani nagy kedveltsége is.
Az illusztrációs formák egyengetését általában
három munkafejezetre szokás osztani. Ezek: a) az
előzetes egyengetés, b) az erő-egyengetés és c) az
utólagos egyengetés. — A forma nyomtatásra alkal
massá tételében az előzetes egyengetés a fő, bár
a nyomtatók jó része még ma is az erő-egyengetést
tartja a legfő dolognak. Hogy alaptalanul: egyebek
közt az a körülmény is meggyőzően bizonyíthatja,
hogy erő-egyengetés nélkül akárhány esetben egész
bátran nyomtathatunk, de előzetes egyengetés nélkül
sohasem. Az előzetes egyengetésre ennélfogva igen
nagy gondot és kiváló figyelmet kell fordítanunk.
Fametszetek s galvanók nyomtatásakor az előzetes
egyengetés kivagdosás útján történik, hasonlatosan
az erő-egyengetés munkamódjához. Ezt azért kell így
cselekednünk, hogy a különálló pontok meg vonalcsoportok ne nyomódjanak bele túlságosan s masza
tolódva a papirosba. — A fametszetes nyomtatásban
alkalmazott ezt az előzetes egyengetési módot sokan
átvitték az autotípiák nyomtatási eljárásába is, persze
meglehetősen oktalanul, mert hisz az autotípia belső
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fölületén alig szoktak előfordulni egymagukban álló
vagy nagyon elszórt pontok. S amely részeit a nyom
tató kivagdossa: csak tökéletlenül adódhatnak ki.
Kivagdosásról az autotípia előzetes egyengetésekor
csak úgy lehet szó, ha maga a klisé egyenetlen.
Kellő magasságot és egyenletes fölületet föltételezve,
az előzetes egyengetés idején a kivagdosás hossza
dalmas munkája teljesen fölösleges. A kivagdosáshoz
hasonlóan a közönséges, tehát viszonylag elég vas
tag papirossal való teleragasztgatás is kerülendő,
mert az egyengető-lap ilyenformán keletkező vastag
sági különbözetei többnyire bántóan visszatükröződ
nek magukon az ezután készült lenyomatokon is.
Ha a klisén sok egyenetlenséget tapasztalunk, az
egyengető-lapnak a lemez és ennek a talpa között
való elhelyezésére kell törekednünk. Ettől azonban a
nyomtatók jelentékeny része még mindig igen fázik.
Az igaz, hogy mások ismét az ellenkező végletbe
esnek: mindent lehetőleg alulról igyekeznek meg
egyengetni, még pedig gyakran túlságosan vastag
egyengető-lapokkal. Hogy ez is helytelen dolog : min
den gondolkodó szaktársunk könnyen beláthatja.
A lemez így a nagy nyomásfeszültségi ellenállás kö
vetkeztében igen hamar elpusztul. Az alulról való
előzetes egyengetésnek helyes módja az, hogy a kép
nek leggyöngébben kiadódó részleteit — amelyek
rendesen a lemez közepe-táján vannak — selyem
papirossal alárakjuk, természetesen az erősebben
kiadódó részletek felé irányuló fokozatos elvékonyodásával az egyengető-lapnak. A biztosabb munkálko
dás okáért ajánlatos az alárakásra váró helyeket
ceruzával megkarikáznunk. Hibás módja az egyenge
tésnek az is, amikor enyvezett egyengető-szalagokat
ragasztgatunk egymás mellé és egymás fölébe. Az
egyengető-papirost sohasem szabad vágnunk; min
dig szakítanunk kell a szükséges nagyságnak megfelelőleg. Némi gyakorlat után egész biztosan szag
gatjuk le a kellő nagyságú darabokat, s ha ennyire
vagyunk: aligha is fanyalodunk többé az egyengető
papiros szélét meredek esésűvé tevő vagdosásra.
Az erő-egyengetésnek ma már nincs meg az a nagy
jelentősége, ami régen volt. Ez főképpen a krétázott
papirosok általános használatának tulajdonítható.
De meg az autotípia-nyomtatásnál igen sok esetben
fölösleges is. Az az állítás, hogy a kivágások révén
a kép világosabb és sötétebb tónusai közt helyes
kontraszt létesül: nem állhatja meg a helyét. A ki
vágásoknak csak az volna a céljuk, hogy a kép ama
részeit, amelyek tónusuk sötétsége miatt nagyobb
nyomást igényelnek, valamivel erősebben nyomódókká
fegyék. A festék is jobban leemelődik így a formáról.
Hogy a papirosdarabkákkal való kézi erő-egyenSetés miképpen történik: mindnyájan tudjuk. Külön
böző vékonypapirosos levonatokból értéküknek meg
felelően kivagdossuk a tónusokat, s egy további levo
natnak, az úgynevezett egyengető-lapnak megfelelő
helyeire ragasztjuk azo
kat. Az árnyékos részek
nek ez a kivagdosása és
újbóli fölragasztása időt
rabló, fáradságos s unal
mas munka, különösen
akkor, ha a kép tájékot,
házcsoportot avagy egyéb
olyan tárgyakat ábrázol,
amelyben sok a fény- es
árnyékrészlet.
Könnyen
érthető tehát az a több
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évtizedes törekvés, hogy az erő-egyengetés munkája
valami gyorsabb munka-rendszerű és ennélfogva egy
szersmind olcsóbb mehanikai egyengetéssel pótoltas
sák. A kutatások és próbálgatások eredményeképpen
ma már egész sereg mehanikai egyengető eljárás van.
A régebbi kartonvakaró meg festegető eljárásokat
nem számítva, a mehanikai egyengető eljárások jelen
tősebbjei, illetőleg némi sikert fölmutatottjai ezek:
1. A porzó eljárások, amelyeknél a bőven festekezett levonatokra lisztforma anyagokat öntünk. Aho
több a festék, oda természetesen több por is tapad.
A porzó eljárásos mehanikai egyengetés is meglehe
tősen hosszadalmas, s azonkívül minőség tekinteteben is sokszor komoly kifogásokra adhat alkalmat.
2. A fotomehanikai egyengető eljárások mar jobb
eredményt adnak. Általában azon alapszanak, hogy
krómozott zselatin-lapocskát üvegnegatív alatt meg
világítunk. A zselatinnak fénytől ért helyei elveszítik
az oldhatóságukat, a m e g nem világítottak pedig víz e
mártva megdagadnak, s könnyen kimoshatok. Igen jo
erő-egyengetés állítható el ilyen módon, de valami
nagyon olcsónak ez eljárások egyike sem
3. A mehanikai egyengető-eljárások legelterjedtebbje
most a Lankes és Schwárzler féle egyengetesi mód.
Ügyes ember kezében még a kivágásos munkánál is
különb egyengető-lapok állíthatók elő véle. A mind
két oldalán krétázott fölületű papiros elülső felere
a formáról készítenek levonatot, a hátulsora pedig
egy erősen festékezett példányról készítenek a nyomatot. A lapot ezután klórlúgos vízben kimaratják,
A lúg a papiros festékezetlenül maradt helyeiről
lemarja a krétát, s egyszeriben kész a jól haszna ható s kellően változatos domborulatú egyenge o-iap.
4. A sok egyéb mehanikai egyengető-eljaras kozott
kiválik még az Albert-féle relief-klisés re? dsz®r
Ennek a leírását megtalálhatja az iranta érdeklődő
olvasó folyóiratunk 1905-iki kötetének 222. oldalán.
Az erő-egyengetésnek a nyomóhengerre avagy a
tégelyre való fölragasztása után a képnek már egyen
letesen kell kiadódnia. Ha a világos részek gyöngén
adódnak k i: az erő-egyengetés túlságos vastagságá
ban van a hiba. Az utólagos egyengetesnek föladata,
hogy ezeket az aprólékos hiányosságokat eltüntesse.
Az utólagos egyengetésnek tehát csak affele sírni ,
javítgató szerepe van, s tulajdonképpeni egyengetes
számba az előzetes egyengetés meg az e™-eSV®ngetés mellett alig is vehető. Az egyengetes teljes
befejezte után igen ajánlatos a gummi-bontas hasz
nálata. Ezt akár rá is feszíthetjük a nyomo-hengerre,
akár pedig úgy is használhatjuk, hogy elül odaragaszt
juk hátul pedig szabadon hagyjuk. A gummi-bontas
a maga rugalmasságánál fogva kiegyenlíti az egyengetés amaz apróbb hibáit, amelyek a képén külön
ben észrevehetők volnának. A nyomtátás is sokkalta
tisztább ilyenkor, amennyiben a világos részleten
zártabban, az árnyékok pedig pregnansabban tűnnek
elő. Ez a dolog főképpen
az uj tégelyes sajtókon
tapasztalható, amelyeken
oly egyenletesen s élesen
adódnak ki a nyomatok,
hogy még egyetlen darab,
az egyengető-lapra rossz
helyen fölragasztott se
lyempapiros is élesen határoltan meglátszik rajtok.
Néha még a kettőződést
is enyhíti a gummi-borítás.
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Múlt füzetünkben e címen szülöttünk már a betű
öntésre szolgáló anyagok főbb sajátságairól, s meg
említettük azt is, hogy a betűöntésre alkalmasabb
anyagot nem találhattak az ólom, antimon és cinn
ötvözeténél. Most egyebek közt néhány érdekes adatot
közlünk egy francia szaklap nyomán erre nézve is.
Egy Colson nevű angol ember 1850 körül azt állí
totta, hogy kitalálta a módját: mikép lehet a betű
ötvözetbe vasat is elegyíteni. Ez a dolog azonban
teljességgel hihetetlen olyan szakemberek előtt, akik
tudják, hogy minő leküzdhetetlen technikai nehézsé
gekbe ütköznék az ily ötvözet előállítása. Valószínű,
hogy Colson füllentett egy kicsit, s betűinek nagy
keménységét aránylag nagy mennyiségű antimonnak
az ólomhoz vegyítésével érte el. Ezt ma is meg
tehetné bárki is, de a betűk nemcsak hogy kemények
lennének a sok antimontól, de nagyon törékenyek is.
Egy Gillard nevű francia ember 1835 körül szaba
dalmat vett olyan betűk készítésére, amelyek anyaga
nem fém, hanem cserép. Dumas és Montcharmont
nevű franciák pedig 1877-ben üvegből akartak betűt
önteni, de minden különösebb siker nélkül. Egy angol
öntő 1880 körül a celluloidot akarta erre a célra
fölhasználni, persze nem sok eredménnyel. Két évvel
később a párisi Chaumeil testvérek a kínaiak egy
állítólagosán régi eljárását próbálták gyakorlatiasan
föleleveníteni, porcellánföldből sajtolva formákba a
betűket, s aztán kiégetve ők et; ezek fáradozása is
sikertelen maradt. 1888-ban Amerikában papirosból
meg paraffinból készült masszából próbáltak betűket
előállítani, egy évvel későbben pedig a párisi Lenoir
és Desormes szabadalmaztattak olyan eljárást, amely
szerint a betűk faanyagból volnának önthetők. Külö
nösen Desormes, az École Estienne igazgatója fára
dozott sokat ebben az irányban; a nagy betűtesteket
illetőleg meglehetős eredményt is ért el, de a kisebb
betűknek faanyagból öntése nem volt praktikusan
keresztülvihető. 1899-ben egy német betűöntő aluminium-ötvözetből akarta betűit előállítani, s prospek
tusában határtalan tartósságúnak jelezte az uj betű
anyagot, de mi még azóta sem láttunk egyetlen egy
aluminiumbetűt sem. Valószínű, hogy nem is fogunk
látni, mert az alumínium megolvasztásához egyrészt
igen nagy hőfok szükségeltetik, másrészt pedig ez a
fém kihűlésekor nagyon
egyenetlenül zsugorodik
össze, s így a betű képe
esetleg mélyedéses lenne.
Mind e sok kísérlet
mellett is az ólom, anti
mon meg cinn ötvözete
mind máig megmaradt a
betűkészítésre legalkal
masabb anyagnak. S ha
nem csalódunk, az is ma
rad most már mindvégig.
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Sokszor fölmerül a panasz, hogy a betűöntők ma
már nem készítik oly jó anyagból a betűjüket, mint
annakelőtte. Hogy mi igaz ebből, a következőkben
igyekszünk röviden és tárgyilagosan megvilágosítani.
A panaszkodó nyomdász ritkán gondolja meg, hogy
a mostani betűanyag hasonlíthatatlanul nagyobb mun
kát kénytelen végezni, mint a negyven-ötven év előtti.
Vegyük csak szemügyre az akkori nyomda-fölszerelést.
Valami heti lap volt a nyomda fő-fő munkája, s ehhez
a principális rendesen igen bő mennyiségben rendelte
meg a betűt, úgy hogy az egyes típus átlag csak min
den második héten került egyszer nyomtatás alá.
A nyomtatás pedig jóféle puha, s még hozzá nyirkosított papirosra történt, kézi sajtón, tehát az egész
szedésfölületet egyszerre érően. Ilyenformán nem volt
csoda, ha évtizedekig használható maradt a betű.
Ezzel szemben ma úgy áll a dolog, hogy a régebbi
heti lapok java része kétszer-háromszor jelenik meg
hetenkint, sőt olyik napi lappá lett. Már ennek révén
is jóval több nyomást kell az egyes betűnek kiálla
nia, de meg a példányszám is általában megszaporo
dott. A nyomtató-papiros azonban sokkalta silányabb
a réginél; sok benne a földes szurrogátum, s az ittott benne lévő homokszemek valósággal gyilkosai a
betűképnek. Aztán maga a gyorssajtón való nyomta
tás is hasonlíthatatlanul jobban megviseli a betűt,
mint a régi módi kézi sajtón való munka; a nyomó
henger nem egyszerre, hanem csak szukcesszíve éri el
a betű fölületét, aminek pedig múlhatatlan következ
ménye a típus széleinek a hamaros legömbölyödése.
Hogy a mostani betűanyag megközelítőleg sem
marad annyi ideig használhatónak, mint a régieké:
azt az imént ismertetett okoknak kell tulajdoníta
nunk. A betűanyag rosszabb voltát illető panaszok
tehát ebből következtetve egész alaptalanok volnának.
De azért hébe-korban mégis csak lehet a dologban
valami. A betűöntők meglehetősen nagy tömegében
akadhat olyan is, aki csak a pillanatnyi hasznot nézve,
nem riad vissza a vásárló közönségnek silányabb
anyaggal való megkárosításától, még pedig úgy, hogy
az antimonnak, de még inkább a cinnek rovására
jóval több ólmot vesz föl az ötvözetébe. Kettős hasz
not ér így el. Nyeri az ólom meg a cinn ára közti
nagy különbözetet, s nyer az ólom fajsúlya révén is.
Az ólom fajsúlya ugyanis
11'45, a cinné 729. Már
most ha az öntő a cinnt
ólommal helyettesíti, sok
kal kevesebb betű (borgiszból például ezer he
lyett csak nyolcszázötvenkilencszáz!) megy egy ki
lóra. Szerencsére az ily
visszaélés nagyon ritka,
s különben is nem volna
nehéz a konstatálhatása.
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Angererék legújabb sokszorosító módja.
Folyóiratunk hasábjain volt már szó a bécsi Angerer
& Göschl cég "autogravür” elnevezésű uj sokszoro
sítási eljárásáról. Most az egyik feltalálónak, Angerer
Sándornak tollából a következő sorokat olvassuk
Eder fotográfiai s sokszorosítástechnikai évkönyvében :
A fotográfia a grafikai művészetek szolgálatában a
legkitűnőbb eszközzé lett ahhoz, hogy eredeti dolgo
kat a leghívebben sokszorosíthassunk. Különösen a
gyakorlati alkalmazást illetőleg a fénynyomtatásból a
tipográfiába átment fotográfiai háromszín-technika
volt nagy jelentőségű a színnyomtatás emelkedésére.
A fotográfiai háromszín-technikával immár gyakran
próbálkoztak meg a litográfiában is, csakhogy az em
lített technika itt nagy akadályra talált: a tónusok
elosztása a kövön nem lehetséges oly kiterjedt ^ é r
tékben, mint a fénynyomtatásnál vagy az autotípiánáL
Sőt a litográfus sokszor ugyanegy szín különböző
árnyalatainak többszörös egymásra-nyomtatására van
utalva, hogy a kívánt színt elérhesse; ehhez pedig a
hármas nyomtatás határozottan kevés. — A heliogravürnél elérhető volna a teljesen kielégítő tónus
gazdagság már egyetlen nyomtatással is, de három
pontosan összeillő mélynyomásos lapnak egymásranyomtatása technikai okokból lehetetlen. A kész heliogravürnek a háromszín-nyomtatással különben sincs
semmi közössége, mert hiszen a színezés puszta kéz
zel s legföljebb patronok segedelmével történik rajta.
Mindezek a körülmények egy olyan uj sokszorosí
tási mód után való kutatásra utalnak, amely az említett
technikák mindegyikének előnyeit egyesítené magában.
Sok évi fáradozásaink után végre sikerült apámnak
meg nékem oly fotomehanikai sokszorosító technikát
föltalálnunk, amely a háromszínű nyomtatásnak egy
mélynyomati lemezzel kombinált alkalmazásából áll,
s amelyben a kőről való fénynyomtatás meg a mélynyomtatás egymást kölcsönösen kiegészítik. A színe
zést ennélfogva a litográfiára hagytuk, mert hiszen a
színek nyomtatása tekintetében a kő a legjobb anyag.
Találmányunk praktikus alkalmazása esetén a htográfiára eső eljárás röviden összefoglalva a k ö v e k e ző : Az eredeti heliokrómiai negatívok után külön
böző fokban exponált diapozitívokat állítunk elő.
Ezek a különböző exponáltságú diapozitívok a
nyomtatás céljára való ne
gatívok céljára szolgai
nak, úgy hogy «Y módon
lehetségessé válik egyet
len színről a különbözően
lefokozott részképek elő
állítása. Egymásra-nyomtatásuk után ezek a reszképek — a gummi-nyomáshoz hasonlóan — igen
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erőteljes s mindamellett finom hatású végső ered
ményt adnak. De mert a litográfiában is — ep úgy,
mint a könyvnyomtatásban — sima lemezről zárt fe tónusok nem nyomtathatók: a lemezt pontokra vagy
vonalakra kell széjjelbontanunk, olyanformán, mint az
a székében ismeretes autotípiai eljárásnál is^ történik.
A zárt tónusok széjjelbontására a mi egesz rövid
és szaggatott vonalakból álló szabadalmazott raszte
rünket használjuk, kapcsolatban a Wheeler-fele szem
csés ” Mezzograph” üvegraszterrel, még pedig úgy.
hogy körülbelül egyforma részben történik a megviláoítás mind a két lemezzel. E kettős, váltakozó
expozíció révén ren d k ív ü l p la sztik u s fölvételek készük
nek A már széjjelbontott feltonusos negatívokat az
után teljesen simára csiszolt s fényérző réteggel beiónt L ó'« IM s o liá k , s af tín a v * * ™ * * ? * ™
dombomra maratják. Természetesen a ko helyett atu
S ím
U , cinldemez is vehe.6; n ü n d ^ k a n W ;
nak megvan a maga előnye, sót a ^et utobbi az au
gravürös eljárásnál határozottan alkaZ f * ? l tum o£
mert az utóbbi - különösen nagyobb formátumon
bán — nehezen kezelhető. Viszont igaz, hogy a kő
nyomé szívesebben dolgozik a litográ fiái k ö v ö n egfőkép azért, mert jobban latja ra)ta a szinarnVa‘ a*otHa a színes nyomtatással készen vagyunk: a
nyomtatásos lemezre kerül a ^or, s ezzel a maratott
acél- vagy vörösréz-lemezzel a kép egy
...
szkltónusait M
k
* *
" “ S
A festékezés iompa sorte-ecsetjel törten
nek oly sima és általános eltorlesere, mmt az a me y
nyomatoknál megszokott d olog:
nem S zólh a tu n k
no de az ennél az eljárásnál nem is szukseges. A fo
dolog a mélynyomatos lemez figyelmes kidolgozása
™ rt a ntóvész festésben sajátságai e lemezen ju nak
érvényre — Az autogravür tehát komplikált munkájú
S á s s művészi érzék meg nagy technikai készül ség kell hozzá; de ennek fejében biztosíthatja a t
jesen hív fakszimile-reprodukciót, ami pedig

A tengeri nyúl vére mint fotoaktív anyag.
A zürichi patologikus intézetben megánapítoúak
hogy a tengeri nyúl vére ugyanolyan h a s s a l van a
érzékeny szárazlemezre, mint a fény.
rosba gondosan beburkolt
brómezüst-lemezre rátet
tek egy paraffin-tokot,
amely friss nyúlvért tar
talmazott. Néhány óra el
teltével a lemez ama ré
szén, ahol a tok feküdt,
fejleszthető fényhatás volt
tapasztalható.
A tüne
ménynek egyelőre csak
élettani jelentősége van,
de ki tudja, mit hoz a jövő.
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Az egyházilag tiltott könyvek jegyzéke.
1562-ben történt, hogy a trienti zsinat egyebek közt
a könyvnyomtatásnak meg a gondolat- és sajtó-sza
badságnak a kérdéseivel is kezdett foglalkozni. A re
formáció széliében elterjedt már ez időtájt, még pedig
legfőképpen a könyvnyomtatásnak a segedelmével.
A római kúria rémüldözve látta a hatalmas eszközt
ellenfeleinek a kezében, s ideges kapkodásában halá
los csapást készült mérni a könyvnyomtatásra, holott
néhány évtizeddel azelőtt még a saját érdekeinek
támogatására vélt benne alkalmas segítő-társat föl
fedezni. Most, hogy a "csodálatos és uj művészet”
nem annyira a katolikus érdekeket szolgáló iratok
sokszorosítására, mint inkább a tudománynak meg a
reformátorok igéinek terjesztésére szolgált: a főpap
ság egyszeriben ádáz ellenségévé lett Gutenberg talál
mányának. A könyvnyomtatás históriájában ez időtől
fogva az uralkodók részéről meg a kálvinisták részé
ről jövő üldözések mellett a katolikus egyház részé
ről jövő üldözések is mind gyakrabban szerepelnek.
Egyes könyveknek a szent szék által való eltiltása
azonban már a korábbi századokban is meg-megtörtént. Az 500-ik esztendő körül Gelasius pápa bo
csátotta ki az első indexet, vagyis a tiltott könyvek
jegyzékét, de tilalmához nem fűzött semmiféle bün
tetéssel való fenyegetődzést. A tilalmak szaporodá
sával azonban apródonkint a fenyegetődzések sem
maradnak el, s a tizenkettedik században már sűrűn
akad rá példa, hogy az eretneket könyvestül-mindenestül egyházi átok alá vessék. A büntetés mind szi
gorúbbá lön, s a reformáció korában már kiterjesz
tették azt a tiltott mű terjesztőire meg olvasóira is.
Mikor például X. Leó pápa Luther Mártont kiátkozta,
nem csupán Luther személyére vonatkozott az egy
házi átok, hanem Luther könyveinek az olvasóira is.
IV. Pál pápa, ki 1554-től 1559-ig uralkodott, s ez
idő alatt is fő-fő törekvése volt az inkvizíció szerve
zése : nem mulasztotta el sohasem az alkalmat, ha
arról volt szó, hogy árthasson valamikép a tipográ
fiának. Egy vaskos jegyzék maradt fönn annak bizo
nyítékául, hogy mennyire gyűlölte ez a pápa a könyv
nyomtatókat meg a könyvnyomtatást magát is. A pápa
e könyvben kímélet nélkül egyházi átokkal sújtja az
Olaszországban megjelent könyvek nagy részét, köz
tük olyanokat is, amelyeket pápai approbációval
nyomtattak ki, így például Erazmusnak az uj testa
mentumhoz írt, s X. Leó pápa által 1518-ban jónak,
helyesnek s kedvesnek Ítélt magyarázatait is. Ugyan
csak az említett jegyzékében Pál pápa név szerint
fölsorol hatvankét könyvnyomtatót, akiknek összes
addig nyomtatott s azután nyomtatandó műveit egye
temlegesen egyházi átok alá veti, természetesen az
olvasóikkal egyetemben. Ugyanezt a szentenciát mon
dotta ki mindama könyvkiadók összes már kiadott
és még kiadandó műveire, akik csak egyetlen egy
esetben is adtak ki eretnek színezetű könyvet.
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így aztán nem volt csoda, hogy — mint Bungener
Félix "Histoire du Concile de Trente” című munká
jában írja — egész Európában alig akadhatott írás
tudó ember, akire valami módon ne lett volna vonat
koztatható a Pál pápa indexében egyetlen büntetési
nemül fölállított kiközösítés a katolikus egyházból.
1562-ben a trienti zsinaton szóba került a már el
halt Pál pápának ez a hírhedt indexe is. Az egyház
eszesebb vezető-emberei váltig bizonyítgatták, hogy a
kiközösítések meg egyházi átkok özönével ép ellen
kezőjét érik el az óhajtott célnak, mert hisz megdöntik a nép babonás hitét az átok rettenetes voltában.
Nem használt semmit. A zsinat föntartotta továbbra
is Pál pápa indexének az érvényét, s az inkvizíció
folytathatta a maga pusztító munkáját. Baffa püspöke,
Contarini Péter hosszú zsinati beszédében kijelen
tette, hogy "job b ezer jó könyvet eltiltani, mintsem
egyetlen rosszat eltiltatlanul hagyni. Aztán meg olyan
kevés a könyv, hogy félnünk kell attól, miszerint
esetleg kissé sokat találhatnánk közülök eltiltani?!”
A zsinat ekkor szervezte meg az index kongregá
cióját hivatalosan is, még pedig ama formában, amely
ben az írók és művészek mulatságára ma is fönnáll.
Akkoriban még természetesen féltek tőle, mert háta
mögött mindig ott settenkedett az inkvizíció réme.
IV. Pál pápa szelleme sohasem veszett ki a kato
likus egyházból. Hiszen még a tizenkilencedik szá
zadban is akadt pápa — még pedig a tudósnak és
nagyműveltségűnek nevezett XVI. Gergely személyé
ben — aki tele torokkal hirdette a szószékről, hogy
a sajtószabadság monstruózus egy szabadság, az
igazhitű katolikus ember nem irtózhatik tőle eléggé” .
Majd minden rossznak megvan a maga jó oldala
is, de az indexnek sohasem volt. Egy Latini nevezetű
ortodox katolikus humanista írja a levelében: ” Hol
lakói, mely sarkán a nagy világnak? Ha emberektől
lakott országban tartózkodói, talán hallottál már vala
mit arról a veszedelemről, ami a világ valamennyi
könyvét fenyegeti? Vagy talán te is arról ábrándozol,
hogy könyvet írsz, most, amikor minden meglévő
könyvet eltiltanak? Nem hiszem, hogy csalódnék, ha
azt mondom, hogy aligha akad most közöttünk ember,
aki egyszerű leveleken kívül mást is le merne írni.
Index jelent meg mostanában, a szent széktől tilal
mazott könyvek címei vannak benne; akkora a szá
muk, hogy kívülök alig is akad már könyv, különösen
Németországban. Demosthenes-fordítások s bibliamagyarázatok olvashatására pedig ne is számíts a
jövőben ; Faerno barátom napok óta egyebet se tesz,
csak az indexre került könyveket mustrálgatja könyv
tárából. Magam is hozzáfogok holnap, s nem hiszem,
hogy maradjon valami a szép bibliotékámból. . . ”
Az index szolgálatában álló inkvizitorok működése
éppen nem volt valami magasabb erkölcsi szempont
tól áthatott. A legtrágárabb tartalmú iratok bízvást
számíthattak megjelenésre, de okvetlenül eltiltották
az oly könyvek megjelenését, amelyekben az eretnek-
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ségre a legcsekélyebb gyanuokot fedezhették föl.
S féltékenyen ügyeltek arra, hogy barát avagy apáca
ne lehessen szereplője pikáns történetkéknek. Boc
caccio elbeszélései közül kihagyta például a cenzúrát
gyakorló inkvizitor azokat, amelyeknek barátok meg
apácák a hősei, de a többit mind meghagyta, lettek
légyen bár ezek még olyan trágár disznóságok is.
Más inkvizitorok enyhébben cselekedték meg a papi
becsület védelmét: egyszerűen világi férfit meg aszszonyt dugtak a barátoknak s apácáknak a helyébe.
Valami különös gonddal azonban sohasem szer
kesztették az indexet. Az index kongregációjának
tudatlansága közmondásos volt már kezdettől fogva,
s a fanatikusabb papok sokat panaszkodtak a miatt,
hogy apró-cseprő hibákért indexre teszik a könyvet,
de nem vesznek tudomást olyan sátáni művekről,
amelyek olvasása örökös gyehennát zúdít ezrek, sőt
százezrek fejére. Újabban — mióta az inkvizíció fegy
verét sajnálattal kénytelen nélkülözni az egyedül
üdvözítő katolikus anyaszentegyház — mind gyak
rabban hangzik föl ez a panasz. S nem ok nélkül,
mert az index kongregációja tudja, hogy csak nevet
ségessé tenné magát a szorgosabb működése által, s
a maga jószántából már nem igen vesz föl az in
dexre semmiféle irodalmi vagy művészeti terméket.
Egy öreg olasz tudós, Curci apó, ki ötven eszten
deig volt a Jézus-társaság tagja, a következőképpen
írja le az index kongregációjának mai működését:
” A Vatikánnak szüksége van egy olyan műhelyre,
amely mindig készen áll arra, hogy a katolikus egy
ház ellenfeleinek leverésére szükséges villámokat
szállítsa. Azt a hitet igyekszik tehát világszerte elter
jeszteni, hogy van Rómában egy csupa nagytekintélyű
tudósból álló bíróság, amely éber figyelemmel kiséri
az összes irodalmi mozzanatokat, érti a módját, mi
kép válassza el a konkolyt a tiszta búzától, s nem
mulasztja el a hívőket figyelmeztetni arra, hogy mit
ajánlatos olvasniok, s mit nem . . . De mindez egy
szerűen csak mese. A valóság ennyiből áll: Az index
kongregációja egy a dolgával keveset törődő bíboroselüljáróból, néhány még hanyagabb bíboros tagból,
s egy rosszul fizetett, de munkával annál jobban túl
terhelt titkárból áll. Van ezenkívül még vagy negyven
úgynevezett tanácsosa is a kongregációnak, de ez az
állás tiszteletbeli lévén: nem sok vizet zavarnak az
ad honorem tanácsos urak. Két vagy három szerzetes
egészíti még ki a társaságot. Tessék már most ennek
a tehetetlen öreg emberekből álló kongregációnak
szemmel tartania az egész nagy világirodalmat! Még
elgondolni is képtelenség. — Valójában azonban
úgy áll a dolog, hogy a kongregáció egyáltalában nem
iár el a könyvbetiltások dolgában kezdeményezőleg.
Egyáltalában nem is vizsgál meg más könyvet, csak
amit följelentenek, s azt is csak úgy, ha beküldenek
hozzá egy teljes példányt az indexre szánt könyvből.
De még ekkor is csigalassúsággal megy a dolog.
A följelentők többnyire
az író személyes ellensé
geinek a sorából kerül
nek ki, s nem elégszenek
meg a puszta följelentés
sel, hanem nyakára jár
nak a kongregáció tagjai
nak, informálják s kapacitálgatják őket. Különben az egész peres eljárás
suttyomban, az író meg
hallgatása híján folyik le.
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Apró jegyzetek a hírlapok történetéről.
A hírlapokra emlékeztető publikációk története
ugyan még a rómaiak idejéig vezethető vissza, de
a nyomtatott hírlapok legelsejéül azt a Bécs városá
ban 1488-ban megjelent ” Newe Zeytung” -ot vehetjük,
amely bulletin-forma jelentéssel igyekezett megnyug
tatni a népet az akkor b rü g g ei fogságában levő Miksa
főherceg egészségi állapotáról. Tehát hivatalos jellege
volt lapjaink ez ősének. Egy 1 4 9 3 -ban megjelent masik példánya szintén hivatalos forrásból közli a csá
szár temetésének leírását. Közben-közben olyan sza
mok jelentek meg, amelyeken nem ismerhető föl a
hivatalos jelleg, de valószínűleg annál jobban érde
kelték a nagy közönséget. Az újság krónikásait nem
csupán az uralkodó meg a főhercegek egészségi álla
pota, parádés kocsijaiknak formája stb. ihlette meg,
hanem a törökökkel való csatározásokról, a többféle
dühöngő éhínségről, döghalálról stb. is hoztak tobbekevésbé megbízható híreket. Csudás dolgokat olvas
hatunk e lapokban veszedelemjósló üstökösökről,
viperák meg zöld gyíkok páros viaskodásáról, boszor
kányok hajmeresztő cselekedeteiről. Egyik híreben
például egy szolgálóleányról szól, aki hat esztendőre
eladta magát az ördögnek, s Belzebub ő kegyelmessége rettenetes forgószél alakjában vitte le a poklok
fenekére. Megtudjuk ez alapos értesültsegű hírekből,
hogy Magyarországon egy asszony olyan gyermeket
szült, amelynek három feje, három keze s három
lába volt, s hogy a törökök foglyaikat egy keresztre
feszített kandúrmacska imádására kenyszerítettek.
A derék bécsi zsurnaliszták e mellett meg eről
ködtek, hogy lapjuknak egyetlen céljává színtiszta
igazság közlése” s hogy "semmiféle más szenvedel
met nem ismernek, mint az igazság szolgálatáét .
A császári udvar csak eleinte nézte jo szemmel a
Newe Zeytung megjelenését; holmi apró bűnök mm
csakhamar megvonta tőle a hivatalos erte
közlésének a jogát, s ezt privilégiumképpen ruházta
a maga kegyelt embereire. A Newe Zeytung megjele
nése tehát apródonkint végképpen megakadt. Helyette
a privilégiumos emberek indítottak időszakonként
megjelenő lapokat. 1620 körül három ilyen is volt
Bécs városában. Címeik megválasztásában a kiadók
nem igen erőltették meg fantáziájukat. Az egyiknek
■’Ordentliche Postzeytung” volt a címe
"Ordentliche Zeytung", a harmadiké pedig Ordinan
Zevtung” . Hűségesen leközölték az uralkodó csalad
egészségi állapotára vonatkozó híreket, kiterve a leg
apróbb részletekre is, mint például arra, amit clisterium donare” -nak nevezett el az orvosi tadomány.
A cenzúra javában dühöngött már ekkortájt eg
Ausztriában. Szó sincs róla: egyebüttis megjelentkezett a könyvnyomtatásnak ez a liderce, de talán sehol
sem olyan mogorva formában, mint az osztrak orokos
tartományokban. A sajtóvétségek a tizenhatodik sza
zadban főképpen eretnek
iratok lenyomtatásából ál
lottak, s e tekintetben
nem ismert tréfát az osz
trák juszticia. Hubmayr
Baltazárt és Tauber Gás
párt 1527. évben meg is
égették ilyes bűnökért.
Az idők tehát csöppet
sem voltak kedvezőek az
ujságirodalom és újságnyomtatásra nézve sem.
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A b e tű ö n tő i dísz a k ö n y v n y o m ta tá s b a n .
Több oldalról fölvetődött már az a kérdés, hogy
nem lehetnénk-e el a betűöntők csinálta s mihamar
sablonossá váló ornamentumok nélkül. Tagadhatat
lanul sok pénzébe kerül az ilyes anyag a könyv
nyomtatónak, s az általa okozott eredmény sokszor
talán nincs is kellő arányban a reá való kiadásokkal.
A legutolsó tíz esztendőben legalább is hatszor
kellett a modem könyvnyomtatónak a közízlés meg
változása következtében dekoráló irányzatot változ
tatnia. A nagyvonásos növényi vignetták, tündér
rózsák s mocsári liliomok helyét mindenféle kígyózó
vonalak foglalták e l ; ezt követte az egyenes deko
ratív vonal kultusza, majd pedig a Biedermeier-izlés
újraéledése; most pedig a négyzetpontos divat járja.
Az ízlésnek ily viszonylag rövid időn belül való gya
kori megváltozása a betűöntői ornamensekkel dolgozó
nyomdász szempontjából tán kissé sok is volt a jóból.
Az imént fölsorolt dekoráló irányzatok közül külö
nösen a Biedermeier-stílus nagyon rövid ideig ural
kodott ahhoz, hogy a nagyobb befektetést tett nyom
dász kellőkép kárpótolhatta volna magát kiadásaiért.
Igaz ugyan, hogy bizonyos nyomtatványokhoz ez a
dísz még évtizedek múltán is egészen jól használható
lesz, de az is igaz, hogy akcidens-szedőink többsége
nem annyira a használhatóságot, mint inkább az új
szerűséget nézi munkálkodása közben, s a régebbi
szállítású díszítő anyagot kombinációba sem veszi.
A betűöntői dísztől való megcsömörlésünknek az
oka főképpen abban rejlik, hogy a közelmúltban álta
lában nagyon teletömtük a nyomtatványainkat Bieder
meier- meg Empire-stílusos díszítő darabokkal. Most
aztán sokan az ellenkező végletet akarják kultiválni,
tudniillik nem alkalmazni a betűk mellett semmiféle
díszt sem a nyomtatványon. Hogy ez irány híveinek
a száma külföldön mennyire szaporodik: abból is
következtethető, hogy a lipcsei betűöntők egyike már
szükségesnek látja e nézet ellen az irodalmi síkraszállást. Publikációjában azonban több a frázis, mint
a meggyőző okfejtés, s így nagyobb hatása alig lesz.
Hogy a betűöntői ornamensek egészen nélkülözhe
tők volnának a könyvnyomtató minden munkájánál:
nem áll. Mérséklet mindenesetre ajánlható az alkal
mazásuknál, mert hiszen
a most uralkodó ízlésnek
is az egyszerűség meg a
célszerűség a fő vezető
elvei, de azért a betű
öntői dísz nélkül ma még
kissé bajos volna ellenni.
A dísz alkalmazásának
szüksége mindig első sor
ban a nyomtatvány betűi
től függ. Ha írott betűvel
szedünk valamely nyom
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tatványt: holmi aprólékos záróvonalakon kívül ritkán
teszünk rája egyéb díszt, mert magunk is érezzük,
hogy a lendületes betű mellett az ilyesmi fölösleges.
Más az eset, ha ugyanazt a nyomtatványszöveget
valami groteszk, mediaevalis avagy más álló betű
fajtából állítjuk össze. Ilyenkor önkénytelenül is érez
zük a szükségét némi, a szöveg összetartozását jelző
díszesítésnek. Ilyen például az egyszerű vonalkeret is.
Sokszor ez untig elég. Például olyankor, amikor
valami igen komoly tárgyú szövegünk van, s a keres
kedelmi nyomtatványoknak is jó nagy részében.
A banküzletek, szállító cégek, könyvkereskedések stb.
levélfején avagy cégkártyáján fölösleges is minden
önállóbb jellegű dísz. De már a virágkereskedések,
illatszer-üzletek s effélék hasonló nyomtatványain
többnyire szükségét érezzük a kifejezettebb és még
hozzá alkalomszerű ékesítésnek. Az utóbbi eset áll
fönn sok egyéb nyomtatványfélénél, így a belépő- és
tagsági jegyeknél, étlapoknál, táncrendeknél meg a
műsoroknál is. De még itt is szabályként veendő fel,
hogy inkább kevesebbet adjunk a díszből, mintsem
túlságos sokat. A fő súlyt mindig a szövegre helyezzük.
A tapasztalt és szélesebb látókörű nyomdász-ember
különben mindig tudja, hogy a betűöntői újdonságok
özönéből melyek számíthatnak huzamosabb életre, s
általában melyek azok, amelyek sokoldalúan alkal
mazhatók. Ha e tudásával fölfegyverkezve, megfon
toltan s nem ötletszerűen jár el az öntödei díszítő
anyag vásárlásakor: ritkán kerül oka panaszra, hogy
ennek vagy annak a dísznek vásárlása fölösleges volt.
Az öntödei díszítő anyag nélkülözhetővé léteiének
két nagy föltétele van. Az egyik az, hogy a Bárány
Nándorok, Fekete Bélák, Kún Kornélok meg Kun
Mihályok, szóval a művészies nevelésű mesterszedők
annyira elszaporodjanak, hogy minden valamire való
nyomdára jusson belőlük legalább is egy, a másik
pedig az, hogy valami olyan újabb találmány merüljön
föl, amelynek révén a klisé-készítés költségei a mos
tani költségeknek legalább is a felére redukálódjanak.

A s o rz ó z á rá s á n a k le g b iz to s a b b m ódja .
Kevés olyan nyomda van, amelynek ürtöltől meg
kvadrátumai abszolúte szisztematikusak volnának
Különösen a házi öntö
dével ellátott nyomdákban
a kvadrátumok közt szé
lesség dolgában aránylag
jelentékeny különbsége
ket találunk, ami alkal
matlanná teszi őket a sor
jázó pontos megzárására.
Legjobb e célra rézvona
lakat vennünk — persze
csomósán —, amelyek e
tekintetben megbízhatók.
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E lb á n á s a g y o rs a n szá ra d ó fe s té k e k k e l.
A könyvnyomtató számára a festékgyárosok újabban
egész sereg olyan speciális festékfajtát készítenek,
amely a színes borítékpapirosokra való nyomtatást
volna hivatva megkönnyíteni. E festékek alkalmazása
esetén azonban gyakran sok egyéb galibával kell meg
küzdenie a nyomtatónak, főképpen azért, mert majd
nem valamennyiök aránylag igen gyorsan szárad.
A gyorsan való megszáradás képessége különben
úgyszólván követelménye e festékeknek, s födőképes
ségük is összefügg azzal, mert hiszen a közönséges
festékek ép azért nem födnek eléggé, mivel a szára
dás lassú folyamata alatt a festék nagy részét ma
gába szívja a papiros. A könyvnyomtatónak a gyor
san száradó festékek használatakor az ívek maszatolódásától sem kell annyira tartania, s nyomtatás után
a könyvkötői munkához is hamarább hozzá lehet fogni.
A festék gyors száradásának rossz oldalai ott kez
dődnek, hogy a festék nemcsak a papiroson szárad
meg nagyon hamar, hanem a festékező hengeren is.
Ez pedig csöppet sem kívánatos dolog. De jár aztán
még egy másik, nem kevés bosszankodást okozó baj
a gyors száradás nyomában: az tudniillik, hogy a
papiros nyomtatás közben könnyen a szedésre ragad,
s aztán tépődik, tégelyes sajtóknál pedig esetleg a
festékező hengerek közé is kerül. Ha a festék eme
túlságosnak látszó tapadósságát bizonyos anyagokkal
csökkentjük: az a födőképesség rovására történik.
A színes festékek frissében mindig jobban hasz
nálhatók, mint akkor, ha huzamosabb ideig voltak
már raktáron. Különösen áll ez a gyorsan száradó
festékekre nézvést. Hiszen még a teljesen légmente
sen elzárt dobozban is apródonkint elgyantásodik a
gyorsan száradó festék, hát még ha a doboz már
nyitva volt, s a festék egy része már hiányzik belőle.
Nem ritka dolog ilyenkor, hogy a dobozban lévő ma
radék festék rövid időn belül tisztára használhatat
lanná válik. A tapasztaltabb szakemberek éppen ezért
nem vásárolják a festéket még nagyobb szükséglet
esetén sem nagyobb dózisokban, hanem ha például
két kilónyi festékre van szükségük: hozatnak négy
félkilós dobozzal belőle. így aztán ha vagy három
negyed kilóra való festék későbbi használatra meg
marad : legföljebb a ne
gyed kiló vész kárba,
mert a fölbontatlan do
bozban a további fél kiló
aránylag huzamosabban
is eláll. Ha nem ilyeténkép cselekednénk, egyet
len nyitott dobozban ha
marosan elgyantásodnék
az egész háromnegyed
kilónyi festékmennyiség,
ami pedig érzékeny kára

volna a mostanában amúgy is csupán minimális
haszonra dolgozgattató könyvnyomtato - mesternek
A gyorsan száradó festékfélékből a nyomta o
sohasem szabad többet a festékválúba raknia, min
amennyi aznap előreláthatólag el fog fogyni. A es
válóban elgyantásodott festék nemcsak hogy önmaga
vész kárba, hanem megrontja, illetőleg hsztatalanna
teszi a hozzája kevert friss festéket is. Legjo
lönben, ha nem egyszerre, hanem kisebb adagokba
rakjuk a gyorsan száradó festéket a valuba. Minden
esetre még ilyenkor is ajánlatos a válut a kozoen
beszáradt s elgyantásodott festéktől megtisztogatnunk.

A

s a jtó
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Különösen domború nyomtatáskor gyakori ez a baj.
Akárhány olyan nyomdász akad még ma is, akinek
abban kulminál a domború-nyomtatasbeh ludasa,
hogy "mentői nagyobb a nyomás, annál jobban sike
rül a domborítás” . Ennek a nézetnek sok nyomorékja van már a tégelyes sajtók kozott, s ezert nem
ártana, ha helyette az az egyedül helyes nezet ter
jedne el a nyomdászok koreben, hogy a dombor
nyomtatásnál is viszonylag könnyűnek kell lennie a
gép megterhelésének, illetőleg hogy mindig a lehe
tőséghez képest őrizkednünk kell a gép tulterheleseto.
Hogy ez a nyomási túlterhelés miképpen kerülhető
el röviden a következőkben foglalhatjuk ö s sz e .
’l, A formának pontosan a tégely közepere ke
esnie, hogy a nyomás ereje egyenletesen eloszoho2 Jól kidolgozott, éleskepu matricákat hasznaljunK,
s a nyomótégely borítását vegyük leh®jö
Az első követelmény volna a fontosabbik, s meg
ritkán ragaszkodnak nyomtatóink egész skrupulőzitással hozzá. Pedig nyilvánvaló, hogy a helytelen
zárást a gép nagyon megsínyli, sőt hogy igen gy ran egyik-másik része el is törhetik a nagy meS^
tetéstől. Már egyszerű illusztrációk es alapnyomat
lemezek nyomtatásakor is előfordul hogy * forma
oldalvást zárása következteben a tégely tengelye
meggörbül; az úgynevezett maszatolodast 2 a >° hen
gyei illusztráció-nyomtatáskor is könnyen eltörhetik,
a forma a ráma fölsejébe van zarva; a tegelyalul összpontosul. Hát
még az óriási nyomtatási
erőt igénylő domborítás
nál mennyivel hamarább
megeshetik hasonló b aj!
A forma középre zárá
sakor nem szabad pusz
tán a klisét tekintetbe
vennünk, hanem mindig
a tényleges nyomtatási
fölülettel kell számolni.
A klisé "húsa” nem számít.
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Iparművészeti

Társulat

tevékenysége.

A legújabb idők szociális átalakulásai a művészet lényegében
Is változásokat okoztak, s módosították azt. Az egyre nagyobb
tért hódító demokratikus felfogás egyik fontos következménye,
hogy a művészet mintegy elhagyva rideg piedesztálját, lemegy a
nyüzsgő, kenyérért küzködő hétköznapi emberek közé, gyakor
lativá és hozzáférhetővé lesz mindenki számára s útjában ott
hagyja nyomát nemcsak a bútoron, ruhán és lakáson, de az
emberek lelkén is. A szép, mely úgyis mindig anyaghoz kötve
jelenik meg, elindult, hogy meghódítsa a társadalmat, s életet
lopjon az eddig halottnak hitt dolgokba, melyek bennünket körül
vesznek, Ezekkel az intenciókkal vitték bele lelkes és mélyen
érző művészemberek a művészetet az iparba, hogy minden, ami
kezünk ügyébe esik, amin szemünk naponta megpihen, szóval
ami keretét képezi életünknek, ne csak tőlünk független staffage
legyen, hanem a gondolatunkhoz és érzésünkhöz tartozó, velünk
összefüggő élő valami, amiben megérezzük lelkünk egy-egy
mosolygó rezdülését, amiből ismerős, otthonos érzések árad
nak felénk. — Nálunk az Iparművészeti Társulat vállalkozott erre
a nemcsak, művészi, de nagy kulturmissziőt is teljesítő nemes
munkára. Évek óta tartja már fönn a legintimebb kapcsolatot
iparunkkal, s hogy milyen eredménnyel, dokumentálta legutóbb
a milánói nemzetközi kiállítás, melyen a magyar iparművészetnek
vezető szerep jutott. Fáradságot és áldozatot nem kiméivé ipar
kodik iparunk minden ágát művészi nívóra emelni, s alig két
évtized alatt a zománc- és fémművesség, csipke- és textilipar,
bútorkészités, mozaik, kerámai és üvegfestés terén nemcsak egy
félszázad mulasztását pótolta, de a külfölddel szemben is versenyképessé fejlesztette művészi iparunkat. — Iparosaink és tervező
művészeink közt szoros kontaktust teremtett. Pályadíjakat tűz ki
művészi munkák tervezésére s elkészítésére; kiállításokat rendez,
melyekkel fölébreszti a nagy közönség érdeklődését és nemesíti
Ízlését, fi gyáripar termékein is látszik már nemesítő hatása, s ez
annál inkább fontos, mert nálunk a gyáripar olcsóságával egész
séges és virágzó kézműipart ölt meg. Népművészetünk igazi
kincseinek megmentésére vállalkozik ezzel az Iparművészeti Tár
sulat, annak a népművészetnek megmentésére, melynek alkotá
sait a legfejlettebb nyugoti művészet is megcsodálta. Folyóiratai
ban és kiállításain számtalanszor találkozunk magyar művészi
motívumokkal, melyeknek csirája onnan indult ki a nép leikéből.
Ezt a népművészetet akarja kulturképessé növelni, s ennek fel
kutatására és összegyűjtésére fölkeresi a legrejtettebb zugokat is.
0 magyar közönség pedig — melynek lelke mindenkor nyitva
van a becsületes és komoly művészi törekvések előtt — hamarosan
megértette az Iparművészeti Társulat intencióit. Szeretettel keresi
föl a kiállításokat, s kezdi becsülni és ízlésessé tenni otthonát.
Átlátta és méltányolja a nagy igazságot, mely az őszinteségben
és egyszerűségben rejlik: a fa és gipsz ne hazudjon bronzot vagy
márványt, érvényesüljön az anyag mindenkor a maga valóságában,
legyen vége az Imitációk hazugságának. Nagy szociális elv rejlik
e mögött. Megtanulja a közönség, hogy nemcsak a gazdagok
bronzokkal és márványokkal teletömött lakása, nem mindig meg
értéssel és ízléssel alkalmazott fényűzése lehet művészi, de egy
két fenyőfából ízlésesen összeállított bútorral, egy-két egyszerű
ornamenssel s stílusos szőnyeggel a legszegényebb ember is
művészi otthont teremthet magának. Az bizonyos, hogy ma még
a tervezett bútor drágább valamivel a tucatszámra készültnél, de
ha a közönség nem riad vissza, úgy ez is rövidesen elmúlik.
Az Iparművészeti Társulat legjobb műiparosainkkal s legjelesebb
ipari tervezőinkkel áll összeköttetésben, s a magyar ipar ilyen
módon való pártolásában méltán elvárhatja a közönség támogató
kéz-szorítását. — Hogy a közönség mennél szélesebb rétegeiben
elterjedjen minden művészi alkotás iránti fogékonyság és sze
retet, arról különösen az által gondoskodik a Magyar Iparművé
szeti Társulat, hogy tagjai sorába veszi fel azokat, kik anyagi és
erkölcsi erővel kívánják szolgálni a magyar iparművészet ügyét.
A csekély tagsági díj — évi 10 korona — fejében a Társulat tag
jainak nemcsak magas művészi és irodalmi színvonalon álló,
gyönyörű kiállítású folyóiratot ad, hanem tagjai ingyen látogat
hatják a Társulat kiállításait, s résztvesznek a sorsoláson, melyet
a kiállításon vásárolt tárgyakból rendeznek, végül kedvezményes

áron kapják a társulati kiadványokat. Ugyanily jogokat élveznek
az alapító tagok is, kik a Társulat céljaira egyszersmindenkorra
legalább kétszáz koronát adományoznak. Mennél többen lépnek
be a Társulat körébe, annál könnyebben lesz megvalósítva a c é l;
a magyar iparművészet fejlesztése és terjesztése. — A társulat,
hogy a művelt magyar közönséget maga körül csoportosítsa,
most taggyüjtési akciót indított és megbízottait szétküldi az egész
országba, hogy a Társulat részére megnyerjék mindazokat, akik
művészi törekvéseink iránt érdeklődnek. A Társulat bizalommal
fordul a magyar társadalomhoz, s kéri, hogy megbízottait fogadja
szívesen és munkájukban amennyire lehet legyen segítségükre.

Egy

árlejtési véghatározat megindokolása.

Ily cím alatt e lap februári füzetében Révész Béla marosvásárhelyi nyomdatulajdonos leadja Maros-Torda vármegye alispánjá
nak a megyei nyomtatványok árlejtésénél kiadott véghatározatát.
Miután e közleményt csak ma olvastam, kötelességem erre az
illő választ a következőkben megadni: Maros-Torda vármegye
nyomtatványszükségletét évtizedek óta szállítja a jelenleg tulaj
donomat képező kollégiumi nyomda, s így én is hét év óta. Az
utóbbi áldatlan politikai harcok folyománya pedig az (t. i. nálam
nyomtatódott az a lap, mely a felfüggesztett tisztviselők mellett
foglalt állást), hogy a vármegyei nyomtatványok készítését tőlem
elvették. De folyománya az is, hogy a Kossuth-nyomdának nagyon
érdekelt részese lehetett e vármegye alispánja, mert a kiadott
véghatározat után megkínált bennünket (Révész Béla urat is) a
Kossuth-nyomda megvételével. És a komoly, megbízható Kossuthnyomdát majdnem el is adták Révész Béla úrnak (azért sietett
talán közzé tenni a véghatározatot?), de utolsó percben mégis
Adi Árpádé lett, aki a kormányt támogató lapokat nyomtatja s
aki a megyei munkát meg sem pályázta, s akinek a vármegye
hivatalos lapját odaadták ez év elején minden árlejtés mellőzésé
vel, amit ugyancsak tőlem vettek el. Summa summarum: A megyei
munkát kiadták ez évben a Kossuth-nyomdának, s pár hétre rá
eladták a nyomdát. Azt pedig már előre tudta mindenki, hogy a
megyei munka a Kossuth-nyomdáé lesz; megmondták azt Adinak,
nekem és az egész Kossuth-nyomda személyzetének. Ezzel akar
ták megmenteni azt a vállalatot, amelybe sok-sok tulipános haza
finak benne veszett sok-sok ezrese és amely nyomda fennállása
óta (1907 május 1) úgyszólván minden munkát reáfizetéssel állí
tott elő. így áll e dolog, t. Révész úr (amit ön is jól tud) és t.
kartársaim, itt hajsza csak ellenem lehetett, illetve a hajsza csak
azért volt, hogy a Kossuth-nyomda kapja el a megyét, amihez
én —mint régi szállító —bátor voltam ragaszkodni, mivel jól ismer
tem évtizedekre visszamenőleg a viszonyokat, s mivel a nyomtat
ványok egy részéből készletem is volt, tehát azért tehettem a leg
kedvezőbb ajánlatot. De részletes indokolásom kifejtem illetékes
felsőbb fórum : a belügyminiszter előtt, s annak idején majd szol
gálok bővebb adatokkal is. De Révész kartársnak e helyt még
annyit: hogy a marosvásárhelyi nyomdatulajdonosok az ő kivé
telével rég dolgoznak a kollektív szerződésen, amelyhez ő csak
a "kényszer” hatása alatt hajlandó hozzájárulni. Ha ezt már
nyélbe ütöttük volna, bizonyára sokkal magasabb árak mellett
kerül a vármegye a — Kossuth-nyomda kezébe. Maros-Vásárhely,
1908 március 9.
Benkő László.

Egy közhasznú működésű egyesületünkről.
Magyarországon'tizenöt év előtt keletkezett egy egyesület, a
Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegyesülete, amely
megérdemelné, hogy az egész hazai társadalom vállvetve támo
gassa, mert a sokféle egylet között a legfontosabb szociális hiva
tást teljesíti azzal, hogy a rokkant, öreg munkásokat segélyezi
és az árváknak neveltetési járulékot ad. Ebbe az egyletbe 1"20
korona beiratási díj lefizetése mellett bátran beléphet minden
iparos, munkás és minden szerény jövedelmű ember. Széles
Magyarországon ismerik ezt az egyletet mindenütt, ami kiviláglik
a kezeink közt levő 1907. évi jelentéséből is, amely szerint
60 000 tagja, 185 vidéki fiőkpénztára, számos tagcsoportja és három
milliót felülhaladó vagyona van. 1893-tól 1903-ig csak a segélye
zésre szolgáló alapot gyűjtötte. 1903-ban megkezdte rokkant tag
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iáinak segélyezését. Jelenleg 306 rokkont élvezi a heti 8’W—12'52
korona közt váltakozó segélyt és 81 árva részesül heti r « o —2-09
korona között váltakozó neveltetési járulékban. Ezenkívül számos
esetben gyakorolta a jótékonyságot tagjaival szemben az alap
szabályok keretén kívül is külön segélyezési alapítványokból,
úgy hogy 1903-tól a mai napig körülbelül 250000 koronát fizetett
ki különböző segélyekre. És e jótéteményekhez a tag (vagy az
árvái) már tíz évi tagsággal szerez jogot. A fönt jelzett csekély
heti illeték ellenében rokkantsága esetén élethossziglani segélyt
kap, s ebben az esetben kitűnne, mily gyümölcsözőleg helyezte
el filléreit. Minél később válik valaki rokkantá, annál nagyobb
összegű segélyt kap. Negyven évi befizetés után hetenkint 12—17
korona nyugdíj jár a tagnak, tekintet nélkül munkaképességére.
Tekintve azt, hogy inasokat is felvesznek, ezek 55—56 éves koruk
ban, mint oly emberek, kik jól végezték dolgukat, nyugdíjba vonul
hatnak s hátralevő napjaikban legalább anyagi gond nélkül élhet
nek s helyüket fiatalabb erőknek engedhetik át. Ha pedig a tíz
éven fölüli tag apró árvák hátrahagyása nélkül hal el, özvegye a
befizetett összeg 30 százalékát kapja végkielégítésül. Nagyobb
gondoskodást ily csekély befizetések ellenében valóban kívánni
nem lehet. Ma még hazánk kisjövedelmű, vagyontalan, dolgozó
népének önként kell gondoskodnia a rokkantság és aggkor ide
iéről. Tartsuk szem előtt, hogy ” az élet hosszú harc és rövid
béke!'*, s amikor naponként küzdünk, harcolunk a kenyérért,
gondoljunk a békére, nyugalomra, melyet ime ez egyesület által
megszerezhetünk magunknak. Az egyesület központja Budapesten,
Vili, József-utca 23. szám alatt, az intézet saját házában^ van.
Az egyesület április 26 -án, délelőtt 9 órakor tartja tizenötödik
rendes küldött-közgyűlését az új városháza dísztermében. A múlt
évi kimutatás szerint a vagyon 3 060 070 kor. 71 f., amely a követ
kezőkép oszlik meg: törzsvagyon 3 004 270 kor. 41 !., alapítványok
1464 kor. 24 f., Segítség-alap 1008 kor. 91 f., külön alapok 52 327
kor. 15 !., házbércsőkkenési tartalékalap 1000 korona.
St»

A Pallas-nyomda részvényeseinek közgyűlése.
A Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság március hő 8-án
délelőtt 11 órakor tartotta Matlekovits Sándor v. b. 1.1. elnöklete
alatt huszonegyedik évi rendes közgyűlését. A megjelent részvé
nyesek megelégedéssel vették tudomásul az eléjük terjesztett évi
mérleget, jóváhagyták azt, s úgy az igazgatóságnak, mint a fel
ügyelő bizottságnak a fölmentvényt megadták. A vállalat tiszta
nyeresége az eszközölt leírások után a múlt évről áthozott vesz
teségi egyenleg egy részének a letörlesztésére fordíttatott.

Bel- és külföldi kritika az idei Évkönyvről.
A Magyar Nyomdászok Évkönyve idei kötetét már mindenfelé
megkapták, s így már módunkban van megállapítani azt, hogy
minő hatást tett a kötet Magyarország meg a külföld hozzáértő
embereire. A hatást kötelességünk volna regisztrálni, de mert a
folyóiratunk meg a Magyar Nyomdászok Évkönyve szerkesztősége
között tudvalevőleg benső kapcsolat vagyon: a szerénytelenség
esetleges vádját elkerülendő, pusztán csak arra szorítkozunk,
hogy a legjelesebb magyar meg külföldi folyóiratok és szaklapok
bírálatát kivonatosan bár, de a lényeghez híven leközöljük.
Fáik Zsigmond dr. és Váradi Antal nagy elterjedtségű képes
heti lapja, az Ország-Világ egyebek közt így ír Évkönyvünkről:
Közel kétszáz oldalra terjedő, nagy lexikon-alakban nyomtatott
könyv jelent meg a fenti cím alatt. Tulajdonképpen szakemberek
számára készült, s így lapunk hasábjain nem is kellene róla
megemlékezni. A könyv kivitele azonban remeke a nyomtató mű
vészetnek és a szedés! találékonyságnak, műmellékletei pedig a
modern kor legszebb és legújabb vívmányait tárják szemeink elé,
úgy hogy minden laikusnak gyönyörűsége telhetik benne, s bizo
nyára senki sem fogja sajnálni az ezért a könyvért kiadott cse
kély három koronát. A Könyvnyomdászok Szakköre most ünnepli
fönnállásának huszonöt-éves jubileumát, amely alkalomból az
Évkönyv élén közük a Kör tetterős, ügybuzgó s széles látókörű
elnökének, Tanay Józsefnek sikerült arcképét, s Morócz Jenő,
■apunk jeles munkatársa, tanulságos cikkben elmondja a Kor
küzdelmes múltját, amikor a magyarság küzdött a német szellem
ellen, s ép ennek a Körnek sikerült a nyomdászok magyarosítasán nagyot lendítenie. Mi hozzátehetjük, hogy ez a kérdés meg
nincs teljesen tető alatt, s ezért nagyon is szükség van arra,
bogy a Kör tagjai tovább is buzgólkodjanak. Mert mi ,a 9 adás
benne, a nyomdászok kifelé való szereplése immár tősgyökeres
magyar, de maguk közt a magánéletben még igen nagy részűn
fölötte kedveli a német szót. Hogy miért? Ki tudná azt meg
mondani. Az indító okot tán ott lehet megtalálnunk, hogy a leghatalmasabban fejlett német nyomdászat itt van a szomszeasasunkban. Tanay József "Tanulmányok a külföldi szaktamtásról
ös ” Figurális s más szedések ” , Bozsik István ’ Könyvdfszítés
hajdan” címen, Fürst Vilmos, Koczifál József, ifi’
Novitzky N. László ” A papiros történetéről” címen, Káldor Lajos,
Stalla Márton, Spitz Adolf, Schopp János, Fehér Béla, He™ann
Károly, Kún Kornél, Novák József, Heller Ignác, Augenfeld M.

Miksa írtak ebbe a ritka becsű könyvbe tájékoztató « Oktató
cikkeket, amelyek mindegyike gyakorlati példákkal és P°™P*>s
kivitelű képekkel van célszerűen illusztrálva, úgy hogy még a
laikus is élvezettel olvashatja, a szakember pedig sokat, igen
sokat tanulhat belőlük. Ezt az olcsó díszmuvetmelegen alánjuk
mindenkinek, mert hisz a f°Sadö-szobának valóságos ékessege^
A Nyomdaipar Magyarországon február hó 15-iki számában
a következőket írja Évkönyvünk most megielent kötetéről .
-Minden vérbeli nyomdász, bármily gazdag szakkonyv ár boldog
tulajdonosa is, úgy karácsony felé les. az ő
óta ezek
csonyi szakirodalom megjelenését. Egy p
, .
, » j^én
közül is legtürelmetlenebbül varja a szak,k? nJ ^
ez az élvezete elmaradt, az Évkönyv csak i i i n M n j d n i m e *
Immár szemem előtt a vaskos könyv, a magyar nyomdás^ segédek
levizsgáztatója s rögtön megértem a késés okát.
ony
átlapozva, eszembe jut egy három év előtt, ^ k on y v c kke mJY
nek végén az akkori és mostani Évkönyv « « k « ” ‘ s f J S X
lelkesül: -Amagyar könyvnyomdák szakmások ^ "b ^ lb u zd u lá sa ,
szeretete elérte immár azon tetőpontot, hogy
2 k«
_vom.
a iövőt * lesz eav város a kék Duna partián, ahol a konyvnyom
tatók foglalkozásukat már nem tekintik csupánkenyér *r° set
hanem lelkesedni tudnak érte, annyira hogy az‘
emeljék; látom: németek, franciák, an,s ' lu®°/<mC
pS° f / j „ ek . Ha e
járni ennek a városnak, hogy a lelkesedésből mer tse k. n e
mondást akkor utópiának s még ma is ^ V ^ ^ l r n ü n L h o g y a
juk, úgy az idei Évkönyvet szemlélve, el kell ismermm ,
gy
fenti szavak beteljesedése közeledik M e n n y k i n c s ,
mennyi inspiráló tananyag együvé halmozva, csak ki
y
bármelyik lapját s aki igazán tanulni
" X , mert a
könyvet, míg végig nem olvassa vagy
?s azoknak számítva, úgy
mellékletek mindanny.ja, a hirdetéseket isazoKna
vannak összeválogatva, b ^ ^ a t e k i n d b e n nemcsakaz ariszfélig fogékony elmére is. Sebben a tekin
a neheZebb
tokrata Budapest tesz ki maSéért,
, atban is oly nagy
viszonyokat, a vérszegény vidék Y
„ iszonvokkal ismerőst
mérvű haladás állapítható mes,
SY
pdr év ejgtt ?
méltán csodálkozásba ejti. Ki hitte volna e d e j Y ^
Dicséretre az idei Évkönyv
sJ £ ru! ’
„ V e s z t ő , aki
áll, elég ha azt kiemeljük, hogy
nálánál alkalmasabb
már a tavalyi Évkönyvvel is ^^nyütatta.hogy^áláná1 alkalma ^
szakírónk és műértőnk e célra a\ 8
meQrostálta, s igazán
szöveg, mint mellékletek te m
Éppen ez okból, nem pedig
csak a legjobbat találjuk meg
'„_ F a saját magam számára
okvetetlenkedésből, mert érdemes,
felteszem az én pápais igen tanulságosnak tartom a 1 8 . ’ kdst Címlap, fejlécek,
szememet és nekifeszitem egy i
fjatal mesterszedő
kezdőbetűk és záródiszek egy ^ " S é s z e t l Iskola rajzrajzai. Már harmadik éve iár a az ipa
mesterszedésnél.
tanfolyamát és amit ő produkál az már tóbba^m est^
Bárány Nándor határozott °náll
29
több kiemelni
Megkritizálni kevés volna hf|r '
„ u
|gnác "Idegen
való. Különös megszívlelésre ajánlható H 11
szedők ez,
nyelvek szedése” és Koczifál J ó zs e fcik k e , n a ^
eset_
figyelmesen átolvasnák. akkor nem f ^ 1 Budapesten dolgozott
mint azt magam is láttam, hofiY
á „ vafiy pedig,
nagyhangú szedő így válasszon el. H -sv- rors 9 ^ ,
hogy egy műnél az ív első oldalai e g y ^ ^
g vak.
debbre szedi, mert szerinte a
minden újdonsült nyomsorba, hanem a szövegbe számít. Pedig minden ^ k5
kötői
dásznak tudnia kell hogy a, " “ rmas7aJ o h e z semmi köze, s igya
munka megkönnyítésére szolgál, a s z ° 2h
tehetnének valamit,
vaksorba való. De e
k!knek alkalmok nincs
amennyiben az olyan vidéki g!
^söl<re nem állanak a
vagy erre szolgáló könyvek rendelk
ezt legfőképpen
tanulhatáshoz, valamikép módot ," kednék meg jó könyvek és
már a tanoncokkal szemben cselekc^ ^ dé” ével akkor rövid
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m a g y a r m ű v é sz e k grafik ai tárlata B e rlin b e n ;
Egy sereg magyar művész a ^ ''f ő v á r o s '6 egyik legelőkelőbb
kereskedésben, amely a porosz
cnkszorosítási technika
művészeti szalonja, bemutatja f ™®sva|
át elküldötték volna,
mai fejlettségét. Mielőtt a kiállítás
v 8
k igazdn a leg
bemutatták a sa|tó képviselőinek a a látott m^ denklt_ Nem
nagyobb s a legöszintébb örömmel tölthetn M bizonyo5 az is,
lesz okunk a restelkedésre, annyi bizonyo ,
technikai
hogy valóságos szenzációs slk®™ los taláfta fél. Cinkre dolgozik
eljárásnak. Az egyiket Rauscher La' ° s *a! f nélkül rajzol cinkre,
s az eljárás közvetlen. Minden alapozás ei
Mélységben,
mintha csak papirosra rajzolna, •J ^ í
tattrt ér el ez
színváltozatban, árnyéko ásban eavacán
vár erre az uj
az u| aquatintaszerű eljárás, “ f* ‘ állja nevét világhírűvé fogja
találmányra s kétségtelen, h o g y f e l ^ ' ^ „ r f n y a , a linóleum-
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puhább anyagú linóleumra, s jól be fog válni, különösen a
plakát terén. Remek dolgok Vadász Miklós rajzai, gyönyörűek
Conrád Gyula fametszetei, de általában véve kitűnő a kiállítás
egész anyaga. A kiállításon névleg a következő művészek vesznek
részt: Baranszky E. László, Bottka Miklós, Conrád Gyula, Erdősy
Béla, Garzó, Glatz Oszkár, Ipary Dezső, Kiss Rezső, Kozma An
dor, Olgyai Viktor, Raab Ervin, Rauscher Lajos, Székely Andor,
Székely Árpád, Vadász Miklós, Zichy István gróf, Doby Jenő,
Faragó, Kriesch, Nagy Sándor. A rendezés érdekében buzgólkodtak: Olgyai Viktor, Rauscher Lajos, Székely Árpád és a Könyves
Kálmán Műkiadő Részvénytársaság, mely a kiállítást rendezi.

A Művészet szerkesztősége exlibris-pályázata.
A Művészet szerkesztősége pályázatot hirdet könyvjegyrajzra, a
következő feltételekkel : 1. A könyvjegy (kiadói címer, embléma)
különböző nyomtatott kiadványok, füzetek, könyvek címlapját
van hivatva díszíteni, alapötlete tehát vonatkozásban álljon a
könyvvé^, általában a könyv révén terjedő kultúrával. Miután ez a
rajz a könyv címlapjának csak kis helyét foglalhatja el, a rajz
kisméretű reprodukcióra alkalmas, tömör, kifejező, magyaros,
világosan érthető legyen. Az eredeti rajz bármely méretben, ki
zárólag fehér papiroson fekete festékkel, tollal készüljön, alkal
mas legyen a cinkográfiai sokszorosításra, s hátrány nélkül legyen
kisebbíthető, annyira, hogy a legnagyobb hossza vagy szélessége
két és fél centiméter legyen. 2. A rajzzal szerves összefüggésben,
jól olvasható betűkkel alkalmazni kell ezt a jelmondatot:
” Magyart a magyarnak.” 3. Csak magyar művészek pályázhatnak.
4. A pályázat titkos, jeligés 5. Első díj 100 korona, második díj
50 korona, harmadik díj 25 korona. 6. Pályabíróság a Művészet
szerkesztősége. 7. A pályaművek 1908 május 15-ig a Művészet
szerkesztőségébe (Budapest VI, Andrássy-út 10. sz.) küldendők.

A Glóbus nyomdai részvénytársaság válsága.
A Glóbus nyomdarészvénytársaságnak hitelezői értekezletet
tartottak, melyen elhatározták, hogy a vállalatot egy saját kebe
lükből választott igazgatóság vezetése alatt saját számlájukra
egy évig kísérletképpen fentartják a hírlaposztály üzemével, míg
a kereskedelmi és ipari nyomtatványok osztályának és a kő
nyomdai osztálynak üzemét beszüntetik; egy évi próba után fog
ják végleg elhatározni a vállalat fentartását avagy feloszlatását.

A kormány pályadíjai

grafikai munkákra.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a Nemzeti Szalonban
a tavasszal rendezendő grafikai kiállításra a következő díjakat
tűzi ki: 1. alakrajzra egy ötszáz-koronás díjat; 2 . tájrajzra egy
ötszáz-koronás díjat; 3. a könyv természetéhez alkalmazkodó
rajzra (illusztrációra) egy ötszáz-koronás díjat; 4. eredeti met
szetre, karcra, kőnyomatra vagy a grafikai művészet egyéb fajára
egy ötszáz-koronás és két kétszázötven-koronás díjat; 5. vízfestményre egy ötszáz- és egy háromszáz-koronás díjat. A díjak
odaítélésével a miniszter a Képzőművészeti Tanácsot bízta meg,
s a kitűzött díjak csak abszolút becsű műveknek adatnak ki.

A Magyar Iparművészet ezidei első füzete
megjelent, s díszes meg gazdag tartalmával széles körben nagy
föltünést keltett. A vaskos füzet a finn művészetet ismerteti
tömérdek, részben színes reprodukcióban. A legkiválóbb finn
művészek: Akseli Gallén-Kallela, Saarinen, Gesellius, Lindgren,
Ehrström, Plomstedt stb. java munkáit látjuk együtt e füzetben,
mely áttekinthető képet ad a finn művészet magas fejlettségéről
és sajátos faji jellegéről. K. Lippich Elek lelkes cikkben ismer
teti a finnek évszázados küzdelmeit s művészetüknek kialaku
lását ; különösen méltatja élő legnagyobb művészüknek, GallénKallelának működését és művészetét. Egy finn esztétikus pedig,
Stjern-Schantz Torsién igen érdekes magyarázó szöveggel kiséri
a bemutatott rajzokat. A nagy gonddal megszerkesztett rovatok
ban Czakó Elemér, Csizik Gyula, Margitay Ernő, Mihalik Gyula
és mások az iparművészet újabb mozgalmairól számolnak be.
A Fittler Kamill és Györgyi Kálmán által szerkesztett gyönyörű
folyóirat, mely a legelőkelőbb külföldi folyóiratokkal kiállja a
versenyt, a Magyar Iparművészeti Társulat tagjainak évi tíz kor.
tagsági díj ellenében illetményként jár. Előfizetési díja ugyan
ennyit tenne ki. Melegen ajánljuk olvasóinknak a figyelmébe.

Az ipari s kereskedelmi minták központi tára.
A kereskedelmi minisztérium központi mintatárt szervez, mely
ben az ország összes kamaráinál letett minták központilag fog
nak kezeltetni és nyilvántartatni, abból a célból, hogy bárki min
denkor egy helyen megtalálhassa és megtekinthesse az ország
ban védett mintákat, ami az iparosságnak meg a kereskedő
világnak régi óhajtása volt. Hasonlókép Bécsben is szerveznek

egy központi mintatáraf Ausztria részére. Mivel pedig az Auszt
riával kötött vám- és kereskedelmi szerződés 17. cikke értelmé
ben a két állam egyikében annak lakosa által letett minta ipso
facto a másik államban is élvez oltalmat, ezért szükséges, hogy
a két állam kölcsönösen megküldje egymás központi mintatárának a saját területén letett mintáknak egy-egy példányát.

Németországba utazó szaktársak figyelmébe.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara értesülései szerint a
munkakereset céljából Németországba utazó magyar munkások
nak számos nehézséget és kellemetlenséget okoz az a körül
mény, hogy igazoló papírjaik csakis magyar nyelven vannak
kiállítva. Olyan helyeken ugyanis, ahol fordító nincs kéznél, az
illető munkások mindaddig rendőri fölügyelet alatt tartatnak míg
személyiségük a más helységben lakó hatósági fordítóval való
hosszadalmas írásbeli érintkezés útján hivatalosan nincs meg
állapítva. Ily esetekben nem ritkán az illető egyéneknek szemé
lyes szabadsága is veszélyeztetve van. Erre való tekintettel
figyelmezteti a kamara a kereset céljából Németországba ván
dorló egyéneket, hogy elutazásuk előtt a fontosabb igazoló papi
rosaikat saját érdekükben német fordításban is állíttassák ki.

"Reklám”, a modern üzletfejlesztés szaklapja.
Ez a teljes címe Barta Béla most megindult pompás havi folyó
iratának, amely igazán hézagot pótló a maga nemében, s ezen
kívül még a művészies kiállításával is méltán föltünést keltő.
A lap formátumához mért alakban plakátszerű mellékleteket is
látunk benne. Valamennyit a fiatal festői gárda egyik igen jeles
tagja, Honti Nándor készítette, még pedig a legegyszerűbb meg
legalkalmasabb technikával: egyszerű lapidáris színfoltokból áll
valamennyi. S ez tökéletesen megfelel a mai modern igényeknek.
A mutatványszám szövegbeli tartalma is igen érdekes. Legeiül
a szerkesztőnek egy kis elmefuttatását olvashatjuk a reklámról.
Majd az amerikai és angol hirdetésekről találunk benne rövid,
de velős cikkecskét; ez mindjárt illusztrálva is van két eredeti
amerikai s két angol reklámmal. ” A védjegy a reklám szolgálatá
b an" címmel ezután következő cikk sok fontos dolgot mond el
a védőjegyek hasznosságáról, egy sereg angol védőjegy bemuta
tásával illusztrálva a cikk keretében foglalt igéket. Egy a plaká
tokról szóló cikkecske van végül a mutatványi füzetben, s bizony
alig is olvastunk még e tárgyról talpraesettebb dolgozatot. Egy
néhány passzust talán nem árt, ha mutatóban leközlünk belőle :
"A plakát célja, hogy a feldolgozott tárgyat (képet) az is észre
vegye, aki nem keresi a plakátot és annak szövegét — ellentét
ben a hirdetéssel, melyet az olvasónak keresnie kell a lapban —,
mert a jó plakátnak úgy kell hatnia, hogy a közönség mintegy
akarata és tudta nélkül, önkéntelenül vegye észre. A plakátnak
tehát úgy kell a nagy nyilvánosság elé jutnia, hogy okvatetlenül
föltűnjön. E fontos momentumot a plakátrendelők, sajnos, még
nem igen méltányolják. Kevés kivétellel tetszetős és nem föltűnő
hatásos plakát az, mely nálunk forgalomban van. És úgy mint
mindenben, a plakátnál is különbözők az Ízlések, mert ami a
megrendelőnek tetszik, az nem tetszik sok száznak és megfor
dítva. Azt mérnök mondani, hogy majdnem lehetetlen olyan pla
kátot produkálni, amely mindenkinek tessék, de könnyű olyant
teremteni, mely mindenkinek föltűnik. Tehát igen nagy fontos
ságú a plakátnál, hogy annak föltünőségére helyezzük a fő súlyt.
A plakát jelezze a reklámozás tárgyát úgy, hogy a legfölületesebb
szemlélő is egyetlen pillantás után emlékében tarthassa a hirde
tett tárgyat. A képnek lehetőleg egyszerűnek és drasztikusnak
kell lennie, a szöveg pedig a lehetőség határain belül megkapó
s a legrövidebb legyen. Általában nagy hiba a plakátra sok szö
veget adni, különösen a mai világban, ahol mindenki sietve akar
keresni, élni és látni. A plakátnak csak a hirdetett cikk iránti
figyelmet kell felköltenie, s a cikk nevét, cégét népszerűsíteni,
a részletes fölvilágosításokat megadják a hirdetések s körlevelek,
melyeket azután otthonában mindenki kényelmesen elolvashat.
Nálunk még mindig a régi plakátstílus (sajnos, plakát-iskolánk
még nincs) az uralkodó, melynek legmagasabb képessége az olaj
nyomatok mintájára készült édesded kép, glóbuszok, heroldok,
angyalkák, pajzsok, gyári látóképek meg egyéb ideális figurák.
A mi forgalomban levő magyar plakátjaink majdnem mind egy
kaptafára készülnek, s teszem a sörgyár plakátjának gyári látó
képe alig üt el a vonatozó papírgyár gyári látóképétől, s hogy a
plakátok ilyen egyformasága mellett ezek közül egy sem marad
meg a szemlélő agyában : az több mint bizonyos. — Újabb idő
ben külföldön egy megifjúhodott, modern plakátművészet kezd
tért hódítani, s már nálunk is megjelennek a hirdető oszlopokon
néha-néha ezek modorában készült művészi munkák. Ez az
iskola csekély technikai eszközökkel, kevés színnel, de erős
egyéni rajzokkal kapja meg és bilincseli le a nagy közönséget.
Eleinte az öreg, érdekelt művészek bizalmatlansággal fogadták
az újítást, mostanáig azonban a legelső helyet hódította az meg.”
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III
Könyvnyomtatók s hírlapírók a politikában.
Érdekes arányban vannak a nyomdászok meg újságkiadók az
újonnan alakult északamerlkaí Oklahoma állam kormányában és
képviselő-testületében képviselve. Az állam kormányzója szer
kesztő-ember, a szenátorok egyike könyvnyomtató; a törvény
hozó testületben pedig három könyvnyomtató és nem kevesebb
mint huszonkét vidéki újságnak a szerkesztője vagy kiadója ül.

Uj cellulóz-gyár

alapítása

Oláhországban.

Hatvani Deutsch Károly már 1906-ban megszerezte a romániai
kormánytól az engedélyt a nádasok kiaknázására meg cellulóz
gyártására. Most egyéb kapitalistákkal azon fáradozik, hogy
cellulóz-gyári részvénytársaságot alapítson Oláhországban. Ennek
részvénytőkéje két millió lei volna, négyezer darab ötszáz lei
névértékű részvényre beosztva. A részvénytársaság megalakulása
a bukaresti lapok közlése szerint már a közel jövőre várható.

Az uj osztrák császárjubileumi levélbélyegek.
Az osztrák császári jubileum alkalmával uj levélbélyegeket
15 bocsátottak ki. Ezek kiállítása igazán művészies, s ezért — no
™e9 mert csak az idén lesznek forgalomban — okvetlenül igen
kapósakká válnak a bélyeggyűjtők szemében. A háromfilléres
bélyegeken vonatkozást látunk a demokrata II. József személyére.

A bécsi udvari s állami nyomda megbővítése.
A bécsi állami nyomdához toldaléképületeket építenek, s ezen
kívül nagyobb gépvásárlásokról is suttog a fáma. A bécsi nyom
dászok ipartestületét mindez arra késztette, hogy küldöttséget
nienesszen a nyomda igazgatójához, megtudandó: nem jelenti-e
a nyomda megbővítése a munkakörnek a magán-ipar rovására
való kiterjesztését is ? A küldöttség e tekintetben megnyugtató
választ kapott. A nyomda megbővítésének és a) gépvásárlásoknak
az igazgató kijelentése szerint csak az volna az indító oka, hogy
® ^V°mda mai fölszerelése mellett már nem győzi a folyó mun
kákat. A magán-iparral való konkurrálás szándékáróljszó sincs.

A művészi emblémák a könyvnyomtatásban.
A képzőművészetek emblémájául szolgáló hármas pajzsot most
sz ltében használják az akcidens-szedők is, s gyakran bizony
cglehetősen eltorzítva meg értelmetlenül. Szinte elképedünk,
a végignézzük, hogy micsoda nyomtatványfajtákhoz használják
r a művészjelvényt; iparosok, kereskedők jobban fizetett
yomtatványain már sűrűn szerepel, a nyomdász saját üzleti
Yomtatványairól pedig úgyszólván nem is hiányozhatik. Mintha

Meghívó a Szakkör rendes évi közgyűlésére.
Z 1, K ö n y v n y o m d á sz o k Szakköre 1908. évi m árciu s h ő 2 2 -én ,
0 ®.r.*J?P délelőtt pontban 10 órakor, saját helyiségében (Budá
ja. y*‘ I> Sándor-tér 4. szám alatt, a óutenberg-Otthon épületi
*artja meg rendes évi közgyűlését, melyre a Kör tagjait
1
meghívja a választmány. A napi rend a következő:
Kör z
*elentés a Kör működéséről j 2. pénztáros jelentése a
oálő P7?zbeli ügyeiről; 3. leltárosi jelentés; 4. három számvizsválasztása j 5. két jegyzőkönyvhitelesítő választása; 6. szaulii i.ZedS bizot(ság választása; 7. tisztviselők és a választmány
k ö , r ^ Ztása: 8- indítványok. - Alapszabályaink értelmében a
■ ÜVüIes határozatképességéhez a tagok egyharmadának jelen, szükséges. Kérjük a Kör t. tagjait, hogy a közgyűlésen minél
°hb számban jelenjenek meg. Az alapszabályok 13. szakasza
he lm' ben indítványok a közgyűlés előtt nyolc nappal nyújtandók
vánf ydiasztmányhoz; e szabály alól oly sürgős természetű indítY épezhet kivételt, melynek sürgősségét a közgyűlés elismeri.

Választmányi ülés 1908. évi március hó 13-án.
Istuí6" vannak : Tanay József elnök, Morócz Jenő titkár, Bozsik
tvan pénztáros. Sarlós Lajos ellenőr, Boros Dezső II. lei

általános volna már az akcidens-szedők körében « a vélemény
hogy a művészi emblémák akármicsoda vonalas, " atV” 1‘ =
avagy egyéb díszbe is tetszés szerint beleszőhetők, ha mindjárt
egy csöpp köze sincs a szöveg tartalmának a képzőművészethe
A mflvész-emblemáknak a könyvnyomtató sa)át nY°mtatvan^yai^
való alkalmazása azonban egyéb ferdeséggel is. ]a' r : , f P! u° z 'á.
egészen kiszorítja a mi szép nyomdaszjelvenyunknek a haszná^
latát. Pedig ezért kár! A nyomdászielvény - mind a k° nY™Y° ,
tatóké, mind pedig a litográfusoké - ^hasonMhatatlanut s
közvetetlenebb vonatkozású a kifejezéstelen művészi emblémán 1.

A múlt évi Grafikai Szemle bekötési táblája
már elkészült, s megrendelőinknek széjjel is küldöttük. Néhány
darab azonban még rendelkezésre áll, s fővárosi megrendelőknek
1 40 koronáért, vidékieknek (portómentesen) 1 50 koronáért ad|U .

Szedés közé való tágítok készítése gummiból
Silberer Adolf szaküzlete oly érdekes eszközt hon° s“ ° ,.‘
mely a külföldön már általánosan elterjedt. Ez a gummitág
melynek alkalmazása a nyomtatásnál kizárja a k‘ zards. é ü,
kedését. Ez a gummitágítő az őlomtágitó magasságában kész ,
s szalagszerűleg tekercsben van, melyről a szükséglet szerint
nagyságot, úgy mint a kártyanyesésnél szokás, levJ21ák
ólomtágító helyett alkalmazzák. A gumin, ruganyosságánol fogva
a
és klisé közt megfeszül, s így nyomtatás közben
:meZ.kdedik s nim m aszatol. Egyik legelső gonyvnyomdamtcze^k
főgépmestere erről a következő szakvéleményt adta- * sumnu
tágítók ha kellőképpen alkalmaztatnak, teljesen , e2*e,leIaa
rendeltetésüknek. A szedés között, ahol a kizárás emelkedik, egy
őlomtágStót kiveszünk és annak helyébe tesszuk a gumim g tót.
ha pedig klisénél használjuk, úgy lehetőleg a klisé kor“ *
tennünk, de ha ez lehetetlen, akkor csak azon a helyen, ahol
kizáró anyag emelkedik: tesszük be a « “ m®,tí8‘td*L” "együnk
tekintettel kell lenni arra, hogy a gummitágftő t e l y ^
egy ólomtágítót. Ha így alkalmazzuk, a maszatolodás megszűnni.

Szerkesztőségi meg kiadóhivatali üzenetek.
Többeknek. A Grafikai Szemle jövő
hó 21-ike. Amennyiben azonban hosszabb közlemény
*
ajánlatos ezt a hónap 12-ikéig beküldeni, mert a zárlat ideje k
rendesen szorulunk már hely dolgában. A mellékleteket lehető eg
mindig 19 -ikéig kérjük beküldeni. hogy- az
Hálásukhoz meglegyen a kellő idő. Az április na
példányszáma a tagok folytonos szaporodása miatt l950
M. J„ Szekszárd. A - é P_ f ^ J e p z á r t a ^ u t a n ^ e» él£ ni.

áros, Busay Balázs, Enyedy János Fekete Béla Gyöngyös.
Sándor választmányi tagok, továbbá Augenfeld .
sz,rátor
anfolyamvezető és Wanko Vilmos szaktanfolyam.
valamint Novák László, mint a Grafikai Szemle szerű
>
gazolva távol: ifj. Aigner Antal II. titkár, Hai n
László
Járány Nándor, Kún Kornél, László Dezső, Novitz y
is Spitz Adolf választmányi tagok.
.
.
Tanay József elnök az ülést megnyitván ajmúlt ü lé s je g y ^ ;
[őnyve felolvastatik és Enyedy János és Fekete
esíttetik.
. . . í -.
Bozsik István előterjeszti a február havi pénzlari, i ^ domá’
nely a tagsági forgalomról szóló kimutatással SY
ul vétetik.
Wanko Vilmos a következő indítványt kéri a ■ÍOZ^ “J * hogy
endjére tűzni: -Mondja ki a Könyvnyomdászok: Szakbeszünteti>
Magyar Nyomdászok Évkönyve című ki
V. .etejnek elős az így felszabaduló erőt a Grafikai Szem
”
valamint a
tiltására, a továbbképző tanfolyamok fejlesztés
,
„ Töb_
isérleti nyomda fölszerelésének bővltésér
indítványát
ek hozzászólása után Wanko Vilmos tagtárs az
isszavonja.
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III

Bevétel.

Pénztári kimutatás 1908 február haváról.
K

Áthozat a múlt hőről
.............
10 drb hitelszöv. részjegy (á 10 kor.;
Gutenberg-szobor-alap
Ács-Mihály-;
. alap
*
Billardpénzből február 10-ig
Febr. 22-iki házi estély bevétele

K
Házbér febr.-májusra
200 idényjegy, 1000 tagsági jeqy ’
Febr. 22-iki házi estély kiadása
Villanyszerelés (pótlás) ..
1000 boríték, 500 levelező-lap !! ..
Admin. kiadások helyben és vidéken
Készpénz e hó végén
..
10 drb hitelszöv. részjegy á ’io kor
Gutenberg-szobor-alap .............
Ács-Mihály-alap
..................* "

8666
100

784
551
17
366

Tagsági járulékokban befolyt
Államnyomda ..........................
A Nap
................................ ''
A th e n a e u m .......................... *'
Bercsényi-nyom da
..............
Berkovits-nyomda
..............
Brózsa Ottó
..........................
Budapesti Hírlap ....................
Buschmann Ferenc
..............
Egyetemi n y o m d a ....................
Egyesületi tisztviselők
.. ..
Európa ......................................
Fővárosi n y o m d a ....................
F ra n k lin -T á rsu lat....................
Franklin-fiők
..........................
Fried és Krakauer
..............
Galitzenstein
..........................
Gelléri és Székely
..............
Glóbus .......................................
Grafikai intézet
....................
Hamburger és Birkholz .. ..
Hedvig Sándor
....................
Hornyánszkv
.. ................... .
ókai-nyomda ..........................
[árolyi György
....................
Kellner Ernő
..........................
Kertész J ó z s e f ..........................
Klein Vilmos
..........................
Korvin Testvérek ....................
Községi nyomda ....................
Légrády Testvérek
..............
Lengyel Lipót ..........................
Lobi D. és Fia
....................
L ö b lov itz -n y o m d a ....................
Magyar H í r l a p ..........................
Markovits és Garai
..............
Márkus Samu ..........................
Máv. m enetjegynyomda .. ..
Minerva .......................................
Molnárok Lapja
....................
Nagy Sándor ...........................
Neuwald-nyomda ....................
Otthon-nyomda
....................
Pallas
.......................................
Pannónia
.................................
Pap és Schwartz ....................
Pátria
.......................................
Pénzintézeti n y o m d a ..............
Pester Lloyd
..........................
Pesti Könyvnyomda R.-T.
PosnerJ Károly Lajos és Fia
Radó Izor .............. ..............
Révai és Salamon ... ..............
Rigler J. E.....................................
R ozsa Kálmán és Neje
.. ..
Stephaneum
..........................
Székesfővárosi Házi Nyomda
Szent-Lászlő-nyom da
.. ..
Thalia-nyomda
.....................
Vasutas-Szövetség nyomdája
Világosság nyomda
..............
W eisz L. és F.............................
W odianer F. és Fiai ..............

t

Vidékről (részletezése a megelőző
oldalon) .. .....................................
Egyesektől (részletezése a megelőző
oldalon) ...........................................
Ebből 10 százalék a szakíród, alapra

7
2
16
1
3

80
40
80
80
60

6
4
6
7
7

60
20

6
7
7
8
7
1
4
3
1
7
6
1
3
4
6
4
3
5
4
10
1
1
4
7
1
2
21
2
1
27
2
13
47
6
2
18
7
6
9
15
4
2
2
27
2
28

229
46
382
49
11

13

73

731
8685
100

784
551

Szakirodalmi alap:
Készpénz e hó végén

..

..

641

Szaktanfolyam:
Rajzoktató óradíjára ...................
Segédmunkás 23 órájának díja ..
Segédmunkásnő 18 órájának díja
Szolgának takarításért
.............
Weisz és Berger papiros - számlája
Bárány Nándor anyagkiadása
Szent-László-ny. papiros-számlája
Klisé-számlák (É rtesítő).............
Sas és Bauer papiros-számlája ..
Temesvári kiállítás és tankönyv
Kellner E. m ellékletéért.............
H. H. Ullstein papiros-számlája

—

80
80

48
6

Kiadás.

___

—
___

80
80
40
20
80
80
60
80
20

30
18
10
10

5
10

15
124
8
8

30
40

43

—

80
80
60
20
—

40
80
20
80
20
80
80
20
40
60
40
80
60
40
80
40
—

40
—

20
—

60
60
20
40
40
60
40
80

202

20

57
753

-

75

30

__

677

70

Szakirodalmi alap:
áthozat a múlt hőről .. ..
10 százalék a főpénztárból

566
75
11806

Sarlós Lajos, ellenőr.

89

11806

Bozsik István, pénztáros.

89
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A közgyűlés napi rendjére tűzetik Novák László tagtársnak
a következő indítványa: ” Tekintettel arra, hogy a Szakkör tag
jainak több mint harmada vidéken dolgozik, s így tagsági díja
ellenértékéképpen csupán a Grafikai Szemlét meg a Magyar Nyom
dászok Évkönyvét kapja: mondja ki a közgyűlés, hogy a Szakkör
m? st er}dített kiadványait a jövőben is lehető tartalmasnak és
művésziesnek kívánja látni. Hogy e kiadványok színvonalának
emelkedése a tagok létszámának emelkedésével mindig arányos
legyen : kimondja a közgyűlés, hogy a Grafikai Szemle támoga
t t a az összes tagdíjaknak 20, az Évkönyvére pedig 40 száza
d a fordítható, a hirdetésekből stb. származó jövedelmen kívül.
A szaktanítás céljaira a tagdíj-bevétel 10 százaléka fordítható.”
A választmány az indítványt pártolólag terjeszti a közgyűlés elé.
Simon János debreceni tagtárs abbeli indítványa, hogy a szak
tanfolyam értesítőjét a vidéki tagok ingyen kaphassák, a köz
gyűlés napi rendjére tűzetik.
Augenfeld M. Miksának, a szaktanfolyam vezetőjének abbeli
bejelentése, hogy a tanév ünnepélyes berekesztése f. évi április
2-fn lesz, tudomásul szolgál. A választmány egyúttal hozzájárul
abbeli előterjesztéséhez, hogy Barta Ernő rajztanár óratöbblete
50 koronával díjaztassék.
Az újonnan alakult szálló-egyletnek a választmány 50 korona
segélyt szavaz meg.
Beérkeztek: a Hornyánszky-nyomda személyzete, a soproni
onyvnyomdászok és a Gutenberg műkedvelői kör által rende
zendő mulatságokra szóló meghívók és belépti jegyek. Köszönety !!ud°másul vétetik.
Több tárgy nem lévén, elnök szívélyes szavakkal mond köszö
netét a választmánynak az egész éven át tapasztalt támogatásért,
mire 32 ülés az elnök éltetésével véget ért.
Morócz Jenő, titkár.

Tagsági járulékokban a múlt hóban befolyt:
a) Egyesektől (I. a megelőző oldalon levő pénztári kimutatást):
T ő . Kálmán 0.60, Forró Imre 3.60, Löwy Jenő 0 .60 , Reisinger
1óZ , 1‘80’ Fischhof Henrik 14.40, Haas Vendel 1.80, Szappanos
1 ánSCf 1,8° ’ Kongorácz János 1.80 , Czobor László 3.—, Hollay
o . ° s 1,8°, Mónus Károly 1.2 0 , Wiesner Sándor 1.80, Joszt
l ő r T I '20> Mü'!er Sándor 1.20, Kranner Lipót 1.80, Légárd
í J “s? f 1,2° ’ Hahn Mór 1.80, Steinherz Miklós 1.20, Skodnitz
Mik3” ° ’60, FlG'^ cr Miksa 0.60, Schwarz Lipót 0.60, Kerekes
0 sn c ? '6° ’ Farkas Lajos 0,60, W olf Sándor 0.60, Qoldmann Jenő
0 6n’ o *fhermann Lajos 0.60, Seemann Antal 0.60, Elbert Arnold
r 1 bcha*z Farkas 0 .60 , Lackenbach Artúr 0 .60 , Klein Hntal 0 .60 ,
B ú r'T "ecker Ferenc 0.60, Büchler Ede 0 .6 0 , Weisz Jecheskel 0 .60 ,
Korn t Rezsö 0*60, Trombitás László 0.60, Jakab Mór 0.60,
L á s z iő 111
° '60, Landmann S. 0 .60 , Goldstein Jenő 0.60, Varga
bt a °-'Ü0’ ^Obos Gáza 0.60, összesen 57 korona.
Fiúm VidékrS1 ^' az előző oldalon levő pénztári kimutatást):
helu o>6' ~ ’ QvSr 10'8Ú' Sopron 10.20, Kecskemét 15.60, Szombat4 20 I 1'60’ Mezőtúr 4.20, Székesfehérvár 9.60, Hódmezővásárhely
badka í e2ed 10.20, Temesvár 42.60, Gyula 3.60, Mohács 4.80, Sza6 _ aM . °> Kassa 16.80, Arad 7.20, Gyoma 3.60, Besztercebánya
• Nyitra 9.60, Makó 5.40, összesen 202 korona és 20 fillér.

Tagsági forgalom 1908. évi február hóban.
Sáme,lé? tek a K örbe: Balogh József, Baloghy Bálint, Baloghy
B o b , el'• Horváth Sándor, Péntek László, Varga Antal (Makó),
(T
s Karoly, Friedrich Ernő, Giesser József, Rammer Gergely
SándoS /c?’ ^ eutsch Simon, Szarvas János (Szabadka), Joszt
Béla ait c*lme^ z)» Fried Antal, Hoffmann Ferenc, Szentpéteri
Ferenc
ianer)’ MülIer Sándor (Pénzintézeti nyomda), Janezics
]áno«s
2ent-László-nyomda), Varga Ferenc (Pátria), Lukács
Vilmos (liornYánszky). - Meghaltak : Singer József, Scheicher
Csám»* a Hátralék miatt törlendők: Fekete László (Nagyvárad),
Birinn
* rás’ Hézső Sándor, Székely Lajos (Szombathely),
A r9 s , lai° 8’ Fecker Vilmos, Küble Károly (Temesvár). véaári 11 a!ap^ n törlendő: Rosenberg József (Kassa), — A hó
H n 11 tiszteletbeli, 1593 rendes, összesen 1604 tag.

Jelölő-bizottsági ülés 1908. évi február 25-én.
ros^tn, S í . 3 választmány képviseletében Bozsik István pénztáHirían r * az Államnyomda, Bercsényi, Berkovits, Budapesti
Kellnol. r J ° pa’ Franklin, Fried és Krakauer, Grafikai Intézet,
é5 s '| ,’ Légrády, Lobi, A Nap, Pallas, Pátria, Részvény, Révai
Pónztá m0Il’ ^’3'eri Székesfővárosi és Világosság nyomda házi
Pedio tw !’ akík az ülés elnökévé Bozsik Istvánt, jegyzőjévé
karba - ^nk,° Vi,m°st választották meg. — Jelöltettek a tiszti
H
ké TanaY József, I. alelnökké Gyöngyösi Sándor,
kárrá Ifi a. Fuchs Zsi9 mond, I. titkárrá Wanko Vilmos, II. titLajos i , ner Antal, pénztárossá Bozsik István, ellenőrré Sarlós
’ * Gitárossá Boros Dezső, II. leltárossá Hollósy János ;

a választmányba: Augenfeld M. Miksa, Baka Márton Barna Ödön
Becker István, Beermann Artúr, Bodonyi István Busay Balázs
Csorda Ferenc, Enyedi János, Fekete Béla, Gvorkos Odon, Her
mann Károly, Löwy Salamon, Maksa Ágoston, Muller Ignác
Novák Alajos, Novitzky N. László, Prüner Arnold, Puskás István
Richter Márton, Schornstein Jakab, Spitz Adolf, Stalla Már
Szabó Róbert, Szauer Adolf. A szavazó lapok helyben a koz
gyűlés színhelyén osztatnak ki, vidéki tagok posta ut(án szavaznak
Wanko Vilmos, jegyző.
Bozsik István, elnök.

A tag szórakozási alkalma körhelyisegünkben.
Körhelyiségünk a Gutenberg-Otthonban van (bejárat az épület
bérkocsis-utcai részén). A helyiség nyitva van: vasárnaponkmt
délelőtt 9 órától 1-ig, valamint minden kedden s csütörtökön est
8 órától 10-ig. Olvasó-terem, biliárd, sakk, dominó, szaklapo
és szépirodalmi folyóiratok állanak itt a tagok rendelkezésére.

Júliusi és augusztusi példányok kerestetnek!
Kérjük a t. szaktársakat, illetőleg helybeli és vidéki házipénztárosainkat, hogy ha volna a tavalyi júliusi s augusztusi Grafik
Szemléből fölös példányuk, küldjék el azt Bozsik Js'ván pén
tárosnak (Gutenberg-Otthon), vagy hozzák fel a korhelyiség .

Hondicióbeli változások pontos bejelentése.
A Szakkör t. tagjait kérjük, hogy kondíciójuknak esetleges
megváltozását - tehát mind a belépést, mind pedig a k ^Pés|
is - haladéktalanul adják tudtul a Kör pénztárosának lakik.
Budapest VIII, 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 beküld
.

Kedvezményes színház- és fürdő-utalványok.
A Vígszínházba és az Uránia TudománYOs Színházba mintegy
25-50 százalékkal mérsékelt jegyekre jogosító utalványok kiap
hatók a pénztárosnál (VIII, Sándor-tér 4. sz., III. emetó 5),
valamint a Hungária-fürdőbe szóld kedvezményesjegy-utdvá
nyok is. A színházjegyekre szóld utalványok ára darab° ak‘a t ^
a fürdőjegyekre szólóké pedig 2 fillér. - A Magyar Színház és
a Népszínház-Vígopera igazgatói megszüntették a kedvez
y.

Fotográfus

kedvezménye tagjaink

részére.

Erdélyi M. cs. és kir. udv. fényképész (Budapest iV Semmelweiss-utca 2. s z „ a Kossuth-Lajos-utca sarkán) Szakkorunk t g
jajnak fényképek készíttetésekor a következő kadvezl" ^ a
6 darab vizit-fénykép
6 korona, 12 darab 10 korona.
6 „
kis makartkép 14
„
12 ,, 24
„
6 „
kabinetkép
16
„
12 „
26
„
Megrendelés " v
í . a z W ’szaktlrsnak a> * £ £ * * *
szóló nyugtával kell Igazolnia, hogy tényleg tagia a Szakkörnek.

A Grafikai Szemle hirdetéseinek szabott árai
240.— korona.
a) Egész oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..
130.—
„
„
fél évre .. ..
70.—
negyed évre ..
3 0 .egyszeri közlés
,,
>»
>»
130.—
Fél oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..
70.—
,,
,,
fél évre .. ..
40.—
,,
negyed évre ..
20 . —
„
egyszeri közlés
70.—
Negyed oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..
40.—
„
fél évre .. 25.—
”
„
negyed évre ..
13.—
(>
egyszeri közlés
40.—
Nyolcad oldalnyi hirdetés : egy évre .. ..
25.—
"
„
fél évre .. ..
1
„
negyed évre .. ..
--5_.egyszeri közlés ..
•
apró hirdetéseknek az ára az első közléskor P ^ s o,cs(5bb
jyven fillér; minden további közlés ótven száz

kesztik Tanay József és Novák ^ ^ ‘^ ^ ^ '^ t'ia d óM v a ta l:
.vnyomdászok Szakköre. - Szerkesztő
a Pcstj
Ivnyomda^^^szvénytársaság

n

y

o

^

S

^

!

in
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M agyar N yom dászok
É vk ön yve 1908. évre.

teket. Ára 3 kor., póstán küldve 3.76 kor.
Megrendelhető — amíg a csekély készlet
tart — Bozsik István szakköri pénztáros
nál Budapesten, Vili, Sándor-tér 4. szám.

tiuszonharmadik 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

Jól

fölszerelt kön yvn yom da

harmincegyedik évfolyamú saját heti lappal
s írószerkereskedéssel a tulajdonos nyuga
lomba vonulása miatt azonnal eladó. Címe
megtudható e folyóirat kiadó hivatalában.

F isch er és M ika
Budapest

VI,

Révay-utca

6. szám

betűöntődé és steveotipáló műhely.
( telefon 28 -6 2).

Elvállal igen jutányos áron egész nyomdai berendezéseket. /A legkülönfélébb cél
szerű és divatos könyv- és címbetűkből nagy választékot tart. Folyton készletben
tart: szerb és héber betűket, körzeteket és kizárásokat, nyomdai szerelvényeket,
betűszekrényeket és állványokat a legjobb minőségben. — Ajánlja szabadalmazott
nyomdai vonalzó berendezését táblázatszedéshez. E g y oktáv garnitúra 20 korona.

=

:

Carmine H ugó

~

~

gép- és szerszámgyáva Budapest VI, Király-utca 26.
ZTban0tt

Bőüzlet és g y á r : W ien VII, Burggasse 90.

A grafikai iparágak összes szükségleteinek raktára. Nyomdafestékek,
kencék és
- ✓
£TL *
G .m .b.H . stutthengeranyagok [\ d .S t GS EltlUlQGT f rt‘
nagy raktára
bachi gyáraiból.
Fiókgyárak: Berlinben, New-Yorkban és Chicagóban. A párisi kiállí
táson grand prix-vel és két aranyéremmel, a st.-louisi kiállításon nagy
díjjal lett kitüntetve.

“ / “'f,

K ép viseletek:

KO N IG

ÉS

BAUER,

W ü rzb u rg ;

HUGÓ

KOCH,

AUGUST

FOM M

K. G E B L E R , L ip cse; G E O R G E M A N N & CO, London, litográfiái rotációs gépek

és

gyára.

69

III
A m odern ornam entikában és tervezésb en
teljesen jártas sza k tá rs elvállalja stílszerű
k ö n yvd íszek ,
ú g ym in t iniciálék, fejlécek,
zá ród íszek k észítését, teljesen m odern fö l
fogásban. K é sz ít ezen k ív ü l m in den féle k ö n y v s á rjeg yzék b o ríték o t, elvállalja e g é s z k ö n y 
v ek díszítését, valam int e g y e s lapok illuminálását. C ím e m egtud ható a szerk esztő k tő l.

Schöntag Gyula
szakasztalos
Budapest VI,
Váci-kőrút 51.

Szaklapokat meg -könyveket

K is antiquas z e k r é n y 7,
n a g y 9 kor.

(bárm inő n yelv ű ek et) vásárol, esetleg cser e
berél fő vá ro si szaktárs. C ím e a kiadóban.

Árjegyzék ingyen
és bérmentve.

K oblinger Gyula

fotocinkográfiai
műintézete.

Budapest VII, Csengevy-utca 22. szám (telefon 14-61).
K é sz ít m in d en n em ű klisék et m ű v e k h e z , folyóira tok h oz, á r jeg yzék ek h ez m g

'

tések h ez. É p ítészeti stb. ter vek et fotolitográfiailag sok szorosít. — Alapítás é

^uclvii^teindrack-farbcn-fabrik

KflST e E hi h b e r
dSGIS

6. m. b. H.

ISDISO

E S S tfíS tt&

S

és Chicagóban.
Képviseli!

Rusztrla-Msgysrorsz.

ré s zé re :

Carmine Hugó
B u d a p e s t, B íc b , P rága.

Könyv- és kőnyomdai festékgyár
Iroda é s raktár: Budapest
G yá rt:

k ön yv-

sz ü k sé g e s

m eg

m inden

Wüste F.
Gyár-utca 62. szám.

kőnyomdák számára való színes, valamint reznV° ma

fajtájú

és

színű festékeket. — Hengeranyag- es

enc
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III

Kurzweil lános és Társa
egyesítse: gerger B UJirth
lipcsei festékgyárosokkal.— Budapest IX, ÍTldrton-utca 19 (telefon 56-64).

Első magyar könyu- és kőnyomőai festéké5 hengeranyag-gydr.
____
B

a

fiók

- b y A k o k : b ek lih ,B flR(OEn,FLOREnr,LonDon,
OEUl-YORK, PdKIS.SZEnrPÉrEKUAR.

Újság-, mű-, Illusztráció-, óíszmű- s mindenféle színes festékek, kenték, bronzok a
grafikai iparágak részére. Henger-öntő műhely lapos és körforgó gépekhez. Olcsóbb
és iobb a házi öntésnél. Patent, Uictoria és Bianca hengeranyag kockázott és sima
tdblákban1 Szeflőuasak igazítható feszítőuei, szabaöalm. saját találmány, 47.004.
■
És 53.406. számú osztrák-magyar szabad. Számos helyen kitüntetue. =====

Udrosi iroda: Budapest U, Rulich-utca 7 (telefon: 76—44).
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III

eM

e g je le n t

és a fjra fiR a i S zem le Ri
a dó fiivataláőan ( B u d a 
p est V, fifCold-utca 7. s z .),
v a la m in tB o zsiR 51. szaR R örípénztárosnál (B u d a 
pest, Sándor tér d. va g y
'V árm egye-u tca 17. szám ,
&ranRlin~fióR) Rapfia té:

c5? StCönyvnyom d ászok Szakköre
1905— 1906-iki

szaktanfolyam ainak értesítője, o
SzerResztettéR:

Tan ay J ó z s e f és

(K ovád £ászlo.

2 2 0 oldat, soR szed és- és eg y éé példával & l szaéjufiéan
fejlő d n i ófiajtó szaRtársaR nelRulozfietetlen Rezi donyvA
(R ö v id és azért töm ör összefoglalasőan ismerteti a szak
tanfolyam oRon előadott tanítási anyagot.

(% ra 1 dorona.

V idédve 1 dorona 10 fillé r .

BERTHOLD H., BERLIN SW
R É Z L É N I A G Y Á R É S B E T Ű Ö N T Ő D É R É S Z V .-T Á R S .

Fiókok: Wien, Szt. Pétervár, Moszkva és Bauer & Co., Stuttgart
Nagy választék különféle körzet és betűujdonsagokbol,
rézléniákból, vignettákból é s a i o Legnagyobb válasz
ték: orosz
orosz betűkből,
o Teljes nyomáai
d c l u k u u i. «
v
~ -berendezések
.
gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.
Vezérképviselök:

m

^

Pusztafi R . és társa, Budapest V , Lipótkörút 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
felülmulhatatlanul gyorsan szárad.
~ =J

Grafikai osztály :

'----- ’

A kő- é s könyvnyom dái szak m áh oz
szü k sé g e s ö s s z e s kellékek ra k tá ra .
t—1

Vezérképviselete és nagy raktára

a »C hrom o“ alten b u rgi p ap írgyárn ak ,
!• F rie d rich D a e ch sle r Iangenaltenheim i kőbányájának,
H u tter é s S ch ra n tz n em ezg y árán ak .

Hengeranyaggyár és henperöntő^
.—i
műhely.
^
c=

Litográfiái kövek.

==

K őrforgógép -n em ez, kőnyom dal g é 
pekhez való alátét-nem ezek, stereoD
tipiai m atrica-n em ezek .
□

Budapesti gyártelep: VII. kér., Gizella-ut 53. szám.
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■ »

<9

Josef An£er
Gépgyár é8
vasöntöde

O
«

KÖDIG és BRYER

O U I I I I ^

Wien-Hernals, Hauptstr. 122.

=

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

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE:

fotocinkogrdfiai műintézete =

Budapest UH, Kazinczy-u. 3Z.
f j f | C C t/
I V U D C n

mindennemű képes nyomtatudnyakhoz a legjobb kiuitelben.

R u r o r íP ifl.

=

=
=

c =

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

K R o m o T íP iR .

FOTOTÍPIR. = F0T0L1T0. =
Hdzonhluűll felvitelek.
t=>

j---------------------------------------------- V

^

W Ö R N E R 7.

-

- .........................

Könyvnyomdái gyorssajtók vasúti
rendszerű menettel. Könyvnyom 
dái gyorssajtók két- és négypályás
görgő járattal. Kromotípiai gyors

É S TÁ R SA

sajtók rövidített ívkivezetéssel, a
gyűrűs kirakódob segélyével. Kétfordulatú gyorssajtók előlkirakóval. Kőnyomdai gyorssajtók görgő

G ÉPGYÁRA BUDAPESTEN

pályával.

1=5 ^

Kőnyomdai kézisajtók.

Könyvkötő-gépek.

=

=

Körforgó nyomó
gépek cS±
újság- és illusztráció
nyomásra, meghatá
rozott és változtat
ható ívnagyság szá-

=

mára.

=

i

WESZELYÜPÜlÉíTÍRSfl
|

^

V.DoroHya-ufcall
AOTOTI PI A - FOTOTIPI A

KRÜMOTIPIAFOTOLITO
MINDENNEMŰ RAJZOKAT
L E G J O B B K IV IT E L B E N

1

„Krause“ emeltyüs kőnyomó-kézisajtó.
Saját szerkesztésű legújabb sajtónk, egészen vasból, ruganyos nyomással és a taliga vísszamen
könnyítő s z e r k e z e t t e l . ______________________________ A sajtó távirati megjelölése

No
fődőkerettel

födőkeret nélkül

A taliga
széles- hosszú
ságé
sága
a kő számára
cm

díitó* és vámtól mentesen
Ausztria bármelyik vasúti állomására.
kinn? meSren<lelésben a födökeret
J ? é„8* " í nc8 világosan kikötve: a
nélkül szállítjuk a sajtókat. c = >

i\

Mariage . .
Magdaléna
Magdolum
Maximilian
Moriche . .
Methusalem
Methule . .
M elchior..
Melchiades
Mumie . . .
Mummerei
Myscole . .

O v í í a fölyilágosítást a d : KAUFMANN
U *ULA, Budapest VII, Kertész-utca 37.

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

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

45
55
55
60
65
75
75
80
80
85
95

110

A sajtó ára
födő
kerettel

födőkeret
nélkül

korona

korona

700—
795
815
905
950

735—
850—
870—
955—
1010*—
1160'—
1170—
1210—
1230—
1315*—
1435—
1750—

cm

55
65
70
80
90
95

100

1100
1110

110
125
140
150

1145
1165
1250
1370
1670

100

Az árakban benfoglaltatlk a kerékvédő ára is.

KARL KRAU5E, LEIPZIG.

Bélyegző-metszés.
ÍTtehanikri műhely.
6aIuanoplasztika.

Olomzár-gyártás.
Tomontoőe.

Rézlénia-gydrtds.

E lső m agy. betűöntöde

| □ részuény-társaság □ g
I

Budapest UJ, Qesseuuffy-utca 32. sz.
Q

Telefanszdm 23—70.

□

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

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

m Q O N S rtS !

U lD Q N S rö S !

Egyetemes tabella-alapzat
□

fzctJel és Benűtner szabadalma.

Pesti hdnyunyomdo-rfszvény-táreaság (U, Hold-utca 7)

Q

■

