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Melléklet a „Grafikai Szemle" 1908. évi júliusi számához.
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N AK 5 H IRLAPILAG  N Y U G TÁ ZTA TN A K .

KLEIN ÉS LUDVIG MISKOLCZ.

Tervezte és szedte: Lovász László. Nyomta: Geró Sándor.
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3 XVIII. évf. 1908 julius hava. 7. szám.

Grafikai Szemle
Havi folyóirat a grafikai iparágazatok számára.

a

Tartalom: Borítékunk és mellékleteink. Az Iparművészeti Iskola és a Szakkor tanműhelye A Gépmesterek V
Köre jubileuma. A gépek okozta zaj és rázkódás csökkentése. Színharmóniáról s egyéb ide tartózó doigokrol. 
hengereink és a velük való bánás. Apró jegyzetek a betűszedők munkaköréből. (A rézvonalak képének egy 9 '
Negatívbetfis hirdetések vázlatozása.) Rotációs gépeink és azok észszerű kezelése. Egyen: nezetek a nyomaa - 
feladatairól. Magyar helyesírási szokások és vitás kérdések. Apró jegyzetek a gépmesterek munkaköréből. (Az irogepoeius 
nyomtatás utánzása. A hajtószíjak tartósságának biztosítása. Legjobb anyag a géprészek tisztítására Magyar Nyomdas 
Évkönyve 1909. évre. Könyvismertetés és egyéb apró közlemények. (Az Évkönyv konyvdíszére hirdetett pályázat a Magyar 
Könyvszemle ezidei második füzete. Magyar nyelvű s fölfogású művészeti lexikon. Nyomdász-Évkönyv és Úti Kal 
Könyvkereskedői hirdetések a XV. században. Az uj kibocsátású húszkoronás bankjegyek. A Szakkör megalakulása 
Miskolc városában. Nemzetközi fotográfiai kiállítás Budapesten. 0t millió Koronába került rotációs sa)tó Drót nMK 
táviratok átvitele szedőgépre. A telefon előfizetési dijának leszállításáról. A végrehajtási novella s a t f A l I á j á n a k
Egy kiváló könyv- s kőnyomdai festékgyár. A szívügyek szaklapja Eszak-Amenkában. A galvanoplasztika foltaláiasanaK 
története. Adatok a bibliofilek fizette könyv-árakról. Uj grafikai szaküzlet a székes fővárosban A szentpetervári birodalnu 
nyomda-intézet. Sötétben világító kartonpapiros előállítása. Betűszedő, ki egyetlen kézzel tud dolgozni. A papirosgyaraa 
válsága Németországban.) Jegyzőkönyvek s egyéb hivatalos közlemények. (Tagsági forgalom 1908. év jumus havában. 
Tagsági járulékok a múlt hóban. Választmányi ülés 1908. évi julius hó 10-én. Jegyzőkönyv a Könyvnyomdászok Szakkor 
szakbizottságának 1908. julius 10-én tartott üléséről. Bírálati jelentés. Fölhívás Körünk vidéken dolgozó tagjaihoz A tag 
szórakozási alkalma kőrhelylségünkben. Kondicióbeli változások pontos bejelentése. A Könyvnyomdászok Szakkor 
pályázatai. Pénztári kimutatás 1908. junius haváról. Kedvezményes színház- és fürdő-utalványok. Fotográfus kedvezmény 
tagjaink részére. A Grafikai Szemle hirdetéseinek szabott árai. Hirdetések rovata.) Háromszínű boríték és 7 mellékle .

Borítékunk és mellékleteink.
Borítékunk a Világosság könyvnyomda kitűnő hírű 

mesterszedőjének, Kún K om ét szaktársunknak a 
munkája. Kizárólag betűöntői anyag fölhasználásával 
állította elő ezt a művét, amit bizonyára jól tud mél
tányolni minden vérbeli szakember. Kún szaktársunk 
e művével megmutatta, hogy az annyira ócsárolt betű
öntői anyaggal is lehet eredeti dolgokat teremteni. 
Az ”Anker-dísz” ugyanis ilyenforma kombinációban 
még eddigelé nem látott napvilágot. Ha ezenkívül 
tekintetbe vesszük azt a kitűnő arány- meg térérzé
ket, valamint tipográfiai gondosságot, amely az egész 
munkát jellemzi: lehetetlen, hogy minden szakember 
nagy elismeréssel ne adózzék a boríték mesterének.

Most térjünk át a mellékletekre. Olvasóink bizo
nyosan tudják, hogy Szakkörünk e hónaptól kezdve 
állandó pályázatot tart fönn a Grafikai Szemle szedés
mellékleteit illetőleg. A pályadíjat, mint e füzetünk 
163. oldalán olvasható, hónapról-hónapra adja ki a 
Szakkör szakbizottsága a beküldött mellékletek leg
jobbikának. — A julius havi mellékleteket illetőleg 
e hó 19-ikén már meg is történt a döntés. A beérke
zett hét melléklet közül hat vett részt a pályázaton.

E művek egyike Szombathelyen készült. Halász 
Ferdinánd szaktársunk csinálta Geist Márton jóhírű 
nyomdájában. A levélfej egyszerűséggel párosult cél
szerűsége arra vall, hogy csinálója jól átértette a föl
adatát. A nyomtatás is szép meg tiszta. — Második 
mellékletünk a budapesti Bercsényi-nyomdában ke- 
szült, s e nyomda igazgatója, Augenfeld M. Miksa 
szaktársunk volt a tervezője. Ez a melléklet igen jo

példája annak, hogy a legközönségesebb kereske
delmi nyomtatványokba is bele lehet vinni bizonyos 
csínt meg modernizmust, s mindenek fölött elrende
zés dolgában lehet még a célszerűséget is fokozni. 
Harmadik mellékletünk miskolc-városi munka; Klein 
és Ludvig régi jóhírű nyomdájában készítették Lovász 
László szedő s Geró Sándor gépmester szaktársaink. 
E meghívójukkal immár pályadíjat nyertek Miskolcon. 
Az e pályázatról szóló birálati jelentés múlt havi füze
tünk 136. oldalán olvasható. A munka mindenesetre 
dicséretére válik csinálóinak. — Negyedik, ötödik es 
hatodik mellékletünk a budapesti Jókai-nyomdában 
(Berger és Schimek) készült. Mind a három darabnak 
Miiller Sándor szaktársunk volt a tervezője meg sze
dője, s a nyomda érdemes főnökeinek egyike: 
Schimek Ferenc a nyomtatója. A mellékletek a Nezsi- 
deri Papírgyártó Részvénytársaság péterfalvi papiros
gyárának finom famentes papirosára vannak nyom
tatva. Mind a háromat gondos szedésmunka, kitűnő
színérzék s tiszta nyomtatás jellemzi; s méltán dicsé
retére válnak a nyomdának meg az ügyes szedone .

A Kör szakbizottsága a harminckoronás pályadija a 
Dörner és Heimberg, valamint Márer Adolf fele ceg- 
jegyek szedőjének, vagyis Miiller Sándornak itelte o •

A borítékon meg a pályázaton részt vett ha m 
lékleten kívül még egy hetedik műlap is van f ,  u. , 
ben: Herbst S. kemigrafusnak Baer Ottó festékeivel 
nyomtatott céglapja. Az autotípia részben er 
után, részben gipsz-domborműről való f.° .ve , xbe 
készült. Ajánljuk e szép lapot is  m in d e n k i figyelmébe.
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Változás a Szakkör szaktanfolyamai dolgában.
Roppant jelentőségű dologról számolhatunk be a 

nyomdászati szakoktatást illetőleg. A kultuszminisz
térium megbízta dr. Czakó Elemér urat, az Iparmű
vészeti Muzeum őrét, hogy két-esztendős tanfolyamot 
létesítsen egyrészt bizonyos iparművészeti tudásnak 
a könyvnyomtatókba való átplántálása, másrészt az arra 
magukban kedvet érző művész-embereknek a nyom
dászati technikákkal való megösmertetése céljából. 
A tanfolyam már ez ősszel megnyílik az Iparművészeti 
Iskola helyiségeiben, s ismerve vezetőjének, Czakó dr. 
úrnak rengeteg grafikai tudását, nagy agilitását és a 
tanításra való rátermettségét: előre megjósolhatjuk, 
hogy a tanfolyam sikere páratlan lesz. — A Könyv- 
nyomdászok Szakkörének és a magunk szaktan- 
folyamainak vezetőségét Czakó dr. úr volt szíves 
értesíteni az előkészítésben levő fontos szakoktatási 
intézményről, s több ízben szűkebb körű értekezletre 
is hívta össze a nyomdászattechnikai irodalom vezető 
embereit. Ez értekezleteken alaposan tájékozódhattunk 
az uj tanfolyam céljáról és irányáról, s egyszersmind 
tisztába jöhettünk azzal is, hogy az uj tanfolyam 
okvetetlenűl bizonyos bénító hatással volna a mi tan
folyamainkra, amennyiben biztosra vehető, hogy azok 
a szakerők, akik Körünk kurzusain eddig oktató 
működést fejtettek ki: nem mulasztják el a további 
fejlődésükre nézve megbecsülhetetlen előnnyel kecseg
tető uj tanfolyamokra való beiratkozást, s így a mi 
tanfolyamainkat mindenesetre krízis fenyegetné 

Ezt tudva, tanfolyamaink vezetője Czakó dr úrral 
és a Szakkör vezetőségével egyetértőén módját kereste 
annak, hogy miképpen lehetne a két intézményt • az 
uj tanfolyamot meg a Szakkör tanfolyamait 'úgy

egyesíteni, hogy abból mind a kettőre csak előny 
szármázhassák. Alapos tanácskozások után a julius 
10-iki választmányi ülésen végre dűlőre jutott a dolog, 
s így most már jóformán egész biztossággal mond
hatunk egyetmást szaktanításunk jövőbeli szerveze
téről. A Czakó dr. úr vezetése alatt ősszel meginduló 
uj tanfolyam e szerint mintegy magasabb színvonalú 
folytatásaképpen fog szerepelni a Szakkör eddigi 
tanfolyamainak, s ez a körülmény már a címben is 
(” az Iparművészeti Iskola és a Könyvnyomdászok 
Szakköre nyomdászati tanfolyama” ) ki lesz fejezve. 
A kísérleti nyomda, amely nemsokára úgy is hajlék
talanná válnék, átköltözködik az Iparművészeti Iskola 
épületébe, de a fölszerelés tulajdonjogát illetőleg 
semmi változásról sem lehet szó. Az adminisztratív 
ügyeket, tehát a beiratkozás stb. dolgát az Iparmű
vészeti Iskola vállalja magára, de a kizárólag nyom
dászati kérdésekben egy a Szakkör által kiküldött 
háromtagú bizottság is meghallgatandó lesz. A Szak
kör átadja az uj tanfolyam céljaira a kereskedelmi 
kormány által adott kétezer-koronás államsegélyt, 
valamint a befolyó tagsági díjaknak közgyűlési hatá
rozat értelmében szakoktatási célokra fordítandó tíz 
százalékát, de a vidéki szakelőadások és kiállítások 
költségei még az utóbbi tíz százalékból fedezendők. 
A hallgatóság bizonyos mértékig korlátolt számban, 
s a hallgató eddigi működésének és képességeinek 
figyelembe-vételével vétetik föl, de másrészt meglesz 
a kellő gondoskodás arra nézve — például a Grafikai 
Szemle s a tanfolyami értesítő útján is —, hogy az uj 
tanfolyam eredményei a nyomdászok szélesebb körei 
számára is gyümölcsöző s jótékony hatással legyenek.

A Gépmesterek és Nyomók Körének jubileuma.
Nyomdasz-unnep volt e hó 19-én: a Budanesti 

Gépmesterek es Nyomók Köre ünnepelte alapításá
nak huszonotodik évfordulóját. Huszonöt esztendeje 
ugyams annak, hogy ez a most már jelentékeny és 
hasznos munkakört betöltő egyesülés életre kelt 

Terünk szűk volta nem engedi, hogy behatóbban 
foglalkozzunk a Gépmesterek Köre történetével Meq- 
tettek ezt gépmester szaktársaink már maguk is: 
a Kor irodalmi bizottsága negyvenhét-oldalas emlék
füzetben olyan tömören foglalta össze ezt a neoved 
százados históriát, hogy abból áttekinthető kivonatot 
adni úgyszólván lehetetlen. Ezért mi itt legföljebb 
csak igen általános s rövid méltatásra szorítkozhatunk 

A Gépmesterek Köre 1883 január 28-án alakult meo 
Német emberek voltak az alapítói, német szellem t  
német kedélyesség ütött benne tanyát, de az igaz 
német kollégialitásnak sokáig meglehetősen a híjával 
Csak hébe-korban csillámlott föl a Kör belső életé
ben némi szélesebb látókörű kollégialitásra és szak- 
szeretetre valló vonás. Néhány szakfölolvasást leszá 
mítva, a Kör úgyszólván segélyző egyesület jellegé 
vette föl. Munkanélküli- meg rokkantsági segedelme 
— bár vajmi kicsiny összegűt — adott szükségb< 
jutott tagjainak, s így némi jótékony hatása mellet 
ha öntudatlanul is, szeparatisztikus érdekeket szolgált

Az összes könyvnyomdái munkások egymásra
utaltságának tudata csak vagy tizenöt esztendeje kez
dett megerősödni a gépmesterekben, s lassú kifejlő
déssel csak ezóta kezdett átalakulni a Gépmesterek 
Köre a nyomdász-szervezet hasznos szervévé. Gyor
sabb tempójú haladásról azonban csak vagy nyolc- 
kilenc esztendeje tesz a Kör tanúbizonyságot, amint 
az az akkori (102) meg a mostani (589) taglétszámból 
is kitűnik- A szakápolás terén pedig éppen csak az 
utóbbi években kezdett intenzívebb munkásságot ki
fejteni a Kör. Mostani munkássága azonban már — 
mindenkinek el kell ismernie — tiszteletet parancsoló.

A tavalyi pénzforgalmi kimutatást ha nézzük : meg
lehetős fogalmat alkothatunk a Kör mostani műkö
dési köréről. A 12488 koronányi bevételből 588 ko
ronát rokkantsegítség, 1517 koronát pedig a munka- 
nélküliek segítése címén fizettek k i; rendkívüli segé
lyekre 422 koronát fordítottak, az önképző osztályt 
pedig 1852 koronával dotálták. A Kör működésének 
súlypontja tehát — mint már e számokból is kive
hető — az önképző osztályra esik, amelynek kereté
ben az agitáló bizottság és a szakbizottság igazán 
elismerésre méltó buzgalommal igyekeznek egyrészt 
a tagok anyagi jólétét emelni, másrészt a szaktechni
kai tudásukat öregbíteni, s megfelelő nívóra emelni.



VII 147

A gépek okozta zaj és
Érdekes cikket írt az Archív íiir Buchgewerbe egyik 

legutóbbi számában a berlini államnyomdának építési 
főigazgatója, Nicolaus G. Cikkében azt a kérdést tár
gyalja : vájjon lehet-e a n a g y  városok nyomdáinak 
gépeit zajtalanul működőkké tenni, illetőleg a gépek 
által okozott zajt annyira fölfogni, hogy a szomszéd 
házak lakói nappali munkájukban és éjtszakai nyu- 
galmukban ne háboríttassanak. E kérdést a magyar 
szakirodalom még nem tárgyalta, s ezért Nicolaus G. 
cikkéből szükségesnek véljük némely a könyvnyom-
tatót közelebbről érdeklő szemelvénynek a leközlését.

Hogy a nagyobb nyomdák gépei micsoda zajt és 
az épületnek minő rezgését okozzák, s hogy ez a 
zaj és rezgés mennyire érezhető a szomszéd házak
ban is : köztudomású. Hiszen egyes nyomdáknak 
például a Pallasnak is — ezért meg hasonló dolgo
kért évekig kellett pörösködnie. S ez nem is csoda, 
mert a gyöngébb idegzetű és esetleg álmatlanságban 
szenvedő emberek számára szinte tűrhetetlen a napi 
lapok előállításával foglalkozó nyomda szomszédsága.

A modern építéstechnikának vannak azonban már 
olyan eszközei, amelyekkel a gépek okozta zaj és 
rezgés megszüntethető, illetőleg minimálisra csökkent
hető. Példa erre a berlini államnyomda néhány esete :

E nyomda földszintjén egy sereg gép van elhelyezve. 
Alattuk pince, fölöttük pedig irodahelyiségek. A gepek 
folytonos járása és rázkódása által nagy zaj keletke
zett, amely az alul levő pinceboltozat akusztikai ha
tása következtében még erősbödött, úgy hogy az 
egész épületben szinte tűrhetetlen volt a zaj, s ezen
felül a rezgést is erősen érezték. A gép rezgésének a 
fa- avagy más anyagú pallóra való atszármazását 

úgy igyekeznek megakadá
lyozni, hogy a gép állványa 
meg a palló közé fát iktat
nak közbe. Fabetétről azon
ban az adott esetben nem 
lehetett szó, mert egyrészt 
túlságosan magasította volna 
a gépek állását, másrészt 
pedig a fa közbeiktatásával 
sokszor még csak erősbftjük 
a rezonnanciát. Rugalmas 
anyagok közbeiktatásáról is 
lehetne szó, de ezt a gép 
állványzatának lábai össze
nyomják, s a hangtompító 
hatás így elvesz. Aztán meg 
a nyomtató gépeknél elkerül
hetetlenül szükséges a víz
szintes fekvést biztosító fa
ékeknek az alkalmazása is; 
ezek révén pedig a gépnek 
egész súlya néhány pontra 
koncentrálódik, s a rugalmas 
anyag teljesen összenyomó
dik. Mindezek számbavételé
vel a berlini államnyomda 
mérnökei úgy segítettek a 
bajon, hogy bár rugalmassá 
csináltatták a pallót: e fölé 
merev anyagból még egy pal- 
lózatot készíttettek, amely a 
súlyt szépen elosztja a palló

rázkódás csökkentése.
egész fölületére. Az alsó, rugalmas pallózat pedig a 
hangtompítást a legteljesebb mértékben biztosítja.

A nyomda fotográfiai osztályából az étergőzöket 
és egyéb egészségrontó gázokat motorral kapcsolt 
szellőztető készülékkel hajtották ki. A készülék és a 
motor olyan zajjal működött, hogy a szomszéd helyi
ségekben nyugodt munkáról szó sem lehetett. E mel
lett a rázkódás is túlságosan erős volt, annyira, hogy 
a föntebb ismertetett zajtompító eljárás nem lett volna 
kielégítő. Az egész készüléket tehát motorostul együtt 
vaskeretre helyezték és e keret meg az alatta levő 
padozat közé spirális rúgókat tettek. A zaj ennek 
következtében ha nem is szűnt ugyan meg teljesen, 
de mindenesetre annyira enyhült, hogy üzemet zava
rónak és kellemetlennek nem lehetett többé nevezni.

Különös nehézségeket okozott a galvanoplasztikai 
osztály két gépének, egy dinamónak meg egy motor
nak az elcsöndesítése. E gépeknek nemcsak nappal 
kellett működniök, hanem a fürdők racionális kihasz- 
nálhatása okáért éjtszaka is. Mind a kettőnek a mű
ködése rendkívül zajos és rázkódó volt. A nagyobbik- 
nak, a huszonöt-lóerős motornak ezenfelül az volt 
a tulajdonsága, hogy a pallózatot néha annyira meg
rázkódtatta, hogy a körülötte alkalmazott néhány 
munkáson ennek következtében komoly megbetege
dési tünetek léptek föl. S mivel a német állami 
nyomda közvetetlen szomszédságában nagy bérpalo
ták vannak: a rázkódás átterjedt ezekre is, sok-sok 
idegesebb hajlandóságú lakót fosztva meg az éjtsza
kai nyugalmától. Az ezen való segítés módja abban 
állott, hogy a gépek alá mindenekelőtt rugalmas pal
lózatot készítettek, ezen pedig profilvasakból csinált 
erős keretet helyeztek el.
A keret és a fundamentum 
közé egy sereg olyan spirális 
rúgót tettek, amelyek nagy
sága úgy volt kiszámítva, 
hogy saját rezgéseik száma 
ne egyezhessék meg a gépek 
normális forgási számával.
Mert ha ugyanis ez a két 
mozgási gyorsaság megegye
zik egymással: a gép járása 
annyira nyugtalanná válik, 
hogy üzemben hagyásáról 
szó sem lehet. Bekapcsolás
kor gyakorta észlelhető ez a 
jelenség, de mihelyt hogy el
éri a gép a rendes forgási 
gyorsaságát: azonnal csönd 
lesz, s rendkívül nyugodtan 
működik a gép tovább. Ami
óta ezt a hang- és rezgés
tompító berendezést a gal
vanoplasztikai osztályban az 
igazgatóság megcsináltatta: 
a két gép éjjel-nappal sza
badon működhetik; rázkó
dás, rezgés az egész terem
ben nem érezhető, s a zaj
nak a szomszéd épületekig 
való átterjedése teljességgel 
ki van zárva, nemcsak nap
pal, de még éjtszakákon is.
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Színharmóniáról s egyéb ide tartozó dolgokról.
A színek birodalmába való behatolás ma már nél

külözhetetlen minden olyan nyomdászra nézve aki 
csak némiképpen is igényt tart a "jó szakember” 
titulusra. Az akcidens-szedőnek a színes nyomtatvá
nyok tervezésekor, a gépmesternek azok nyomtatá
sakor van szüksége bizonyos művészeti szempontból 
vett színtani tudásra, amely ugyan első sorban a gya
korlatból szerezhető meg, de nagyban hozzájárulhat 
a megszerzéséhez az elmélet is. Ezért közlünk most 
is -  főként jeles írónk, Czike N. Ferenc nyomán — 
némely fontosabb észleletet a színek harmóniájáról.

A színek s azok árnyalatai élesen vagy elmosódottan 
egymás melle helyezve egészítik ki egymást, s egy
más  ̂melle helyezésüknél érvényesül nem csupán az 
elmelet s annak szabályai, hanem -  és különösen -  
a ,o í z l e s  is . A színek kettős összeállításánál inkább 
csak altalános elvek lehetnek irányadók A karmin 
vagy krapp legjobb kék vagy zölddel kombinációban 
a hatas ,avul, ha mindkét színt bizonyos mélységben 
tartjuk világos helyeken pedig fehérrel helyettesítjük 
a zöldet. Vörös essarga kevésbé ajánlatos egymás 
mellett, kiveve teherrel együtt; annál szebb a vörös 
aranysargaval, midőn fekete is felettébb alkalm ad 
!eSZ » W rös feketére! íom olv S Í
!e“  ,s * ' T  a ?  m  “ svaetű. Cinóber a kníobl 
hatast kékké! tesz,; zölddel kombinációban még

l l o b, szmeket ?,d- ™nt egyéb vörös és zöld Tói
lehet feketevei erőltetett színeket pH „ í. j ,J,, ,
e hatás néha keresett. A mennige jól’ hat viláqoTabb 
kekkel; hatása kiáltó kékes zölddel; igen ke lemesen 
hat világos sargas-zolddel; sárgával sem tesz roTSzat 
naranccsal nem, térközt létesít, minélfogva kom b’ 
nacioia kisebb-nagyobb térközökhöz jó s z o lg á la t™  
Narancs világosan kitűnő hatást tesz ultramadnnal 
s? 'e e" vév.e azonban e hatás elenyészik t e S n  •
sotétebb színei zölddel szintén jól hatnak h IL il ’ 
ható színeket ad még viola-veqvülethen ' ,,í!?Szná" 
kérés zöld r , 3v z ö t ö i s é ^  h T z d td '& ff S S

É T ? ? 0”  összekötö térköz gyanánt 
felettébb nagyszerű. Aranysárga meg
lehetősen hat kobalttal, de legjobban 
Ultramar innal, mellyel a legragyogóbb 
kombinációkra alkalmas; pompás 
hatást tesz viola és piross ™  de 
kevesbe jó t  karmazsinnal és krappal 
Sárgás zöld legjobb hatást teszviolával 
úgyszintén pirossal és karmazsinnal
kulonosenfeherhozzávegyítése mellett’- 
k o m b , „ á d ö i t o p p .é s d „ ö b é S Snyék es erőteljesek; kékkel rossz 
hatast tesz Fűzöld jó összeköttetést
e h é l i V1c«1Va ’, m®1V ma9ában vagy eherrel, sót akar feketével is alkal

v & S e in k,rh5 b  ÖTSZekÖnetései mély vörössel is iok. Tengerzöld jól hat
menmgevel és cinóberrel, úgyszintén 
mola pmos és karmazsinnal való össze" 
kottetese, is ,ók. Egyébiránt a két 
színből való összeköttetéseknél sokka 
jobb hatást tesznek három, sőt tö S  
szín összeköttetései. A gyakorlatban 
legtermeszetesebb hármaskombinációt 
ad)ak: vörös, kék és sárga (nevezete
sen cinksárga, ultramarin és cinóber).

Ha a cinksárga más sárga által helyettesíttetik, úgy 
legjobb a vörös helyett is mélyebb vöröset vagy más 
két különböző színt venni. Ugyané színek világosan 
alkalmazva felettébb jó hatást tesznek. Narancs, zöld 
és pirosas viola szintén használható összeköttetés; 
ehhez a kombinációhoz járulhat még fekete, fehér és 
sárga. — Négy szín egymás mellé helyezésénél leg
helyesebb egymással rokon színpárokat venni, s a 
netáni zavaró ellentétességeket sárga, fehér vagy 
feketével kötni össze. A fehér, fekete és szürke kom
binációjába nagyon odaillik a világos kék, rózsa, 
világos zöld és mély sárga. Nagyon csinosan hat 
narancs arannyal és fehérrel; ellenben feketének 
sötét zöld, kék és viola színekkel való összekapcsolása 
kerülendő; jó hatást leginkább akkor tesz a fekete, 
ha kettős világos színek elválasztására használjuk.

Komplementér színpárok gyanánt közönségesen 
ultramarin használtatik sárgával és ciánkék narancs
csal ; e színpárok, valamint ibolya és sárga használ
tatnak leginkább selyemszövet-színek és ablaküveg
hez. Tanácsos nagyon az óvakodás a színösszeállítás
nál, nehogy egyik szín a másikat sértse, s az össze- 
hatás kemény, merev vagy éppen éles kifejezést 
nyerjen, mi különösen a komplementér színeknél 
vajmi könnyen előjöhet. Egyébiránt nem csupán a 
komplementér színek egymás mellé helyezése által 
áll néha a színek összehatásánál szemszúró zavar 
elő, hanem igen könnyen egy árnyalat révén még a 
teória keretén belül is. így a cinóber világos króm
sárga mellett kiáltóbb, mint a cinóber mellé illesztett 
komplementér színe: a kékes zöld, vagy krómsárga 
mellé állított kék komplementér szín. Nem szabad 
szem elől téveszteni azt sem, hogy mikor sárgát 
alkalmazunk vörös mellé, akkor a sárgát sohasem 
szabad átható színben tartani. A megtört harmad
rendű színek vegyítésénél különösen arra kell ügyel
nünk, hogy a vegyítéshez vett harmadik szín ne legyen 
aránytalan mennyiségű, mert ez által könnyen maszat- 
színné válhat keverékünk. Melegnek 
azon színek neveztetnek, melyekben 
a vörös és sárga szín uralkodik. A 
színek hidegsége pedig annál észre
vehetőbb, mentői inkább a kék szín 
válik bennök uralkodóvá. Hidegséget 
eredményez még a fehér és neutrális 
szürke is. Fokozatosan növelt szín
világosságnál a meleg színek világító 
ereje nagyobb mértékben emelkedik, 
mint a hideg színeké, a színmelegsé
get kifejező képesség pedig egészen 
a fehérbe átvitt fokozatban is meg
marad. A színvilágosság fokozatos le- 
fogyasztásnál ellenben a meleg színek 
világító ereje rohamosabban aláhanyat- 
lik, mint a hideg színeknél, úgy any- 
nyira, hogy a világosságnak bizonyos 
fokon túl való lesülyesztésénél a vörös 
(meleg) szín a (hidegebb) violánál is 
sötétebbé válik. Ezt különösen a 
nyomdásznak jó tudnia, mert akár
hány eset fordul napjában is elő, ami
kor a nyomtatvány hatásos voltát 
nagyban gyöngíti az ilyen színvilágos- 
ságbeli sajátság figyelembe nem vétele.
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Festékező hengereink és a velük való bánás.
Az enyv, mely a hengeranyag fő alkotó része, bőr

hulladékokból, belekből, általában állati hulladékok
ból forró vízben vagy gőzben való főzés által készül. 
Az így nyert folyós anyagot szűrőkkel tisztítják, s az
után táblákba öntve szárítják. A szerint, amint bizo
nyos állatoknak egyedül a bőre, körme vagy patája 
használtaik föl az enyvfőzéshez: emelkedik vagy 
esik az enyvnek az ára, ami különben elég termé
szetes és érthető dolog. Az enyvhez, egyrészt hogy 
súlyban emelkedjék, másrészt hogy több kötőerőt 
kapjon: krétát vagy cinkport kevernek hozzá, amely 
vegyítés azonban a mi hengereinkre nézve ártalmas.

Második fő alkotórésze a hengeranyagnak a glicerin. 
Ezt melléktermékképpen nyerik a sztearinsavak gyár
tásakor, amikor ugyanis a sztearint kénsav avagy 
egyéb anyagok segedelmével szétbontják. A glicerin 
sűrű olajnemű, erősen édeses ízű folyadék, amelyet 
különösen relatíve való nagy oldhatatlanság jellemez, 
ellentétben a cukorral és sziruppal, amely utóbbiak 
— mint tudjuk — nagyon könnyen oldódnak, s ezen
kívül hamarosan meg is pörkölődhetnek, illetőleg meg
olvadhatnak. Ha a glicerint meg az enyvet együttesen 
fölforraljuk: kitűnő ruganyos hengeranyagot kapunk, 
mely távolról sem oly érzékeny a levegőváltozás 
iránt, mint a szirup meg az enyv összekeverése útján 
készült hengeranyag. A hengerek úgynevezett "húzó- 
képességének” fokozása végett azonban gyakran még 
egy kevés nyers cukrot is kevernek a hengeranyaghoz.

Mindezzel azonban még nincs biztosítva a henger- 
anyag jósága és nyomtatási célokra való teljes alkal
mazhatósága. A legfő anyagnak, az enyvnek a minő
sége gyakran hihetetlenül silány, úgy hogy hiába 
keverjük hozzá a drága glicerint és nyers cukrot: 
kifogástalan és tartós hengereket nem tudunk véle 
előállítani. Az enyv jóságának ez a kétséges és bizony
talan volta tehát egy uj anyagnak a helyette való 
használatát tette szükségessé: a zselatinét, amely 
tulajdonképpen maga sem volna más mint enyv, de 
rendkívül finom, s azonkívül teljesen íz, szag meg 
szín nélkül való. Magától értődik, hogy előállításához 
csakis abszolúte tiszta nyers anyagok használhatók.

A zselatinnal készült hengeranyag természetesen 
jóval drágább, mint az olyan, amelynek enyv az alap
anyaga, de ennek fejében jóval különb a használ
hatósága meg a tartóssága is. A zselatinnak a henger- 
anyaggyártásban való fölhasználását különben az 

angolok kezdték meg, s ezért a zsela
tinnal készült jobb fajta hengeranyagot 
máig is angol hengeranyagnak nevezik.

A hengeranyag összetételének aránya 
igen különböző lehet. A gyakorlatban 
igen jónak bizonyult a következő 
arány: 8 kg. glicerin, 3 kg. nyers 
cukor és 7 kg. zselatin. A henger
anyag előállításakor az enyvet, illető
leg a zselatint két-három órán keresz
tül hideg vízben gyúrogatják, majd 
pedig egy éjtszakára deszkára helye
zik, s rendesen csak reggel látnak 
hozzá a további munkához. A glicerint 
meg a nyers cukrot valami hengerfőző 
készülékben másfél órán át erős kever
getés közben felfőzzük, s aztán hideg 
vízben meggyúrt zselatint hozzátéve,

lassú kevergetés közben folytatjuk a főzést meg vagy 
két óráig, illetőleg addig, amíg minden víz el nem 
párolgott, s a hengeranyag a kellő rugékonyságot el 
nem érte. Az utóbbit úgy állapíthatjuk meg, hogy a 
hengeranyagból papirosra csöppentünk valamicskét, s 
lehűlése után megtapogatjuk; így egy kis gyakorlat 
mellett biztosan megmondhatjuk: elég ruganyos-e az 
anyagunk. Ha ezt nem tapasztalnók: folytatnunk kell 
a főzést. A kész hengeranyagot szűrőn keresztül 
valami alkalmas tartóba avagy formába eresztik, amibe 
aztán lehűl. Főzés idején a hengeranyag vékonyan 
folyós, lehűlés után szívós és ruganyos. A kellő főzési 
hőfok elérése különben elég fontos, mert ellenkező 
esetben légbuborékok keletkezhetnek az anyagban, 
esetleg az úgynevezett kígyók is. — A hengeranyag 
összetételekor meg a későbbeni használatkor is külö
nösen ügyelnünk kell még a következőkre: A nyári 
melegebb időjárás keményebb összetételű anyagot 
tesz szükségessé, a tél ellenben gyöngébbet, puhábbat. 
A meleg irányában a hengeranyag oly érzékeny, hogy 
napsütötte helyiségekben a hengerek valósággal izzad
nak, s erős festékkel való nyomtatás esetében rneg- 
eshetik, hogy a hengerek darabokra tépődnek; külö
nösen a régi módi, enyv és szirup keverékéből készí
tett hengerekkel történt meg ez sokszor; az úgynevezett 
angol hengeranyag e tekintetben is tartósabb. A helyi
ség közepes hőmérsékét is ajánlatos ezért a henger
öntés idején számításba vennünk: a meleg fekvésű 
vagy a benne levő mótor által fölmelegített levegőjű 
helyiségben keményebb, a hidegebb, hűvösebb helyi
ségekben pedig puhább hengereket használjunk.

De tekintettel kell lenni a hengeranyag megválasz
tásakor arra is: vájjon miféle nyomtatványok készí
téséhez használjuk majdan a hengereket. Újságok, 
könyvek, táblázatok nyomtatásakor, valamint színes 
nyomtatáskor előnyösen használhatók a keményebb 
hengerek; minden más esetben a puháké az előny.

A készenlétben levő hengereket ne tartsuk nedves 
helyiségben, mert a nedvesség az anyagot megbontja 
és esetleg teljesen hasznavehetetlenné teszi.  ̂Ép úgy 
óvakodni kell a nagyon meleg helyen tartástól meg a 
napsugarak behatásától; valami szárazon hűvös, s a 
mellett léghuzatos helyiség a legjobb erre a célra. 
Fülledt levegőjű helyiség is ártalmas a hengerekre.

Az újabban sűrűén alkalmazott másoló-festékekkel 
való nyomtatásnál jó sikerrel alkalmazhatók az enyv 
és szirup összetételéből álló, tehát 
régi összetételű hengerek is. Az ilyen 
célra alkalmazott hengereknél nagy
fontosságú dolog a gondos tisztítás.

A régi módi összetételű hengerek 
öntésekor vigyázzunk arra, hogy a 
szirup tiszta s áttetsző, az enyv pedig 
jó legyen. Melegebb időszakban mind
két anyagból egyforma mennyiséget 
vehetünk, télen azonban ez az arány 
már három rész enyvre és öt rész 
szirupra változik. Az enyvet előbb 
vízben tartjuk, majd kiterítjük. Főzés 
idején egy darabig külön főzzük az 
enyvet, s csak ha már folyóssá vált, 
öntjük hozzá a már meleg szirupot.
Az egészet két-három órán át együtt 
főzve: öntésre kész. H o r v á th  A la jo s .



150 VII

Apró jegyzetek a betűszedők munkaköréből.
A  ré zvo n a la k  képének egységesítése.

Szólovunk már folyóiratunk hasábjain arról a moz
galomról, amelynek célja, hogy a rézléniák vastagsága 
dolgában bizonyos egyöntetűség hozassák be. Ezt a 
kérdést újabban a berlini könyvnyomdászok szakköre 
is behatóan tárgyalta, s egyszersmind tanácsokkal 
szolgált a betűöntőknek meg rézlénia-gyárosoknak 
arra nézvést, hogy minő irányban vigyék keresztül a 
rézvonalak képének az egységesítését. Az erről szóló 
referáda mindenek előtt konstatálja, hogy a rézléniák 
képének vastagsága eddig nagyon különböző volt még 
az azonos elnevezésű fajtáknál is; többféle vastag
ságot lehetett megkülönböztetni az úgynevezett finom 
tompafinom, kettős finom és félkövér elnevezéseken 
belül. E mellett a vonalképnek a lénia-törzsön való 
elhelyezése dolgában sincs egyöntetűség, úgy hogy a 
különböző betűöntödék és rézlénia-gyárak produktu
mainak együttes használata szinte lehetetlen dolog 
A vonalkép vastagságának különbsége legnagyobb az 
úgynevezett ornamensvonalaknál; sok ornamentum- 
sorozathoz a nyomdában rendesen használt rézléniák 
egyáltalában nem alkalmazhatók, úgy hogy az illető 
ornamentumsorozatok megrendelésekor léniát is külön 

hozzájuk vásárolnunk. Az ornamensvonalak 
kepenek vastagsága dolgában való különbség több
nyire csak egy-két tizedpontot tesz ki, úgy hoav az 
ornamens maga hatás dolgában aligha szenvedne ha 
a betűöntők a vonalait ennyivel vastagabbra vagy 
vékonyabbra vennek. A jövőben kibocsátásra kerülő 
ornamentumsorozatoknál más tekintetben sem okozna 
ez nehezseget. A szaksajtóban szép számmal jelen
ek meg a lema-kep egyöntetűségét célzó indítványok

Valamennyi kozott a minapában elhúnyt berlini szak' 
tanítónak, Filzhuth Pálnak a javaslata a legcélraveze
több. Nevezett a léniakép kiszámításánál egyséü l az
egy üzedpontot vette, amely különben már mérték
egységül g ig á it  az egyetemes betűvonal megállapí- 
tasánal is. Filzhuth a léniák vastagságában ily tized- 
pontnyi okozatokat különböztet meg, úgy hogy a tíz 
tizedpontnyi kepu negyedpetites félkövér lénia kén 
vastagság dolgában teljesen megegyezik a nyolcad
a i t  kövér lemaval. Valamennyi vonalfajta között a 
húsz tizedpontnyi vastagságú negyedpetites kövér 
lénia a legvastagabb. E szerint a finom vonaltól a 
negyedpetites kövér vonalig összesen húszféle kér, 
vastagság volna megkülönböztethető, s az eovséDe" 
sítés szempontjából ezek közül kellene kikeresnPá 
íegalka masabb fokozatokat. A berlini szakkör tech- 
m k a i bizottsága hosszas tárgyalások után arra a meg
állapodásra jutott, hogy a mostani húszféle vastag
ságból ot is eleg volna, még pedig: a
1. a finom, 2. a tompafinom, 3. a fél
kövér, 4. a háromnegyed-kövér és
5. a kövér lénia. A finom léniát el
ejteni nem lehetett, mert a táblázatos 
szedésben nagy szükség van rája.
A nyolcadpetit és negyedpetit léniák 
képvastagsága egy tizedpont. A húsz 
tizedpontnyi vastagság volna a negyed
petites kövér léniáé. A tiz tizedpontot 
tevő félkövér képvastagságot a ne
gyedpetit félkövér és nyolcadpetit kö
vér léniák reprezentálnák. A tompa-

finom lénia vastagságát öt tizedpontban, a három- 
negyed-kövérét pedig az eddigiekből következően 
tizenöt tizedpontban kellene megállapítani. Ezzel az 
öt vonalkép-vastagsági fokozattal beérheti a nyom
dász, de hogy mindenféle eshetőségre meglegyen a 
panacea: a berlini szakkör technikai bizottsága még 
két további képvastagsági fokozatnak a beállítását is 
megengedhetőnek tartja; ezek egyike három, a másik 
pedig nyolc tizedpontnyi vastagságú volna, s mind a 
kettőnek ornamensvonal volna a helyes elnevezése.

A vonalképnek a törzsén való elhelyezését illetőleg 
az a megállapodás, hogy annak középre kell esnie.

A kettős finom vonalak nyomtávolsága ma jófor
mán minden gyártmánynál más és más. Erre nézve 
úgy szól a javaslat, hogy az egy tizedpontos vonal
képek közt tizennégy tizedpont nyomtávolság legyen.

A pontozott léniákat illetőleg is okvetetlenül kell 
valamit cselekedni, mert e tekintetben most hallatlan 
a rendszertelenség. Egyetlen rézlénia-gyár például 
harminchat-féle pontozott léniát mutat be a minta
könyvében. A berlini szakkör e részben azt ajánlja, 
hogy a pontok közül minden negyedpetites hosszú
ság közepére egy-egy essék, egy ciceróra tehát hat, 
négy ciceróra huszonnégy. A vonalkép vastagságául 
az öt tizedpontnyi tompafinom képvastagság veendő.

N ega tívbe tűs  h ird e té se k  váz la tozása.
A fekete-alapú, fehérbetűs hirdetések készítésének 

munkáját mindenki ismeri. Egyszerűen megszedjük a 
szedést, tiszta levonatot készítünk róla, s ezt átadjuk 
a kemigrafusnak, aki könnyű szerrel pontos negatív 
klisét csinál utána. Annál nehezebb azonban a negatív
betűs hirdetések meg egyéb betűk vázlatának az el
készítése. Csak most sikerült egy F r ie d m a n n  G . nevű 
szaktársunknak olyan eljárást kifundálnia, amelynek 
segedelmével ez is elvégezhető mehanikai úton.

Friedmann eljárása a litográfia alapeszméjén, a víz 
meg a zsíros anyagok nem-keveredhetőségén alapszik. 
Valami nagyobb szívóképességű s erősebb műnyomó- 
papiros, egy ecset meg némi folyós tus kell hozzá.

Mindenek előtt elkészítjük a szedést, terpentinnel 
jól megmossuk, s aztán festék helyett valami színte
len, de olajos-zsíros masszával — például firnászos 
transzparinnal, vastagon folyós firnásszal stb. — hen
gereljük be, s aztán a műnyomó-papirosra a rendes 
módon lenyomatot készítünk róla. A föladásnak nem 
szabad túlságosan vastag rétegűnek lennie, s a nyo
más is csak mérsékelt legyen, mert különben a föl
adott massza kiverődik a betűk szélére. — Az ezután 
következő munka a legegyszerűbb színező-technika.

Nagyobb-betűs szövegnél telemártjuk 
az ecsetet tussal, s a szöveg meg 
a rajz körül előbb kontúrt húzunk 
véle, aztán bemázoljuk a többi üres 
helyet is. Ha az ecsettel a betűkre 
tévedünk: nem baj, mert hisz e he
lyeket zsíros voltuknál fogva a vízben 
oldott tus amúgy sem igen fogja meg. 
Kisbetűs szövegnél csak kissé márt
juk az ecsetet a tusba, s aztán átlós 
irányban húzogatjuk véle át a szöve
get. Az eredmény így is, úgy is az, 
hogy tiszta negatív vázlatot kapunk.
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Rotációs gépeink és azok észszerű kezelése.
A rotációs nyomtatásnak mind nagyobb szerepe 

lesz a grafikai sokszorosításban. A jelentősebb napi 
lapok üzemét szinte el sem képzelhetjük immár rotá
ciós gép nélkül; az illusztráció-nyomtatásban — leg
alább a külföldön — mind nagyobb elterjedtséget ér 
el, s egyéb technikákban is meglehetősen nagy a sze
repe. Hogy mindez a jövőben még nagyobb arányú 
lesz; biztosítja egyrészt a nagy tőkének egyre foko
zottabb bevonulása a grafikai sokszorosító iparágak 
területére, másrészt pedig a gépgyárosoknak ama 
törekvése, hogy rotációs gépeiket mentői tökélete
sebbekké és mentői sokoldalúbban használhatóakká 
tegyék. Tényleg úgyszólván hétről-hétre merülnek föl 
e tekintetben többé-kevésbé jelentékeny újítások.

A rotációs nyomtatás technikájának ismertetése 
tehát immár aktuálissá kezd válni a nyomdászati 
szakirodalomban. Mert bizony ha figyelemmel kisérjük 
a magyarországi és külföldi rotációs üzemek termé
keit: gyakran kétségbevonhatatlan nyomát találjuk 
annak, hogy e részben a nyomdászati szakirodalom
ban még igen sok volna a tenni való. Az egyes tech
nikai fogásoknak, különösebb eseteknek a közlése 
mindenesetre nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy a 
rotációs nyomatok külső dolgában különbek legyenek.

A rotációs nyomtatásban előfordulható tömérdek 
galiba és fönnakadás között szép számmal van az 
olyan, amelyet a hőmérséklet változásai okoznak. 
E részben különösen téli időben sok a panasz.

Bár a rotációs gép joggal sorozható a legkompli
káltabb nyomtatósajtók közé: ritkán választják meg 
számára jól a helyet. A jó nyomtatás alapföltétele 
tudvalevőleg az volna, hogy a helyiséget jól át lehes
sen melegíteni, s hogy a középhőmérséklete átlagosan 
tizenhat-tizenhét Réaumur-fok legyen; mentői mele
gebb a helyiség, annál vígabban szalad benne a rotá
ciós gép. Ha azonban a gép már olyan helyiségben 
áll, amely nehezen avagy csak hosszasabb fűtéssel 
melegíthető át: jól tesszük, ha a festéktartó alá apró 
lyukacskákkal ellátott vékony gázcsövet szereltetünk, 
s a gázt mindig még jóval a nyomtatás megkezdése 
előtt meggyujtjuk, hogy a festék jól átmelegedhessen. 
A festékező mű a nyomtatósajtóknak úgyszólván a 
lelkök, s éppen a festékező műt hanyagolják el a 
legtöbb esetben. Némely rotációs gép már a gyártá
sának hiányosságainál fogva rosszul dörzsöli széjjel 
a festéket; ha már most ehhez az is hozzájárul, hogy 
a hengerek elhanyagolt állapotban vannak, vagy pedig 
nem állanak pontos párhuzamban egymáshoz: teljes
séggel lehetetlen a kifogástalan 
nyomtatás. Rotációs gépen dol
gozó régi jó gépmesterek állí
tása szerint a napjában néhány 
óra hosszat működő rotációs 
gépeknél a festékező hengere
ket átlag minden hat-nyolc hét
ben meg kell újítani; de ebben 
természetesen a hengeranyag 
minőségének is lehet jókora 
szerepe. Ha a hengereket túl
ságosan sokáig használjuk: oly 
merev lesz a fölületük, akár a 
bőr, s a szívósságukat tisztára 
elveszítve, úgy gördülnek végig 
a gyorsan forgó formahengeren,

akárcsak valami Iaskanyujtó fa. A nyomat ilyenkor 
természetesen nem lehet valami tiszta: csupa P'szo , 
csupa folt, s akárhány esetben alig-alig is olvasható.

A festéktartót is gyakran igen elhanyagolt állapot
ban találjuk, ami pedig elég hiba. Hiába mosogatlak, 
tisztogatják a hengereket ilyenkor napjában: afestek- 
tartóban fölhalmozódott piszok egykettőre átrakodik 
rájuk, s a nyomat maga is mihamar piszkossá lesz. 
Ha azonban a festéktartót gyakrabban megtisztít]uk: 
a hengereket sem okvetetlenül szükséges folytonosan 
tisztogatnunk, föltéve, hogy a papiros sem porzi 
valami nagyon. Az ilyen erősen porzó papiros hasz
nálatánál ajánlatos dolog a gőzzel nyirkosító készü
lékek valamelyikét alkalmazásba venni. Mindenesetre 
jóval több ezeknek az előnyük, mint a hátrányuk.

A hengerborítás dolgában is sok-sok dolgot lehetne 
megszívlelni. Általános tapasztalatunk, hogy a nemezt 
és a papirosból való borítást viszonylag ritkán szok
ták megujítgatni. Sokszor pedig az a baj, hogy túl
ságosan telebabugykázzák a nyomóhengert. Pedig az 
ilyesmi csak úgy elitélendő a rotációs üzemnél, mint 
a közönséges gyorssajtón való munkálkodásnál is.

Nagyobb példányszámú nyomtatás esetében min
den egyes lemezváltoztatáskor meg kell újítanunk a 
hengerborítást. Ha sürgős a munka — ami újság- 
nyomtatáskor meglehetősen természetes  ̂ valami 
és a nemez még félig-meddig használható állapotban 
van: úgy segíthetünk magunkon, hogy a nemezt szi
vaccsal megnedvesítjük; ez azonban csak ideig-óráig 
tartó segítség. Legokosabb, ha a nemezt minden 
egyes használat után levesszük, meleg vízbe tesszük, 
s egy-két órára rá nagyon alaposan megtisztogatjuk.

Ujságnyomtatáskor hengerborításul a nemez a leg
alkalmasabb anyag; ha viszonylag drágának is lát
szik egy kissé: időt nyerünk a használata által, s 
azonkívül az újság külseje is rendszerint különb így.

Fontos a rotációs nyomtatásban a festék minősege 
is. Némely nyomdász és lapkiadó rosszul alkalmazott 
takarékosságból silány anyagú, rendkívül gyönge kötő
képességű festéket használ, amely rendes mennyiség
ben véve lehetetlenné teszi a nagybetűs soroknak es 
feketébb kliséknek tiszta kiadódását. Úgy segítenek 
tehát ilyenkor magukon, hogy bővebb, sokszor na
gyon is bő mennyiségben adagolják a festéket, ami
nek azonban szintén megvannak a maga kellemetlen 
következményei: a rendszerint vékonyabb meg földes 
anyagokkal telített, silány ujságpapiroson átüt a híg 
festék és sokszor szinte olvashatatlanná válik a nyom

tatás. Ilyen esetben — ami pe
dig köztudomásúlag elég gya
kori — nem marad más hátra, 
mint hogy olyan festéket ve
gyünk, amelyben valamivel több 
a festőanyag. Ha a nyomda 
temperaturája megfelelően ma
gas : az ilyen erősebb festek is 
egészen jól földolgozható a ro
tációs gépen. Jelentékeny kolt- 
ség-különbözettel pedig nem 
jár a dolog, mert a jogesteknek 
sokkal nagyobb a kiadó-kepes- 
sége, mint a rosszé, s így ter
mészetesen aránylag lovai ke
vesebb mennyiség kell belőle.
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Egyéni nézetek a nyomdász-ember feladatairól.
Korunk a hazudozás és képmutatás százada. Társa

dalmi életünk nem egyéb, mint "cifra nyomorúság”. 
Csalás magában az életben és csalás annak jelen
ségeiben ; csalás a művészetben csak úgy, mint ipar
ban és kereskedelemben. A hazudozás és képmutatás 
ma már korszellemmé vált. Nemcsak egymást csalják 
meg ma már az emberek, de megcsalják önmagukat 
is. Bútoraink fenyőfája hányszor és hányszor hazudja 
magát juhar-, dió-, cseresznye-, mahagóni-, sőt még 
ébenfának is; szobrocskáinkon hányszor akarják el
hitetni magukat a kő és gipsz márványnak, a vas 
bronznak, a bronz ezüstnek, aranynak stb. így van ez 
az iparművészetek minden ágában, így van ez a 
könyvnyomtatásban is.

Ezt a hazudozást az iparos némelykor a megren
delő, máskor meg a maga hibájából követi el. A meg
rendelő pl. azt akarja, hogy nyomtatványa oly hatást 
keltsen, mintha az egy képrámában vagy eqv ferdén 
álló táblán lenne elhelyezve, melyet egy emberalak 
a nyakába akasztva tart. Nem volt ritka, különösen 
régebben, az olyan szöveg-elhelyezés is mikor azt 
egy lengő zászlóra szedték. Előfordult az is mikor 
a betűkből házat, kacskaringós kígyót, perspektívát 
mutató sorokat szedtek. A következő epizód bizonvítia
azt> T  c* haszná,ata a nyomtatványonbosszankodast is idézhet elő ■ Y

Egy kis leány kezébe üzleti kártya került, melynek 
b.aI, oldalara színes virágcsokor volt nyomtatva a 
virágcsokor szara két vízszintes vonallal el volt 
metszve,^ a keletkezett szalagon a cég neve állott 
A kis leány a virágot a papirosról le akarja venni 
mi természetesen nem sikerül; végre sírva szalad a
S r v íz f e 02' SV * VÍrá90t tépie Ie a p aPirosró1 és

Ha a fönn leírt esetek akár a megrendelőtől, akár 
a konyvnyomtatotol származnak -  hiba. Méo nedio

slk á
Megtörtént továbbá hogy egyik vidéki nyomdában 

Mozaik cím alatt díszesebb verses könyvet nyom 
tattak. A címlapot odaadják a nyomda akcidensszedő- 
lenek, k. egypar tel|es kivitelű vázlatot készített 
A szerzőnek sehogysem tetszettek a vázlatok Másnan 
elhozza egyik budapesti cement- í .  b S o E S S K  
árjegyzőket és azt akarja, hogy a címlapot úgy , 
sek el, mint azt az árjegyzékben levő cementpadlóza 
minta mutatja. E kívánságának természetesen S e t
nem tettek, mivel tudta az illető szedő hoov elős^r 
azt nyomdai anyagból elő nem lehet állítani, másodszor 
azt padlóza nak es nem címlapnak készítették. Ebből 
a példából láthatjuk, hogy m in d en  ip a rb a n  a z  a n y a 
g o t  ú g y  k e l l  f ö ld o lg o z n i , a h o g y  a z t  a z  i l l e tő  s z i k  
m e g k ív á n ja .

Kerüljük az oly hatást, amely azt a látszatot akarná 
kelteni, mintha ezt vagy azt a tárgyat nem is az illető 
szak s nem is abból az anyagból, mint aminőből 
tulajdonkeppen az van, készítette.

A természetben e ferdeséget semmiben sem találjuk 
meg; a természet hazudni nem tud. A jegenyefa 
magas, de mély a gyökere is, a hegyről legördülő kő 
a legszélesebb oldalán áll meg. A természetnek örök 
törvényei vannak, melyekből a tanulságot az iparra 
való tekintettel igen könnyen leszűrhetjük. S ezt a 
eszűrt tételt a következő három pontba foglalhatjuk

össze: a )  Tudnunk kell azt, mi a nyers anyagunk.
b )  A nyers anyagot mily eszközökkel dolgozzuk fel.
c ) A feldolgozandó anyag mily célra fog szolgálni. 
Ha e három pontot a könyvnyomtatásra alkalmazzuk, a 
következő felelet vár reánk: a ) A nyomdász-ember
nek nyers anyaga a papiros, b )  Ezt feldolgozzuk 
betűk, ornamensek, festékek és nyomtató gépek segít
ségével. c )  A cél többféle lehet, de legtöbbnyire 
tudósítás. — a )  A papiros mivel sík felület, díszíteni 
csakis sík idommal lehet; kerülnünk kell tehát minden 
plasztikai produkciót, s csakis vonalakkal és folt
hatással igyekezzünk célt érni. b )  A papiros feldol
gozására szolgáló anyagok súlyosak, a nyomtatás is 
több métermázsa nyomással történik, ennek az erőnek 
a nyomtatványban is kifejezésre kell jutnia. Ezt a 
kifejezési módot nem úgy kell érteni, hogy a betűk 
a papirosba bemélyedjenek és az ellenkező oldalon 
tapintással érezhetők legyenek, hanem hogy kerüljük 
a vékony betűk és vonalak használatát, mert ez sem 
lenne egyéb, mint a készítés módjának meghazud- 
tolása. S hogy legalább tompa vonalakkal és folt
hatással dolgozzunk, megköveteli ezt a papiros és a 
higiéna. Fényes felületű papirost ma már az autotípia 
nyomtatásán kívül nem igen használnak, mert már a 
közönség is rájött arra, hogy a fényes felületű papiros 
a reflex folytán a szemet bántja, különösen, ha lámpa
fénynél olvasunk. A modern papirosok mindegyike 
matt, struktúrája gorombább, — a betűknek és orna- 
menseknek tompának kell lennie, c ) S ha célját tekint
jük, a nyomtatványok nagy része a reklám érdekében 
lát napvilágot. A vékony betű a papiroson szerényen 
meghúzódik, míg az erőteljes a papirosból kiemel
kedik, mintha azt mondaná: itt vagyok, olvass e l !

A munka sikerében az anyag bevallásán és cél
szerűségén kívül az egységesség és stílszerűség is 
nagy szerepet játszanak. Ez a sző : e g y s é g e s s é g  annyit 
jelent, hogy a papiros harmóniában álljon a betűvel, 
a betű az ornamenssel, a betű és ornamens pedig 
egy bizonyos fajú, illetőleg stílusú legyen. De hogyan 
készíthetjük el a munkát egységesen ? Erre sokan azt 
mondják, hogy ma már a munkamegosztás folytán 
teljesen lehetetlen. Mikor a könyvnyomtatás gyermek
korát élte, akkor lehetett a könyv stílszerű, mert 
maga a könyvnyomtató készítette a papirost, véste 
és öntötte a betűket, készítette a festéket, nyomtatta, 
sőt még be is kötötte a könyveket. Ma pedig más
más gyáros készíti a papirost, festéket, betűket. Ez 
még csak a nyersanyaggyártás, de hány és hány 
ember kezén megy keresztül a könyv, míg az elkészül. 
Már magát a szöveget is többen szedik; ha az író 
nem ügyel az ortográfiára, megesik, hogy egyik rövi
den, a másik meg hosszan szedi; ez megtördeli, az 
akcidensszedő a címlapot szedi, a korrektor átolvassa, 
a gépmester nyomtatja, s ha hozzávesszük még a 
könyvkötői munkát, akkor elmondhatjuk, hogy a rend
kívüli munkamegosztás folytán az egységesség lehe
tetlen. Van azonban még egy mód, amely biztosít 
minket a stílszerű mű kiviteléről. Ez a mód abból 
áll, hogy az illető munkát adjuk egyetlen egy szak
ember kezébe, ki miután azt áttanulmányozta, meg
választja az írás műfajához képest a papirost és betűt, 
meghatározza az oldal nagyságát, a szedőnek meg
magyarázván, hogy mily nagyságú betűből és beosz
tással szedje. A tördelést is természetesen az végzi,
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aki a kézirat-csomót kapta, majd utasítást ad a nyom
tatónak és a könyvkötőnek. Ha a szedés ily intéz
kedések között történik, nemsokára itt van az az 
idő, mikor az oly óhajtva várt egységes könyv meg
születik.

Különösen a papiros és betű helyes megválasztása 
a legfontosabb. Ezzel történhetik a legtöbb galiba. 
Az angol és német könyvek szépségét az emeli, hogy 
a papirost és betűt műízléssel meg tudják választani. 
Az olasz és német prototipograf usok könyveinek örök 
szépsége is főképpen annak tulajdonítható, hogy a 
vastag és jó minőségű struktúrás papiros meg az 
erőteljes gót, szemigót és antiqua betűk pompás har
móniában voltak egymással. A papiros meg a betű 
e művekben való harmóniája valóban mintaszerű. 
Sokan úgy gondolják, hogy e két anyag helyes meg- 
választása a legfontosabb. Tudjuk azt, hogy az üzleti 
konkurrencia a betűöntödei és papiros-ipart oly magas 
színvonalra emelte, hogy ezeknek varietását meg sem 
lehet számlálni. A papirosnál a legfehérebb és leg- 
símábbtól a legsötétebb és legdurvábbig oly hosszú 
sor van, mint majdnem a betűk kicsinységétől és 
vékonyságától a legnagyobb és legkövérebbig. Ezt a 
hosszú skálát egy nyomdásznak (aki magát annak 
meri nevezni) ismernie kell. Tudnia kell, hogy ehhez

vagy ahhoz a papiroshoz mily betű es ornamens, mily 
térelosztás és szín illik a legjobban.

Ha ezeket ismeri is, nincs' minden nyomdában 
annyiféle betű és más anyag, hogy a PaP“ °J*“  
alkalmazkodni tudjon. Ezen a szegénységi hibán lehet 
annyira-mennyire segíteni. Ha a papiros feher e > 
szedjük a rendelkezésünkre álló vékonyabb fajtí 
betűkből (groteszk). Ha vékony betűk nem lennének 
akkor úgy segítünk magunkon, hogy a szedést lobban 
megritkítjuk, vagy a színezéssel igyekezzünk enyhítem 
a betűk markánsságán. De megfordítva is alma 
dolog, mikor struktúrás papirosra vékony betűvel 
kell nyomtatnunk (ezt, ha lehetséges, mindig kerul)uk), 
segítsége más nem lehet, mint vagy kevesebb beosz
tást eszközöljünk, vagy a színezéssel igyekezzünk 
célt érni. Általában véve el lehet mondani, hogy ha a 
papiros és betű nincs is jól megválasztva: a he yes 
beosztással a differenciát csökkenthetjük.^

Az előbbiekben elmondtam egyet és mást az ipar
ban, különösen a könyvnyomtatásban előforduló ferde-
ségekről, utat is próbáltam mutatni a helyes irány 
felé; vannak olyanok, akik a dolgot máskép ío21a 
fel, hisz minden embernek más meggyőződése lehet, 
én azonban tartom a mondást: De gustibus non es 
disputandum. Lengyel Sándor.

Magyar helyesírási szokások és vitás kérdések.
Talán egyetlen egy olyan rendezetlen ortografiájú 

nyelv sincsen a világon, mint éppen a magyar. Még 
a hivatalos helyesírási szabályok sem egyformák. 
Külön helyesírása van az akadémiának, külön az 
iskolának. Azelőtt az akadémia helyesírási módszere 
volt az irányadó iskoláinkban, azonban a tudományos 
intézetet és az intézet módszerét elintézte egyetlen 
ember : Wlassics Gyula volt közoktatásügyi miniszter 
egyszerűen rendeletet adott ki, amely az iskolák szá
mára hatályon kívül helyezte az akadémia helyesírási 
módszerét, s újat léptetett a helyébe. Jóllehet a 
Wlassics-féle ortográfia jóval egyszerűbb az akadé
miáénál, mindamellett nem tudott népszerű lenni. 
Az egyszerű c és a személyes névmások egyszóba- 
irása, valamint az idegen nevek magyaros Írása: ez 
a három intézkedés talált csak kedvező fogadtatásra 
a Wlassics közoktatásügyi miniszter ortográfiájából.

De valljuk meg őszintén, hogy a nyomdászoknak 
igen nagy részük van a helyesírás terén tapasztalható 
nagy fejetlenségben. A nyomdászok ugyanis semmi
féle szabályt sem respektálnak, s még a rosszban 
sem következetesek. Vegyünk csak sorra néhány 
példát: Minden eddig közhasználatban volt nyelvtan 
olyan elválasztási szabályokat tartalmazott, amelyek 
szerint ha két magánhangzó között három mással
hangzó van, akkor két mássalhangzó marad az első 
szótag mellett és csak egy a második mellett. Pél
dául: Ist-ván, klast-rom, Ang-lia, temp-lom, And
rás, és a többi. Azonban egyetlen olyan nyomdában 
sem dolgoztam még, ahol az említett szabályok sze
rint szedtek volna. Ellenkezőleg: megmosolyogtak, ha 
nem igy választottam el: Is-tván, klas-trom, An
glia, tem-plom, An-drás, és a többi. Kutattam, érdek
lődtem, de eddig semmi elfogadható magyarázatara 
nem akadtam ennek a szokásnak. Mert hogy nem jo 
ez a szokás, azt egyszerűen az egészséges nyelv-

érzékre való hivatkozással is bizonyitani lehet. Mi
csoda nyelvérzék, micsoda romlott nyelvérzék kell 
ahhoz, hogy valaki helyesnek tartson ilyen elválasz
tást: An-glia, Is-tván! Aki csak keveset is foglalko
zott a magyar nyelvvel, az tudja, hogy vajmi kévés 
az olyan magyar eredetű szó, amely két mással
hangzóval kezdődik. Az idegenből csent két mással
hangzóval kezdődő szavakat is némely vidékén a 
nyelv jellegzetes sajátosságával ejti ki a magyar. 
Például krajcár helyett karajcárt mondanak, plébános 
helyett pelébánost, gróf helyett gerófot, és igy tovább. 
Ebből is látható, hogy a jó ősnyelvérzékü magyarnak 
nehezére esik a szó elején lévő két mássalhangzó, 
és igy csak logikus, ha ez az érzék az elválasztások
nál is érvényesül; és ha a katolikus felekezeti isko
lákban nem restelik elválasztani: temp-lom vagy 
klast-rom, akkor igazán érthetetlen, ha a nyomdászok 
egy sehol nem létező rossz szabályra hivatkoznak, 
s aszerint választják el a kérdéses szavakat. Ismét
lem, semmi bizonyosat nem tudok arra nézve, hogy 
miképpen harapózhatott el ez a baj. De sejtem. 
Magyarország poliglott állam, ahol a sok nemzetiségi 
nyelv mellett különösen a németet beszélik olyano 
is, akik különben anyanyelvűkre nézve magyaro .̂ 
A németben pedig éppen az említett rossz szó as 
szerint választanak el, ami természetesen â  neme 
nyelvnek teljesen megfelelő és jó elválasztási mo 
lehet. Tudjuk, hogy a múlt század hetvenes evei en 
még inkább a német nyelv dominált Pesten is, 
igy nem csoda, ha az akkori német lapsze o 
keletkező magyar lapoknál is német helyesírási 
bályokat alkalmaznak. Magam is emlékszem 
mint verte ki fejemből az iskolai nyelvtantu ,
a tanitómesterem, és később milyen természetesnek

____ ,____ :x’ __ .- fxrnn oinször — mint lói ísko-
szállhatott egyiklázott fiú — mosolyogtam. Igv
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nyomdásznemzedékről a másikra ez a szokás is. 
Általában az elválasztások körül sok félszegséget 
tapasztalhatunk. Pedig ha minden szabály alól van is 
kivétel, az bizonyos, hogy az elválasztási szabályokat 
minden szónál alkalmazhatjuk, anélkül, hogy sérte
nénk az egészséges nyelvérzéket. Szabály szerint 
például ha két magánhangzó között egy mássalhangzó 
van, akkor a mássalhangzó a második szótaghoz 
Írandó. És csodálatos, hogy a nyomdászok ezt a sza
bályt is úgy kiforgatták az eredetiségéből, hogy igazán 
érthetetlen. Az említett szabályt ugyanis respektálják, 
de egy esetben mégis kivételt tesznek: akkor, ha 
valamely szóhoz az é r t  szótag vagy rag járul. Ebben 
az esetben nem tartják be a szabályt, hanem külön 
szedik a szót és külön a ragot, ami igy leírva nem is 
hangzik olyan rosszul. Például: p é n z - é r t ,  h á z - é r t ,  
k e r t - é r t ,  és a többi. Megjegyzem, hogy abszolúté 
semmi értelme nincs annak az okoskodásnak, hogy 
külön kell lennie a szónak és külön a ragnak. 
Szabály sincs rá semmiféle magyar grammatikában 
De föltéve, hogy helyes az érvelés, akkor mért nem 
alkalmazzák ezt a szabályt más esetekben is? Mért 
választják el, hogy p é n z - é r t ,  és mért nem, hogy 
p é n z - é r e ?  Mért választják el, hogy h á z  é r t , és mért 
nem, hogy h á z -á r a  ? Ha jó elválasztás az, hogy p é n 
z é r e ,  akkor bizonyára jónak kell lennie annak is 
hogy p é n -z é r t .  Ha jó az, hogy h á -z á r a , akkor annak 
is jónak kell lennie, hogy h á -z é r t . Ennél világosabb 
és logikusabb valami nincsen a világon. És mégis azt 
látjuk, hogy a különben értelmes és különösen helyes 
gyakorlati tudással rendelkező nyomdász ezt nem 
akarja megérteni. Mondhatom, hogy az akadémia 
nyomtatványain kivül nem láttam még sajtóterméket 
ahol helyesen választották volna el az említett sza’ 
vakat. Az emberek olyan görcsösen ragaszkodnak a 
legfelszegebb szokásokhoz, hogy szinte bosszantó 
Akinek aztan megvan a helyes fölfogása vagy tudása 
és azt érvényesíteni akarja, azt kinevetik vagy ki- 
gunyolják, aki pedig a sok ludat is legyőzi azt el 
nevezik mindenféle nyelvreformátornak meg mi 
egymásnak. Egész csomó levelezőlapot kaptam már 
az akadémiáról, amikor bizonyos esetekben odafor 
dúltam, hogy igazamat bizonyítsam. Persze mikor 
igazolva voltam, akkor lehordták az akadémiát is. 
Magam sem vagyok az, aki szentirásnak tartia az 
onnan eredő intézkedéseket, de annyi bizonyos, hogy 
például az említett kerdesek nem lehetnek vitásak s iav 
nyugodt Ielkiismerettel megbízhatnék a sok romlott 
nyelvérzekü nyomdász egy tudós testület döntésében 

Igen gyakori az az eset is, hogy az utcák neveit 
kis betűkkel szedik. Például: d o h á n y -u tc a , s á r k á n y -  
u tc a , g y o n g y t y u k - u t c a , és a többi. Ez sem helyes 
mert a d o h á n y , s á r k á n y  meg a g y ö n g y t y u k  szavak 
ugyan közös főnevek, de tulajdonfőnevekké lesznek 
ha valamelyik utcát vagy teret jelölik meg velük! 
Hiszen ha ilyen logikával következetesek lennénk 
akkor nagyon sok embernek a nevét is kis betűvei 
kellene kezdenünk Például: v e r m e s  (Vermes), k o v á c s  
(Kovács), p a ta k i (Pataki), es a többi. Ha az utcák 
neveit kis betűkkel Írják, akkor mért Írják naggyal 
például a folyok neveit olyan esetben, mikor a folyó 
neve egyébként nem tulajdonfőnév ? Például ■ V á o  

Nagy a rendszertelenség a kötőjel használatánál is 
Ez azonban legalább érthető, mert ennél a kérdésnél 
igazán mindenki a gusztusa szerint járhat el. A ma
gyar nyelvben annyi az összetett szó, hogy nagyon 
nehéz egy olyan szabályt találni, amely minden eset
ben alkalmazható. Szerény véleményem szerint ezt a

kérdést úgy lehetne megoldani, ha az összetett sza
vak között egyáltalában nem alkalmaznánk kötőjelet. 
Eleintén talán egy kissé furcsa volna a szemnek a 
sok hosszú szó, de ez még mindig sokkal praktiku
sabb és Ízlésesebb, mint a tömérdek sok kötőjel 
használata. Különösen a nagyobb nyomdákban sok 
bosszúság éri ezen a réven is a szedőket, akik csak 
örülhetnének egy ilyen egyszerű megoldásnak. Itt csak 
egyetlen érvet lehet fölhozni: az egyforma mással
hangzók torlódását, amelyek a kétjegyű mássalhang
zók ( s z ,  z s ,  t y , g y  és a többi) miatt zavart okozhat
nak. Azonban ma már ez sem lehet érv. Ha ugyanis 
nem hozza a szemünket zavarba ugyanez az eset, 
mikor az egyszerű szavakban ( k ö z s é g i ,  h a t ty ú k , e g é s z 
s é g e s )  fordulnak elő, akkor nem bánthatja a szemet 
az ilyen egyszerűsítés sem: ö s s z s z á m a d á s ,  v i z s u g á r ,  
n a g y g y ű lé s  és a többi. Persze ez még nem jelenti a 
kötőjelnek az Írásjelek közül való teljes kiküszöbö
lését, mert az elválasztásoknál a jövőben is alkal
mazhatjuk. Emlékszem ugyan arra, hogy az elválasz
tások ellen is akciót akartak indítani (Imreh Sándor), 
azonban minden eredmény nélkül. Ami természetes is. 
Az elválasztásnál csak abban az esetben lehetne nél
külözhető a kötőjel, ha nem kellene teljes sorokat 
szednünk, vagyis ha a tömör szedésnél is meghono
sítanák az irőgéprendszerü sorokat. Ez azonban ma 
még lehetetlen, sőt valószínűleg az is marad, hacsak 
valami rendkívüli gyorsaságú szedőgéppel nem hono
sítják meg, amelynek a sorai ilyen rendszerűek lesz
nek. A kötőjelet persze ilyen összetett szavaknál sem 
nélkülözhetjük: ö s s z e - v i s s z a ,  g i z - g a z ,  á r k o n -b o k r o n ,  
m á r -m á r , é d e s - k e v é s ,  a d á s - v e v é s ,  és a többi. Minden
esetre elég érdekes kérdés a kötőjelek kérdése is.

Aztán itt vannak a rövidítések. Általában maga 
a rövidítés is csak egyszerű hagyomány, amelynek 
azonban ma már csak itt-ott látjuk a gyakorlati hasz
nát. A rövidítések ugyanis még a Gutenberg előtti 
időkből maradtak ránk, amikor nem volt könyvnyom
dászat és a könyveket úgy irták-rajzolták. Akkor tehát 
a rövidítések nagyszerű gyakorlati értékkel bírtak, 
mert sok időt és fáradságot lehetett a segítségükkel 
megtakarítani. Ma azonban a folyó szöveg között 
semmi értelme és megmagyarázható oka nincs a 
rövidítésnek, s ahol csak tehetjük, kerüljük is ezt a 
szokást. így talán lassan majd divatját múlja. Minden
esetre azonban a rövidítéseknél is vannak visszás
ságok. Szokásban van például, hogy ha valamelyik 
rövidítésnél csak a szó első és u t o l s ó  betűjét hasz
náljuk, akkor pontot nem alkalmazunk. Praktikus 
dolog, de ezt is össze-vissza alkalmazzák. A követ
kező rövidítéseknél például használnak pontot: d r . 
(doktor), k r . (krajcár), ca . (cirka), p f g .  (pfennig), és a 
többi. Pedig ha nem teszünk pontot a d a ra b , fo r in t  
vagy más ilyen szabály alá eső rövidítések után, 
akkor az említett szavak rövidítésénél is fölösleges 
Fölösleges a pont akkor is, ha valamely szót jellel 
vagy más betűvel rövidítenek. Például: q (métermázsa), 
§ (paragrafus), K  (korona), és a többi. — Csak ott 
rövidítsünk, ahol gyakorlati hasznunk van belőle. 
A kompressz szedésnél ma már nincs rá szükség, 
mert nem jelent olyan időmegtakartást, amely végső 
eredményében jelentékenyebbnek volna mondható.

Persze még nagyon sok vitás és nem vitás helyes
írási szokás és kérdés van, amelyekről — a szer
kesztőség szives hozzájárulásával — legközelebb 
értekezhetünk, nem zárkózván el természetesen a 
kérdések alapos tisztázására irányuló objektív vita 
elől sem. S z i lá g y i  J ó z s e f .
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Apró jegyzetek a gépmesterek munkaköréből.
Az írógépbetűs nyom tatás utánzása.

Kisebb nyomdákban gyakran híjával vannak az 
úgynevezett írógépbetűknek, bár a kereskedő-világ 
igen sokszor ezek használatához köti a megrendelé
seinek föladását. Ilyen esetben a kis principális kitűnő 
hasznát veheti a következő eljárásnak: Széles-vágású 
vékony antiqua betűkből megszedjük a szöveget, még 
pedig azzal a szedéstechnikával, amely a gépírásos 
betűk szedésekor szokás. Ha ez megtörtént, a rendes 
módon összeszorított szedést tégelyes sajtóba emel
jük. A nyomtatás azonban föladóhengerek, sőt festék 
nélkül történik. A sajtó két ívfogója közé vékonyabb 
selyemdarabot feszítünk, erre pedig indigó-másoló
papirost teszünk, úgy hogy a selyemdarab meg a 
másoló-papiros a berakásra kerülő nyomtató-papiros 
és a szedés között foglal helyet. A másoló-papirost 
időről-időre el kell tolnunk. A nyomtatás természe
tesen meglehetősen lassan történik, s nagy példány
számról nem lehet szó. Mindamellett jó tudnia min
den gépmesternek meg betűszedőnek ezt az eljárást.

A ha jtósz íjak  ta rtósságának biztosítása.
A hajtószíjak tartósságának növelésére legjobb, ha 

tiszta halzsírral vagy faggyúval bedörzsöljük őkeÉ 
még pedig a külső fölülettikön, mert hisz ez a fölület 
már csak a nagyobb volta revén is jobban ki van 
téve a romlásnak, mint a belső. A szíj ápolásának ez 
a módja egyébként úgy a leghelyesebb, ha úgy nyolc- 
tíz hétben egyszer este jól lekeféljük a szíjat, majd 
meleg vízzel megáztatjuk, s reggelre kelve megfagy- 
gyúzzuk avagy behalzsírozzuk. Ilyenformán a szíj 
belső fölületének a különb tapadás okáért való be- 
zsírozása is fölöslegessé válik. Ha azonban sokat 
csuszkorál a szíj: rendszeresen kenegethetjük a belső

oldalát is. Bekenés után eleinte fokozódni szokott a 
csuszkorálás, de abban a mértékben, ahogy a szí] 
faggyút magába szíva, megduzzad: csőkké 
későbben. Gyantapornak a szíjra hintésé valammt a 
kátránnyal, viasszal, szurokkal való beken 
ajánlatos. Ezek egyrészt merevve, törékennyé teszi 
a szíjat, másrészt a korongokat is piszkítják. Hasz 
nálatba vétel előtt az uj szíjakat ajánlatos meg nyúj
tanunk. Ez a legegyszerűbben úgy történik 2V 
összekapcsolt szíjat fölakasztjuk, s aztan o y 
fokozódó nehézségű súlyokat teszünk beleje egeszen 
addig, amíg a súlyokkal az üzem közben való rendes 
feszültségnek mintegy ötszörösét érjük el. 
nyújtásra csak akkor nincs már szükség, ha a szí) 
működése közben is kellőképpen kijárta mar magat, 
ami átlag úgy három-négy hét alatt következik e.

Ha a szíj erősen meg van feszítve : könnyen a ten
gelyágynak egyoldali túlságos megszorítása, majd 
ennek következtében melegen-futás következik e. 
A szükséges hosszúság pontos kiszámítása eseten 
különben a túlságos feszültség esete könnyen k12̂ -" 
ható. Az üzem hosszabb szünetelése esetében )0, ha 
a szíjat ledobjuk a korongról, hogy úgyszólva meg
pihenhessen ; az ilyesmi nagyban hozzájárul a tartós
sága növeléséhez. Észszerű kezelés mellett különben 
eléa naov a jófajta bőrből való hajtószíjak tartóssága.

Leg jobb anyag a géprészek tisztítására.
Egy kitűnő gépmester szaktársunk sok-sok anyagot 

próbált már ki e célból, s valamennyi között a követ
kező összetételűt találta a legjobbnak: 15 rész ter
pentin-olaj, 25 r. sztearin-olaj, 25 r. finom csiszolo- 
vörös és 40 rész finom csontszén-por. A kevereket 
ecsettel keni a géprészekre, s egy darabig rairnk 
hagyva, száraz rongydarabbal szépen letörli okét.

Magyar Nyomdászok Évkönyve az 1909. évre.
Huszonnegyedik életévébe fordul immár a Magyar 

Nyomdászok Évkönyve. Negyedszázadnyi idő alatt 
fejlődött a mostani színvonalára. Apró könyvecske 
volt 1883-ban, vaskos, az egész nyomdászvilág érdek
lődésére számot tartó díszmű mostan. Az eddig meg
jelent huszonhárom kötetet egymás mellé állítva, hű 
tükrét kapjuk a magyar könyvnyomtatás negyedszáza
dos állapotának, s részben mindama szellemi mozgal
maknak is, amelyek a mi kicsiny világunkban időről- 
időre megdobogtatták legjobbjaink szívét. Hűséges 
krónikása volt az Évkönyv a szakbeli eseményeknek, 
s egyszersmind biztos fokmérője a technikai és ipar- 
művészeti irányban való minden eddigi haladásunknak.

Az Évkönyv szerkesztése és kiállítása dolgában 
negyedszázad alatt kijegecesedett tradícióhoz most is 
ragaszkodni fogunk, nem zárkózva el azonban a nemely 
tekintetben való praktikus újításoktól sem. Célunk e z . 
a december első napjaiban megjelenő uj kötet ne csak 
hogy méltán sorakozhassál? az utóbbi évek ország- 
világ dicsérte kötetei mellé, hanem hogy mind szak- 
tudományosság, mind pedig művészies kiállítás es

nstruktív mellékletek dolgában fölül is múlja azokat 
\z ennek elérésére szükséges eszközök egész arze- 
lálját sikerült immár egyesítenünk, s így bizton remei- 
ük, hogy az uj kötet páratlan lesz a m aga nemeben.

Amikor mindezt a magyar könyvnyomtató-világnak 
bejelentjük: előfizetést nyitunk a Magyar Nyomdaszol? 
ívkönyve december hó első napjaiban megjelenő kote- 
ére. A könyv előfizetési árát valami csekélységgel 
emelnünk kellett, mert mint tudvalevő: a könyvei? 
előállítása az idén jelentékenyen megdrágult. Az v- 
?önyv előfizetési ára tehát most 3 korona Budape - 
ten s a vidéken egyaránt. Ez az összeg szeptember 
közepéig 20—30 filléres részletekben is letorlesztne o. 
í\ki azonban augusztus 15-éig Körünkbe beira . 
3 tagsági illetékeit rendesen fizeti, a Graftkai 
lén kívül ingyen kapja meg az Évkönyvet is. S 
nés után 4 korona lesz a Magyar Nyomdászok tvKony 
vének az ára, helyben éppen úgy, mint a vi■ 
Olcsóbban a tanulóknak sem adhatjuk az •

A Könyvnyomdászok Szakköre va a,sz ^ sz(g 
megbízásából: Novák László, szerkesztő.
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Könyvismertetés és egyéb apró közlemények.
M estevszedö szaktársainknak különös figyelm ükbe  
ajánljuk a 163. oldalon közö lt pályázati hirdetést.

Az Évkönyv könyvdíszére hirdetett pályázat
e hő 19-ikén került eldöntésre. A százkoronás dijat három be
érkezett pályamű közül Fekete Béla szaktársunk nyerte el.
A jegyzőkönyvet tér hiánya miatt jövö számunkban közöljük!

A Magyar Könyvszemle ezidei második füzete
a megszokott bőséges és érdekes tartalommal jelent meg. Első 
cikke a múzeumi könyvtár 1907-iki állapotát ismerteti, s négy 
szövegkép meg négy melléklet van mellette. A szövegképek elseje 
a kézirattár uj berendezését mutatja; egy másik szövegképen a 
levéltár uj berendezését látjuk; a harmadik szövegkép Pécsi 
Lukács "Hasznos orvosság minden lelki betegségek ellen”  című 
1797-ben megjelent könyvének címlapját adja kicsinyített hason
másban ; a negyedik ábra egy középkori latin biblia bejegyzésé
nek fakszimiléje. A mellékletek elseje a pozsonyi ev. egyház 
újévi egyleveles üdvözlő lapjának cinkográfiai másolata Az ere
deti Láng pozsonyi rézmetszőnek a munkája, ki a maga korában 
igen jő hírnévnek örvendett. A lapot különösen az teszi érde
kessé, hogy alul az erre kijelölt helyekben az 1682-ik évben 
megkeresztelt, hazassagra lepett és eltemetett egyháztagok száma 
kézzel van beleírva. A füzet második melléklete Petőfinek eqv 
levelét mutatja be autotípiai reprodukcióban. Petőfi ezt a levelét 
1844 február havában írta Tárkányi Bélához. A harmadik mellék
let gyönyörű címeres levélnek a reprodukciója; ennek az erede
tijét Izabella királynő adta 1547 május 14-én Somosdi Székelv 
Balázsnak. A négy melléklet közül utolsónak van számozva bár 
előbb foglal helyet az a cinkográfiai hasonmás, amelynek erede 
tijét Kossuth Lajos írta 1874 május 4-ikén Hajász Pál tállvai 
ág. ev. lelkészhez. E levélben Kossuth nagyérdekű nyilatkoza
tokat tesz születése időpont|áról, melynek napját határozottan ő 
sem tudta -  A Nemzet! Múzeum könyvtára különben jócskán 
gyarapodott az elmúlt esztendőben. A nyomtatvány! osztály gya
rapodása pédaul 15 422 (ebből 12 152 a köteles példány). A kőajv- 
tárilag földolgozandó es részben már földolgozott gyarapodáshoz 
járul még 34643 (1906-ban 28287) darab apróbb nyomtatvány me" 
lyek anyaguk természete szerint a következőkép oszlanak meg:

1 . Gyászjelentések .....................   56gl
2 . Zárszámadások és üzleti jelentések 2763
3. Egyházi körlevelek .................._  ......... 2<)4
4. Periratok .................................'  ........
5. Hivatalos iratok ..................  ................
6. Műsorok ........ ........................ . ..................  ,,,,,
7. Alapszabályok ............................  . ..
s. színiapok .......................................; ; ; ; ; ;  8950
9. Falragaszok..................................

10. Vegyes apró nyomtatványok ... ... ”  “  2416
Összesen .................“ 34643

Ezeket is beleszámítva, a nyomtatványi osztály összes avara 
podásának darabszáma tehát 50065 (1906-ban «  899) darab

A hírlapkonyvtar összes gyarapodása 144 912 (1907-ben 911391 
a kézirattáré 610 (1906-ban 708), a levéltáré pediglen 3087 vo! ’

Aa” aSY/ r M °r'TÍn-rnle Ü leűüjabb füzetének tartalmából kieme! lendo még Mel.ch János dr. cikke Dévai Biró Mátyás "Ortho- 
graphia Vngarica”  járói meg a magyar helyesírásról Gulvás 
Pál dr. leíró jegyzéke a Nemzeti Múzeumban ievö aldinákról és 
3Z * SZeP ,Ke- ° S' ameíYet. Kollár>Yi Ferenc szerkesztő írt ’mi- napaban elhunyt nagytudasu elődéről, Schönherr Gyula dr.-ról.

Magyar nyelvű s fölfogást! művészeti lexikon.
A magyar művészeti irodalom egyik régen érezhető hiánva a 

közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztályának pártfogása 
és támogatása révén nemsokára megszűnik. Arról van uavanis 
sző, hogy a műértő, műbarát s a nagy közönség a jövőre nem 
kénytelen német szaklexikonhoz fordulni, ha magyar művészek 
életrajzi adatairól vagy műveiről óhajt felvilágosítást kapni 
A Wurzbuch es a még ennél is tekintélyesebb Nagler a mi szem
pontunkból alig használhatók, mert hiszen a magyar művészettel 
és művészekkel még akkor nem sokat törődtek, amikor megírták 
azokat. Miután pedig az ott tapasztalható nagy hiányokat mindez 
ideig teljesen és rendszeresen senki sem pótolta nálunk, innen 
magyarázható a művelt közönség nagyfokú tájékozatlansága 
különösen a régi magyar művészeti kérdésekben. A tizennyolcadik 
századból például még Mányoki általánosan ismeretes ugyan, de 
a tizenhatodik, tizenötödik s a még régibb századok magyar 
művészeit már csak a kevés számú szakember ismeri. Pedig a

középkor a magyar földön is megtermetté a maga művészeit, s a 
most készülő terjedelmes magyar műtörténeti lexikon be fogja 
igazolni, hogy az örökös háborúk s a katonai élet által okozott 
elvadulás közepette már a tizenkettedik századtól kezdve arány
lag szépen virágzott hazánkban a művészet is. A legrégibb száza
doktól napjainkig élt és élő összes magyar képzőművészek élet
rajzainak s műveinek összeállításán évek óta fáradozik dr. Szendrei 
János, a kiváló történész és Szentiványi Gyula, a neves műtörténet
író. A régibb századok sok ezer magyar művészét már össze
gyűjtötték s most a jelenben élő magyar festő-, szobrász- és 
építőművészek életrajzainak beszerzésén fáradoznak. E mű 
okvetetlenül kiválóképpen érdekelni fogja majd a nyomdászokat 
is, mert lehetetlen, hogy ne essék benne szó a tipográfiánkról 
meg a vele elválaszthatlanul összefüggő fametsző művészetről.

Nyomdász-Évkönyv és Úti Kalauz 1909-re.
A Nyomdász-Évkönyv és Úti Kalauz tizenegyedik évfolyamára 

szóló előfizetési fölhívást a napokban küldték szét. Az a lelkes 
támogatás, mellyel az elmúlt évtizeden keresztül szaktársaink 
ezt a vállalatot támogatták, remélni engedi, hogy ezt a támogatást 
a jövőben sem vonják meg. A szerkesztőség oda fog törekedni 
ezentúl is, hogy a vállalat mindenben megfeleljen a szaktársak 
kívánalmainak. A Nyomdász-Évkönyv és Úti Kalauz ez alkalommal 
is közölni fog szak- és társadalmi cikkeket és minden olyan 
gyakorlati útmutatást, melyre a nyomdában vagy a nyomdász
társadalomban a szaktársaknak szükségük van. A Nyomdász- 
Évkönyv és Úti Kalauz 1909. évi tizenegyedik évfolyama legalább 
olyan terjedelmű lesz, mint a legutóbbi és ez alkalommal is 
mellékelve lesz az útirány-térkép, mely a Magyarországon utazó 
szaktársaknak igazán megbecsülhetetlen. A Nyomdász-Évkönyv 
és Úti Kalauz ára példányonként Budapesten 90 fillér, vidéken 
1 korona. Minden 10 példány után egy tiszteletpéldánnyal szolgál 
a kiadóhivatal. Megrendelések a pénz előleges beküldése mellett 
legkésőbb szeptember hő végéig beküldendők, hogy a nyom
tatandó példányok iránt tájékozva lehessen a kiadó Szakegyesület.
A könyv legkésőbb 1908. évi december hő 1-én megjelenik.

Könyvkereskedői hirdetések a XV. században.
Igen érdekes könyvről írt ismertetést érdemes bibliográfusunk, 

Gulyás Pál dr. a Magyar Könyvszemlének legújabb füzetében.
A könyv címe: ” Buchhándleranzeigen des 15. Jahrhunderts”  és 
Lipcsében jelent meg Hiersemannál. Szerzője Burger Konrád.

Bár a könyvet nem volt alkalmunk látni, az a gondos ismerte
tés, amelyet Gulyás Pál dr. tollából olvastunk, fogalmat ád egy
részt a könyvről, másrészt ennek tárgyáról. Le is közöljük tehát:

A XV. századi könyvkereskedelem történetéhez érdekes ada
lékok azok a nyomtatványok, melyeket a könyvkereskedéssel 
foglalkozó nyomdászok, kiadók és kereskedők vagy a saját saj
tójukon vagy a velük üzleti összeköttetésben álló könyvnyomtatók 
útján készíttettek abból a célból, hogy az eladásra szánt sajtó
termékeket elterjesszék. Miután a papiros magas értéke folytán 
az e fajta nyomtatványok forgalomból kikerült s fölös példányait 
a könyvkötők a nemezpapiros előállításához szívesen fölhasz
nálták, a ránk maradt példányok túlnyomó részét régi kötések 
tábláiból áztatták ki a buzgó és szerencsés kezű kutatók. Kultúr
történeti érdekességük kétségtelen, s Konrad Burger, a német 
könyvkereskedők tőzsdeegyesületének lipcsei könyvtárosa hasz
nos munkát végzett, amikor a fenmaradt könyvkereskedői hirdet
ményeket összegyűjtve, pompás hasonmásokban hozzáférhetővé 
tette a tudományos használatnak. Gyűjteménye 32 darabból áll, 
s zöme németországi eredetű. Az ibériai félszigetről s Francia- 
országból egy sincs a gyűjteményben. Angliát William Caxton, 
Németalföldet pedig Gheraert Leu egy-egy hirdetménye képviseli; 
Svájcból két hirdetmény van leközölve, az egyik a kutatás mai 
állása szerint: Berthold Ruppel baseli nyomdászé 1470 tájáról, 
a másik Bernhard Richel ugyancsak baseli könyvnyomtatóé 
1482-ből. Olaszországból Burger öt hirdetményt tesz közzé, mind 
az öt német származású nyomtatók terméke: nevezetesen 
Schweynheym és Pannartz római nyomdászoké 1470 és 1472-ből; 
a velencei Erhard Ratdolté 1483. és 1485-ből, s végül az ugyancsak 
Velencében működő Johann Herborté 1481 tájáról. * A német- 
országi könyvkereskedői hirdetmények legrégibb darabja Diebolt 
Lauber hagenaui kéziratkereskedö t450 táján kelt hirdetése, mely 
egy a három király legendáját tartalmazó kéziratban maradt reánk, 
s jelenleg a British Museumban őriztetik. A legrégibb nyomtatott 
könyvárusi hirdetmény a gyűjtemény második tábláján van re
produkálva, s Heinrich Eggestein strassburgi sajtójának terméke 
1469 tájáról. Az év és nyomdász nélküli hirdetményben egy biblia
kiadásról van szó: hihetőleg Eggestein negyvenegy-soros biblia- 
kiadásáról, mely 1470 körül került napvilágra. A becses hirdetmény 
egyetlen eredeti példánya a müncheni udvari és állami könyvtár
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tulajdona. — A hirdetések zöme, mint a legutóbbi példa is 
mutatja, egy-egy munka ismertetésére és ajánlására szorítkozik. 
Élelmesebb kiadók azonban gyakran megragadják az alkalmat, 
s az uj műről szóló hirdetménybe régibb kiadványaikat, vagy 
más cégektől átvett műveket is belevesznek. így pl. Antoni 
Koberger Antoninus-kiadása megjelenésekor ” In theologia” , 
"Sermones”  és ” In medicinio * címek alatt csoportosítva régibb 
kiadványokat is fölvesz hirdetményébe. A sajátképi könyvkiadói 
jegyzékek legrégibb példája Peter Schöffernek egylevelű nyom
tatványa az 1469 és 1470 közti időből. A jegyzék huszonegy ily 
művet sorol fel, melyek közül kettő eddigelé egy példányban 
sem ismeretes. A többi tizenkilenc nyomtatvány közül három a 
Gutenberg műhelyének, hét Füst és Schöffer közös műhelyének, 
nVolc pedig Schöffer külön műhelyének a terméke, míg a Boni- 
facius VIII., liber sextus decretaliuma felől nem vagyunk tisztában, 
miután 1465-ben és 1470-ben is jelent meg egy-egy kiadása.

A közölt anyag egy külön csoportját a könyvügynökök (Buch- 
führer) részére nyomtatott hirdetmények teszik. Ezek rendesen 
általánosságban mozgó felhívások a közönséghez, melyben rak
táruk meglátogatását kérik. Máskor viszont az általános szólamok 
helyett a raktáron lévő könyvek szakok szerint csoportosított 
jegyzékét teszik közzé. — A hirdetmények terjesztése a könyv- 
ügynök föladata volt. Ismert tudásoknak és a könyvvásárlóknak 
a házhoz küldték a hirdetéseket; a nagy közönség részére pedig 
kifüggesztették őket oly helyeken, ahol sok ember megfordult, 
tehát a templomok, iskolák, városházak ajtaján s hirdető tábláin.

Az uj kibocsátású húszkoronás bankjegyek.
A vörös húszkoronás bankjegyeket június hó 22-ikétől kezdve 

be kezdték vonni, s helyökben újakat bocsátanak forgalomba. 
Áz uj bankjegyek százötven milliméter szélesek és kilencven 
milliméter magasak, s az egyik oldalukon magyar, a másikon 
német szövegűek. Víznyomat nincsen a papiroson. A tulajdon
képpeni bankjegyet guillochozott keret fogja körül, amelyben 
fölül a középen ” Húsz korona”  illetőleg ” Zwanzig Kronen” 
fölírás vagyon, a sarkokban pedig a huszas szám húzódik meg. 
Az alsó sarkokban nyolc nemzetiségnek a nyelvén olvashatjuk a 
húszkoronás megjelölést. Mindkét oldalt jobbról tojásdad alakú 
guillochozott keretben női fejet látunk, balról pedig ugyancsak 
guillochozott oválisban címert. A színes alapban fölváltva guil
lochozott ornamenset meg domborhatású huszas számot látunk, 
ezenkívül a német oldalon fönn domborhatású, jobbra néző zöld 
női fejet vörös alapon, a magyar oldalon ugyanezt balra nézőén 
és vörös színben zöld alapon. Az eddigi vörös húszkoronásokat 
1910 június 30-ikáig fizetésképpen és becserélésre fogadja el az 
Osztrák-Magyar Bank, azon túl 1916 június 30-áig már csak be
cserélésre. E határidő lejárta után a régi bankó értékét veszti.

A Szakkör megalakulása Miskolc városában.
A Typographia e hó 3-iki számában olvassuk a kővetkező soro

kat : ” A miskolci nyomdászok a Szakegyesület kebelében, külön 
tagsági dij mellett, továbbképző szakkört létesítettek, amelynek 
kifejezetten egyedüli célja a szakképzés fejlesztése. Tervbe van 
véve az összes európai szaklapok megrendelése, nyomtatvány- 
gyűjtés, szabad előadások, fölolvasások, szakviták tartása, idő
közönként nyomtatvány-kiállítások rendezése, pályadijak kitűzése 
szedésre és nyomásra stb. A kör elnöke Cseplák Jenő, titkára 
Venkovits Károly, pénztárosa Lovász László szaktársak. Ha a kör 
megmarad kitűzött céljánál — amit remélünk — igen követendő 
példát adott az ország többi városaiban dolgozó szaktársaknak is.”

Nemzetközi fotográfiai kiállítás Budapesten.
Az Amatörök Országos Szövetsége legutóbbi választmányi ülése 

elhatározta, hogy 1909-ben a Műcsarnokban nemzetközi fénykép- 
kiállítást rendez. A lefolyt országos kiállítás várakozáson fölüli 
erkölcsi és anyagi sikerrel járt, s mintegy tizenkétezer ember 
tekintette meg, ami pedig mindenesetre hatalmas eredmény.

Öt millió koronába került rotációs sajtó.
Úgy látszik, hogy a litográfiái nyomtatásnak a jövőben nagy 

szerepe lesz a rotációs nyomtatással kapcsolatban is. Legalább 
Amerikában már mutatkoznak ennek a jelei. Az American Litho- 
graphic Company kiadásában hetenkint'fcét millió példányban lap 
jelenik meg. E hatalmas újság borítólapja hat színben nyomtató- 
dik egy újonnan készült kombinált könyv- és cinknyomó rotá
cióson. Ennek az érdekes gépnek a szerkezetét röviden a követ
kezőkben ismertetjük: Az óriási arányú nyomóhenger a gép ele
jén fekvőén van elhelyezve, s körülötte a litográfiái nyomtatás 
céljára való hat formahenger sorakozik. Ezek mindegyike a meg
felelő litográfiái részlemezt tartalmazza, s természetesen külön 
festékező szerkezettel is van ellátva. A papirostekercsről jövő 
papiros mindenek előtt ehhez a nagy nyomóhengerhez jut, s itt 
sorjában fölvéve a litográfiái kép színeit, átmegy a gép másik, 
szövegnyomtatásra szolgáló részébe, ahol szennyfogó-tekercses

berendezkedés veszi elejét a friss festék lehúzódásának. Ha a 
szövegnyomtatás is megtörtént, a gép az ivet szétvágja s össze
hajtja. — A litográfiái nyomtatáshoz való hat formahengert igen 
érdekes módon állították e lő : mindenek előtt vastag vörösréz
borítással látták el, s ezen aztán elektrolítikai processzussal 
cinkréteget állítottak elő, amely a tulajdonképpeni nyomtató- 
fölületet képezi. A galvanikus cinkrétegre készülnek az átnyo
matok. Az átnyomatokról átlag huszonötezer jó lenyomat készít
hető, ami tizenegy órai munkának felel meg, lévén a gép munka- 
képessége kétezernégyszáz példány óránkint. Átnyomattal ellátott 
formahengerek különben folytonosan készletben vannak, amelyek
nek kicserélése viszonylag elég gyorsan történik meg. A már 
nyomtatásra használt hengerekről a rajzot a cinkréteggel együtt 
bizonyos sav-összetétellel távolítják el, mely a cinket ugyan föl
oldja, de a vörösrezet nem támadja meg. A formahengerekre való 
átnyomás különben egy külön erre a célra készült átnyomó-sajtón 
örténik, amely a legfinomabb beállító készülékekkel van fölsze

relve, úgy hogy a regiszter abszolút pontossága biztosítható.
Hogy a hat színforma egymásra-nyomtatása a szükséges gyor

sasággal történhessék: a papiros meg a festék különleges pre
parálásának köszönhető, ami különben a lapkiadó társaságnak a 
szabadalma, s azonkívül még meglehetős szorgosan titkolják is.

Hogy mennyibe került ez a gép, a mi viszonyaink mellett 
szinte elképzelhetetlen. Mint a társaság jelentéséből olvassuk, 
több mint egy millió dollárt, vagyis több mint öt millió koronát 
adtak ki rája, mire tökéletesen elkészült. Az igaz, hogy ez a gép 
egymagában annyit produkál, mint negyvenhat közönséges gyors- 
sajtó összevéve. És ez aztán kifizetődővé teszi a gépszörnyet.

Drót nélküli táviratok átvitele szedőgépre.
Egy Knudsen Hans nevű föltaláló érdekes találmányt mutatott 

be Londonban: a ''messzeségbe való drótnélküli betűszedést” . 
Ez a nagyszabású újdonság egy igen szellemes, de mindamellett 
egyszerű mehanizmusból áll, amelyet szedőgéppel összekapcsol
nak. A föladó táviratát valami olyan írógépfélén írja meg, amely
nek billentyűzete hasonlít a szedőgépéhez, s az utóbbival drót- 
talan-táviratilag van összekötve. A találmány a dróttalan távírás
nak bármelyik rendszerével is kombinálható. A szedőgép a táv
iratot öntött sorokban, tehát nyomtatásra kész állapotban adja le. 
Vagyis — hogy példát mondjunk — valamely londoni újságnak 
párizsi levelezője a maga dróttalan táviratának föladásával már 
elvégezte a londoni gépszedő munkáját iö. Az időmegtakarítás 
ehát nyilvánvaló. — A londoni bemutatás idején a föladó- meg 

átvevő-készülékek természetesen csak olyan messzire voltak 
elhelyezve egymástól, amennyire azt a helyiség megengedte, de 
az áram úgy volt szabályozva, hogy két kilométernyire is egészen 
jól hatott volna; a kísérletek különben pontosság és biztosság 
dolgában nagyon jól sikerültek. Knudsen legközelebb meg akarja 
ismételni a bemutatását, még pedig Londonnak egymástól leg
alább tizenkét kilométerre eső két pontja között. A londoni lap
kiadók igen melegen érdeklődnek az uj találmány iránt, s hír 
szerint angol és amerikai tőkepénzesekből már szindikátus is 
alakult a kiaknázására. Az írógépek ára — Knudsen tervezése 
szerint — aligha lesz több kétezer vagy kétezerötszáz koronánál.

A telefon előfizetési dijának leszállításáról.
A telefondíjak leszállítása nálunk, sajnos, még mindig ama 

jámbor óhajtások közé tartozik, amelyek nagyon nehezen közeled
nek a megvalósuláshoz. Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter 
éppen a minap jelentette ki, hogy egyelőre nem számíthatunk 
a telefon olcsóbbodására. A jelenlegi magas dijak mellett is annyi 
uj előfizető jelentkezik, hogy a kincstárra nagy terhet ró a hálózat 
fejlesztése. Pénzügyi szempontok állják tehát útját annak, hogy 
a kis ember is hozzájusson ehhez a fontos forgalmi eszközhöz. 
Éppen most foglalkozik a Magyar Mérnök- és Építész-Egyesület 
a telefontarifa kérdésével. A tanácskozás folyamán azt a meg
oldást ajánlották, hogy bizonyos alapbéren felül minden beszél
getésért külön dijat kellene fizetni. így kellő arányba lehetne 
hozni a dijat az érte járó szolgáltatással, s aki háromszor-négy- 
szer beszél naponta, nem fizetne annyit, mint aki százszor is 
igénybe veszi ez idő alatt a telefont. A legnagyobb baj különben 
a telefon körül abban áll, hogy még a drága előfizetési díjért is 
csak nagy nehezen lehet a telefonhoz hozzájutni. A jelentkező 
előfizetőknek ugyanis hónapokig kell várakozni, míg állomásukat 
a telefon-igazgatóság sok reklamáció után végtére fölszerelte í.

A végrehajtási novella s a vidéki lapkiadók.
A Magyar Újságkiadók Országos Szövetsége múlt 

soproni közgyűlésén Sichermann Mór, a Máramaros 
donosa és Pető Lajos, a Bácsmegye főszerkeszto-kiadoi 
hívták az érdekeltek figyelmét a végrehajtásig . •
amaz intézkedéseire, melyek a vidéki újságkiadók f r . . .  
tik. Kívánatosnak jelezték, hogy az árverési hirdetmény 
az alig néhány példányban megjelenő, úgynevezett helyi P ’
hanem a megyei vagy járási gócpontokon megieleno élt
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újságokban tegyék közzé. A hirdetményeknek a vármegyei köz
igazgatásihivatalos lapokban való közlését a fölszólalók törvénybe 
ütközőnek és a többi lapokra nézve rendkívül sérelmesnek mon
dották. A közgyűlésen indítványt is tettek, hogy az elnökség 
járjon közbe az igazságügyminiszternél, hogy a végrehajtási 
novellából a lapokra nézve káros rendelkezés kiküszöböltessék.

Egy kiváló könyv- s kőnyomdai festékgyár.
Ott H. Adolph bécsi festékgyára Ausztria-Magyarország leg

nagyobb nyomdafestékgyára. A gyár területe 6000 négyzetméter 
és elsőrangú berendezésével lehetővé teszi a külföldi — vám- és 
fuvarköltséggel megdrágított -  festék mellőzését. E napokban 
jelent meg a gyári festékmintakönyve, mely legjobban igazolja a 
gyár versenyképességét. A gyár gyorssajtógépekkel felszerelt 
kísérleti nyomdával van felszerelve, hol a gyárban elkészített 
összes festékek nyomóképességét, kiadós voltát és egyéb szük
séges tulajdonságait lelkiismeretesen kipróbálják. E módon a gyár 
képes kifogástalan, jó festéket szállítani és ezért könyv-, kő- 
fény- és bádognyomó festékeit legmelegebben ajánlhatjuk. ’

A szívügyek szaklapja Észak-Amerikában.
Az élelmes Amerika megteremtette a legkülönösebb lapot a 

szívügyek szaklapját. Chicagóban indult meg a "valóban hézag 
pótló”  kis újság Ámor címmel, s célja: házasságok közvetítése 
által boldogítani az olvasók szerelmes szívét. Igaz hogv nem 
filantrópiából, nem ingyen, hanem jó pénzért -  de hát azért 
amerikai. íme néhány szemelvény az újságból: "Férfiak hirdetése 
szavankint 3 centbe, hölgyek hirdetése szavankint 1 centbe kerül 
Uraknak, akik hölgyekhez írnak, mindig 2 centes bélyeget 
kellene mellékelnek, akkor bizonyosan válaszol egy hölav a 
levelükre. Minden ur aki egy dollárt küld be hozzánk huszonöt 
” db<51 áll0 aPro hirdetést tehet közzé, azonkívül fényképét egy 
hónapra betesszük albumunkba. Aki nekünk harminc leány vagy
özvegy vagy nőtlen férfi címét beküldi, ingyen kapja egy éven
át az Ámort.”  Érdekes még a következő rész is, amelynek ez a 
címe: "El kellene olvasni. Az a hölgy vagy úr aki házasodni 
akar, forduljon hozzánk egész bizalommal és küldje be bő élet- 
leirasát ír,a meg a korát, ír,a le az arcát, életviszonyait, kíván
ságait, terveit. De azután ne várja, hogy pár nap alatt m 
sttsuk, de megtesszük azt, mihelyt lehetséges Ne várion tőlünk 
minden héten egy csomó levelet és ne is hiovie hZ,  ■ ,
leit ingyen küldjük. Diskréció becsületdolog Urak 5 doUárl hőt 
gyek 2 -5  dollárt fizetnek előre. ígéretekbe neT bocrftkoílnk  - 

A hirdetés közt feltűnik ez: "Szerelemvarázti Akfennek bi'r- 
tokaban van a legkönnyebben megszerzi embertársai rokonszen- 
vet, akar a férfiakét, akar a hölgyekét. Minden üveghez használati 
utasítás mellékelve. Ára 100 dollár ”  Kár hon., „ T, '
sításban az nincs benne, hány üvegcse szükséges a'híoz htgt 
az ember valamely milliomos leányának rokonszenvét megmerje.

A galvanoplasztika föltalálásának története
A galvanoplasztika föltalálásával sok tekintetben uj korszak 

nyílt meg a sokszorosító művészetek történetében s atalálmán., 
jelentősége mind a mai napig még folytonosan növekvőben van 
Szaktársainkat tehat bizonyosan érdekelni t , , : ,  u , „ van'
zőkben a föltaláló életkörtimlnyeit és a MHalí ^
legfontosabb adatokat bár nagyon r ^ i i r ^ o  v ^ ^ S

A galvanoplasztika feltalálója, Jacobi Hermann Móric (született 
180 szeptember 21-ikén, meghalt 1874 március 10-ikén) porosz 
s,z“ 'et.fsu eT  fJ„V° !t- A m e k k o rá t  Potsdamban élte le s ser 
dűlő Ifjúvá fejlődvén, szülei építésszé akarták nevelni.' Ebbel 
tanulmányait Qottingenben elvégezve, Köniosberohe meni a -íz 
nek ahol bátyja Jacobi Károly9 Gusztáv f n e ^ T e m L í k u e l ;  
1827 óta egyetemi tanar volt. Az itteni tudományos köröl ben él! 
tének fordulópontjához jutott el Jacobi, amennyiben építészeti 
tanulmányaitól lassanként eltávolodva, mind behatóbban kezde 
az elvont es alkalmazott elektromossággal foglalkozni, és ezze 
szinte az útját egyengette későbbi nagy hírének-névének 
Egy darabig azonban még megmaradt építésznek sőt elfooldta a 
dorpati egyetemre építészettanárul való meqhívat’ását ni®.—? 
és egyéb kutatásait itt is teljes erővel fó vtai a sőt időL  ' 2 
den idejét az utóbbiakra kezdte fordítani^K ^akot ifkotő 
mányának alapját is itt kezdte lerakosgatni. 1837 vége felé Wkfős 
orosz cár Szentpetervarra hívta, ahol , 839-ben a tudomány-egie! 
tem adiunktusava lön. Igen sokoldalú foglalatossáo várt itten 
Jacobira, s mindebben az ő találékony és az épltészeti szaknál 
konstruktívvá fejlődött szelleme kitünően érvényesülhetett Kuli 
fásaival pedig igen szépen haladhatott előre: mind az akadémia 
mind pedig Miklós cár bőven és teljes készséggel bocsátották 
rendelkezésére a szükséges eszközöket. Pétervárott sikerült néki 
a galvanoplasztika föltalálása irányában már Dorpatban meokez 
dett kutatásait annyira vinnie, hogy már mint kész, az egész 
világon rohamosan elterjedő találmánnyal állhasson elő. Sok
oldalú ismereteiért a cár udvari tanácsosává s a pénzügyminisz
tériumban szervezett kézimunka-tanácsnak tagjává nevezte ki

A tudományos akadémia 1842-ben rendkívüli, 1847-ben pedig ren
des tagjává választotta. Halálakor ország-világ gyászolta őt.

Ami magát a föltalálást illeti: Jacobi még Dorpatban létekor, 
1837 február havában tette meg a döntő fölfedezést. Véletlen dolog 
volt az egész : az akkoriban föltalált Daniell-féle állandó elemek
kel kísérletezett, s e közben az agyagedény meg a vörösréz
henger közt a vörösréz-rétegek annyira megvastagodtak, hogy a 
vitriol-oldat számára nem maradt már hely. Jacobi tehát utasí
totta a segédjét, aki különben rézműves volt és a vörösréz-hen
gert készítette, hogy utóbbit a rárakódott rétegtől tisztítsa meg. 
Tisztogatás közben a réteg széjjelleveledzett, s Jacobi — abban 
a hitben, hogy maga a rézhenger leveledzik — szemrehányást 
tett a segédnek, hogy rossz vörösrezet vett annak készítéséhez. 
A segéd tagadta ezt, állítván, hogy a rézréteg nem a hengerről 
vált le, hanem teljesen uj képződmény. Erre már figyelmessé lett 
Jacobi is, s a segéd segedelmével a réteget egészen a rézhenger 
faláig leválasztotta. Mikor ez megtörtént, meglepetve látta, hogy 
az utolsó réteg a henger fölületének minden legcsekélyebb egye
netlenségét : a kalapácsütéseknek, a reszelőnek stb. a nyomát a 
legpontosabban visszatükrözi. Az éleslátású, a tudományos ered
ményeknek a praktikus életben való értékesítésére törekvő Jacobi 
rögtön észrevette, hogy ez a jelenség kulcsot adott a kezébe a 
galvanizmős egy újabb alkalmazhatóságának föltárásához, s ket
tőzött erővel fogott hozzá a jelenség magyarázatának kutatásá
hoz. Pétervári tartózkodása elég alkalmat adott néki hozzája.

Midőn végre már biztosítottnak látszott eljárásának a sikere, 
beterjesztette az akadémiának az eljárás tüzetes leírását, s azzal 
egyetemben egy jól sikerült galvanoplasztikai reprodukciót is. 
Jacobi ez az irata 1838 október 5-ikén került fölolvasásra az 
akadémiában, s magától értődőén óriási föltünést keltett. A talál
mány leírását a Bulletin Scientifique közölte legelőször. Ugyan
ekkor az orosz kormány a találmányt jókora pénzösszegért meg
vásárolta, de nem igyekezett azt a maga javára kiaknázni, hanem 
nyilvánosságra hozva, az egész emberiségnek közjavává tette.

Jacobi kísérleteit csakhamar világszerte megismételgették, de 
különösen sokat foglalkoztak vélök Angolországban. Csakhamar 
fölismerték a találmány tipográfiai jelentőségét is, amely azonban 
természetesen csak akkortól fogva vált igazán nagy-arányúvá, 
amikor a nem-vezető anyagokat is sikerült a lerakódás ellenében 
fogékonnyá tenni. Jacobi a maga galvanoplasztikáról írt könyvé
ben már szól erről: "Ha valamely folyadékban föl nem oldódó 
nemfémes anyagot vékony fém- avagy grafitréteggel bevonunk, 
úgy azok — persze megfelelő módon ellátva vezetékkel — szin
tén használhatók modellül. Ilyenformán gipsz-, viasz-, fa- meg 
egyéb tárgyakat is lemásolhatunk, föltéve, hogy előbb fémfüsttel 
avagy finom fém-, grafit- vagy szénporral vékonyan bevonjuk.”

Az 1840-ik esztendő vége felé és a következő évben megjelen
tek immár az angol, francia és német lapokban a fametszetekről 
készített első galvanók is. Azóta odáig fejlődött a dolog, hogy a 
művészi metszetekről meg karcokról a legritkább esetben nyom
tatnak közvetetlenül, hanem mindig galvanót készítenek róluk.

Bár a sokszorosítástechnikát illetőleg a tipográfiában érte el a 
galvanoplasztika a legfőbb használhatóságát: az egyik legneme
sebb sokszorosító-művészeti eljárás egyenesen a galvanoplaszti
kának köszönheti létét. Kobell s Leuchtenberg herceg már mind
járt kezdetben rájöttek, hogy a vörösréz galvanikus redukciója 
közvetetlenül is használható eredeti rajzok plasztikus vissza
adására. Jacobi maga is bemutatott a pétervári akadémia 1840 
augusztus 7-iki ülésén olyan műveket, amelyeket Leuchtenberg 
állított elő, s amelyeket ő galvanográfiáknak nevezett el. A rajz 
a csiszolt vörösrézlemezre valami pasztával vitetett át ennél az 
eljárásnál, s erről aztán mélynyomtatásos lemezt galvanizáltak.

Az a körülmény, hogy a galvanoplasztikával majdnem egyide
jűleg a fotográfiát is föltalálták: alkalmat adott a két eljárás 
egyesítésére, s így keletkeztek ama pompás sokszorosító módok, 
amelyek azon alapszanak, hogy a megvilágított és kifejlesztett 
krőmzselatin-réteg domborképét grafit bevonása által jól veze
tővé teszik, galvanoplasztikailag lemásolják, s az ilyenformán 
kapott lemezt mélynyomtatásos formaképpen használják. Helio- 
gravür s fotogravür ezeknek a sokszorosító eljárásoknak a neve.

Adatok a bibliofilek fizette könyv-árakról.
A szenvedélyes könyvgyüjtők előtt első sorban a híres régibb 

bibliofilek gyűjteményéből származó darabok kapósak, melyek 
nagy részt fényes kötésekben maradtak reánk. Maioli, Canevari, 
Magliabecchi, Grolier, de Thou, Harley, Arundel gróf, Fugger báró 
azok a nevek, melyek az aránylag közönséges könyvek árát is 
ezrekre csigázzák föl, ha az eladásra kerülő példány velük kapcso
latba hozható. A bibliofillá e fejedelmei mellett a fejedelmi 
bibliofilek rendesen pompás kötésű, címeres kötetei is keresettek : 
ilyenek I. Ferenc, II. Henrik, Medici Katalin, XIV. Lajos, 1. Napó
leon a franciák, VIII. Henrik, II. Jakab az angolok, V. Károly és 
Miksa császár az osztrákok sorában, s a mindnyájuk közül 
kimagasló magyar fejedelmi bibliofil: Hollós Mátyás királyunk, 
akinek nevéhez a könyvkötés történetének egy nevezetes fejezete 
fűződik. A fejedelmi gyűjtemények darabjai már azért is becsesek
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az amatőrök szemében, mivel ezelt zöme manapság a közkönyv
tárakban van lekötve, s így ha mégis fölszabadul nagy ritkán 
egy-egy belőlük, valóságos harc folyik értük. Xenophon Kyro- 
paidiájának francia fordítása 1555-böl Medici Katalin címeres koté- 
sében 1900-ban 13 000 frankra, az 1574-iki francia Plutarchos- 
kiadás IX. Károly címerével ugyanekkor 7800 frankra, egy II. Hen
rik s Diane de Poitiers kétértelmű monogramjával (H. D =  Henri 
deux vagy Henri et Diane) ellátott XVI. századbeli jelentéktelen 
olasz nyomtatvány pedig 15020 frankra szökött. Valamennyi közt 
legritkábbak a Mátyás király budavári könyvtárából, a törökök 
által szétdúlt Korvinából eredő darabok, melyek közül ma már 
alig néhány darab van magánkézen. Legutóbb az Emich-féle 
gyűjtemény eladásakor szabadult föl egy értékes darabja s csakis 
az egykori tulajdonos nemes áldozatkészségének köszönhető, 
hogy a Nemzeti Muzeum hat más magyar vonatkozású kézirattal 
együtt 20000 koronáért magához tudta váltani. Ha ez azérték es 
kódex a gyűjtemény többi darabjával együtt nyilvános árverésre 
kerül, a versengés következtében egymaga is tetemesen magasabb 
árat ért volna el. -  Ide tartoznak a történelem, tudomány, művé
szét és irodalom nagyjainak birtokában volt könyvek is, tekintet 
nélkül arra, vájjon az illető szellemóriás bibliofil volt-e, vagy 
sem. A legnagyobbszerű példát itt is az angol gyűjtők szolgáltat
ják. Scott Walter iskolai latin nyelvtana 1903-ban 44 fontra szökött, 
ami tisztára az egykori tulajdonos személyével magyarázható, 
mert hiszen e nyelvtan közönséges példányáért ki se nyújtaná a 
kezét a bibliofil. A híres eredetű könyvek tudományos szempont
ból is értékes darabjait a szerzők saját használatában volt kézi 
példányok teszik, melyek sokszor telve vannak sajátkezű, esetleg 
még kiadatlan pótlásokkal. Bossuet protestáns egyháztörténetének 
egy ilyen kiadása 1900-ban a Guyot de Villeneuve-féle árverésen 
19020 frankon cserélt gazdát. Végül keresettek még a szerzők 
sajátkezű ajánlásával ellátott kötetek is, melyek az eredeti 
kiadások értékét az autogramm becsével fokozzák. így Dickens 
Pickwick-Clubbjának 1837-iki kiadása, ajánlással a szerző sógor
nője Miss Mary Hogarth-hoz, 1899-ben 105 fonton kelt e l ; ugyané 
szerző Karácsonyi elbeszélései első kiadásának egy Mrs. H. 
Aunistnak ajánlott példányáért pedig több mint 70 fontot fizettek.

Uj grafikai szaküzlet a székes fővárosban.
Balog Miksa volt fővárosi nyomdatulajdonos Balog Miksa és 

Társa cég alatt grafikai szaküzletet nyitott. Az eddigi sablonos 
iránytól eltérve nagyon helyesen, a modern és iparunk terén jóval 
előrehaladottabb államok uj és célszerű gépeit és eszközeit 
óhajtja meghonosítani és ezzel is hozzájárul nyomdaiparunk fej
lesztéséhez. Képviseletei közül kiemelendők : Ott Ff. Adolf becsi 
festékgyár, melynek termékeit Ausztriában nagyon jól ismerik s 
reméljük itt is kedveltté lesznek. Fischer & Krecke berlini gép
gyár ívberakó készülékei egész Németországban ismertek, s 
hisszük, hogy itt is beválnak. Ludwig & Maper frankfurti betű
öntödéjét és Preusse & d e  lipcsei gépgyárát olvasóink már régeb
ben ismerik. Mailander 1. O. cannstadt-stuttgarti gyorssajtógyár 
különlegességei: "Piccolo”  gyorssajtógépe, mely automatikus 
berakással óránként 5000 borítékot, kisebb alakút 7000 darabot 
nyom ; boríték hiányában kézi berakással 1800-2000  nyomtatvány 
készíthető óránként; ára nem magasabb, mint más hasonló 
méretű gyorssajtógépé. E gyár készít még ládafedelet két színben 
nyomó, továbbá papirostányér- és szalagnyomtató korforgogepet. 
Friedr. Keese Stuttgartban pecsétbélyeg-nyomtató körforgógépet 
készít, mely hivatva van az eddig kézi gépekkel készült s ennek 
következtében drága és a közhasználatban ritkán előforduló 
pecsétbélyegek és dombornyomásé címkék használatát népszerűvé 
tenni. A papirosárúgyártás terén valósággal forradalmat idéz elő 
Wiedrich & Brünger bielefeldi gépgyár találmánya, mely napon
ként 50—70000 papírzacskót ragaszt és nyomtat; reméljük, hogy 
e gép használata megszünteti a zacskó-nyomtatás terén tapasztalt 
nyomorúságos bérviszonyokat és rendszeres árszabalysértest.

A szentpétervári birodalmi nyomda-intézet.
Az oroszoknak valósággal büszkeségük a szentpétervári biro

dalmi nyomda, vagy mint általában mondják: "expedíció . Nagy 
arányainál, kitűnő berendezettségénél fogva méltán is nevezhető 
az állami nyomdák egyik legtekintélyesebbikének s legnagyobbi
kának. S bár bizonyos titokszerűség veszi korul az égésíz in. -
zetet, néha-néha mégis csak sikerül egyetmást róla megtudnunk.

Az intézet alapítása 1768-ra vezethető vissza, amikor ugyanis 
először bocsátottak ki papirospénzt Oroszországban. A papiros- 
pénz előállítása volt a nyomda föladata, s azóta is szoros kap
csolatban van a nyomda fejlődése az orosz pénzpolitikával 
amennyiben a pénzjegyeknek a lehetőségig biztos 1ésfa1k" “ 2L ‘  i  
független előállítása érdekében történtek az idők folyamán az 
összes beruházások meg nagyszabású technikai berendezések.

A szentpétervári birodalmi nyomda ma már minden ízében 0 
álló intézet, amely még a nyers anyagok j ó  része tekintetében 
sem igen szorul más vállalatra. Már 1814-ben megvolt a mostani 
területen a két fő üzem-osztály, vagyis a papirosgyár s a nyomda,

amihez a közben kisült nagyobb szabású Pénz.^™jf“ f S,°t^ mef z 
nehezítése okáért mihamar két más üzem-osztályt hatoltak az 
artisztikai meg vésnökit. valamint a -ehanikai m ^ e  yekét i . 
1890-ben végre egy ötödik üzem-osztály, a k̂ ^ nztéZ^  hatal- 
lakozott a már szépen működő négy uzem-osztalyho . ... .
más épülettömbben van ezenkívül egyéb intézmény is sereg . 
raktárak lakóházak, étkező-termek, boltok, iskolák, könyvtarak, 
eov ovoda egy gyógyszertárral fölszerelt kórház, egy templom, 
ecv halottas ház egy őrségi épület és ezenkívül még sok más.
SAz "expedíció"-bán foglalkoztatott személyek összes száma a 

legújabb adatok szerint 4232, akik közül 3656 hoztuk 925 no)  ̂
négy technikai üzem-osztályra esik. A paptrosgyaiban ,
nyomdában 2161, az artisztikai és vésnöki osztályban 274, '
hanikai és gépfölszerelésiben 351 az alkalmazottaknak a szama■ 
^személyzet ̂ többi része az igazgatóságnál n i egakul onb^o  
jóléti intézményeknél van elosztva. A nap. m»nka'b°  nV°'cor^ -  
s az összes munkanapok száma evenkint mindössze csak 272.

Az 1861-iki cári ukáz értelmében az expedíció a “ í
nisztérium alá tartozik, de a mellett meglehetősen onáUoan mű
ködik. A pénzügyminisztérium es egyeb hivatalok reszelő SV 
egy kopeket kap nyomatonkint, a magán meSrendelok munka.t 
illetőleg pedig belátása szerint szabja meS az ‘ SajSato g 
árakat. A tiszta jövedelmet a cári csatad pénztára meg «  “  1
mázolták közt általában egyforma arányban osztjá k sze” ^  

Az orosz birodalomban évenkint szükséges ertékpapirosol< e 
levélbélyegek mennyisége igen tetemes. Az expedíció éventant 
vagy 280 millió űrlapot, 380 millió levéljegyet, 1K• ad° ;
bélyeget és sok millió más egyebet állít elő. Újabb’ >"kben ^  
kívül műlapoknak és művészies munkáknak el^állítás ‘
vette a munkakörébe, amivel nagyban öregbítette Mrétj 

A négy technikai üzem-osztály elseje, a papirosgyár 
már említettük -  870 alkalmazottal dolgozik. Az exped. 
fölhasznált papiros majdnem kizárólag ebből kerül ^
kilogramm papirost termelő igen tekintélyes gy ' nvom-

Mind a személyzet száma, mind pedig gépek d° la*ban ,á, Vában 
dai üzem-osztály áll első helyen, amelynek 21, f °  h Y inc- 
összesen 2161 ember dolgozik. Három ro dk!°S3J d ce g v  darab 
két darab könyv- meg réznyomdai gyorssajtót,
Orloff-féle gyorssajtőt, kilenc Ravasse-féle r e z n y o "9vorssajtót’, 
harmincöt kétszínnyomtatő gépet, ötvenegy a9YSzeru gyors I 
három fénynyomdai és tíz litográfia, sajtót, ötven tégely > 
száznegyvenet darab az értékpapirosok nyomtatásához k 
segédgépet, mint vonalzó, perforáló, számozó, bély 9 - ssze. 
gépet negyvenegy a festék elkészítéséhez ja lo  9epet. 
vissza ötszázhúsz gépet meg készüléket ld‘™ k / nalj ehető 

Az expedíció egyik fő célja a bankjegyek hammításána 
megnehezítése, amiben az ott levő O rloff-féle  sajtók nagy biz^
tonságot nyújtanak. Ezt a sokszínű ^ " ^ " /^ f r ^ z je t e in e k  ala- 
valő sajtót még 1892-ben találta föl Orloff J., mjeddig lehe-
pos megismerése a Nyugat szakemberei szán hiznnvos hogy 
tétlen volt; annyira titkolják a szerkezetét. Anny ^  t készül
egyetlen formáról egyetlen nyomtatással többszínű nyom ^
rajta, még pedig minden yalószínűség szcrmt ugy 9V ,m3éVvel 
színeket pontosan egymásra eső sablonkivágások S nyom- 
egy közös nyomtatólemezre átviszik, s a tula>d° ” kékPek úgy van- tatás erről történik. Valószínű az is, hogy a festékek ugy^ ^  
nak preparálva, hogy egymással ne keveredhessen mindegyike. 
Orloff-féle eljárással készül az oz° sz bank|®3̂  e^ nyomtató- 

A harmadik üzem-osztályból kerülnek ki az ossz Y ^ ^  
meg vízjegyes formák. Az alkalmazottak szama » és
kilenc guilloche-gép, hét pantográf, tíz * * % & * £ £ £
ezenkívül mindenféle a modern reprodukciós techmká ^
séges eszköz meg készülék. Ennek az üzem- Y . f^ e az 
melése átlagosan háromszázötven keret, alap ™eg bf lvegző- 
értékpapirosok nyomtatásának céljaira, ezerkét Y s b.forma, ezer fakszimile és pecsét harmincezer stereotípform^^

A negyedik üzem-osztályba tartoznak a gép ) amossági 
lyek, a hajtóerőt fejlesztő berendezés a vízmű pedjg
mű stb. Az ötödik üzem-osztalyban, a kísérleti in miPnden
a kiváló tudósok és művészek egesz serege foglal k émával 
sokszorosítás-technikai meg grafikus-művészeti p

Sötétben világító kartonpapiros előállítása.
Régen ismert dolog, hogy ha bizonyos abYaS°ka* j3Yz'[bresz* 

fény hatásának tesszük ki, ezek azután méS gokéig ium.
kálásra képesek. Főképpen a báriumnak, kalc'u™nak’ k s gazá
nak és cinknek kénnel való vegyuletei eze , . ékek ^állítására 
lök a kalciumosak és báriumosak világító „ixrhető hogy a 
is szolgálnak. Ugyanezek fölhasználásával az 1 ^  R étben vilá-
papiros -  különösképpen pedig a kartonpapi s körben
gítóvá legyen. Külföldön immár meg!leh Ha nappal egy-
gyártják már az ilyen foszforeszkáló papi - bb mester-
két órára napfényre tesszük ökf ‘ " a2Y akf “ rt ene,foszforeszkál- 
séges világításra is : éjjel a sötétben ŰY Y {ehér színben,
nak, még pedig eleinte kékes, kds5bb tartamú, s annyira vilá- 
A foszforeszkálás meglehetősen huzamos tar
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gos, hogy a papirosra nyomtatott betűk egészen jól olvashatók. 
A nyomdaiparban a világító papiros valami különösebb jelentő
ségre azonban aligha emelkedhetik, mert a foszforeszkálővá tétel 
ára viszonylag elég magos: nyolcvan fillér egy nyolcas nagyságú 
ívnél. Óralapok számainak nyomtatásánál azonban már alig-alig 
játszhatik ez az összeg szerepet. — A berlini Grimm-féle szati- 
náló intézet vízzel hígított és jól eldörzsölt kalcium- avagy 
báriumszulfiddal teszi foszforeszkálővá a papirost, Kötőanyagul 
fehér zselatin szolgál. A bevonásnak többszörösnek kell lennie 
s közben-közben a simítő-hengerek közt is át-átbocsátani á 
papirost, hogy a bevonat rétege egyenletes vastagságú legyen 
Bizonyos célokra úgy is készítenek világító kartonlapokat, hogy 
a kartont enyvvel bevonják, s aztán a foszforeszkálő port rája 
szórják, ami után természetesen a szatinálás következik 
Végül a foszforeszkálő anyagnak ecsettel való részleges fölrakása 
útján sötétben világító képek is készíthetők, s néhány esztendő
vel ezelőtt nagyban is divatoztak az ilyenformán előállított hatá 
SOS látóképek. -  A világító festékek receptje a következő- 
500 gramm fehér zselatint, 2 liter meleg vizet, 5 gramm glicerint 
és másfél kiló világító port vagyis kénkalciumot összekeverünk 
Hogy a foszforeszkálás kék fényű legyen: kobaltkéket keverünk 
hozzá : a zöld fényt kromzöldnek, a sárgát krómsavas baritnak 
a vöröset pedig krapplakknak a hozzákeverésével érhetiük el’ 
A képeknek nedvesség ellen való lakkozása is könnven lehetsé 
ges, éppen úgy a zselatinnal való bevonásuk is ; a zselatinréteoet 
aztán bizonyos cserző-anyagokkal teszik vízben oldhatatlanná.

Betűszedő, ki egyetlen kézzel tud dolgozni
Schweidnitzben a télen ünnepelték egy John Gusztáv nevű fél’ 

kezű betűszedő huszonot-éves nyomdászságának a 
A dolog érthető föltünést okozott mindenfelé ; senki sem mdta 
megérteni, hogy miképpen volt képes ez a S?m * *a
hosszú során lapszedői kondíciót betölteni Most éV®k
a feleletet ő maga, közölve egyik levelébenamunlsm 9̂  ,3 T 6 
já, meg életének egyes ^ " o b ^ S i f  még' Hatal

korában veszítette el, a papirosvágő gépen való foglalatoskodás 
közben. Amikor a kórházból kikerült — nem lévén még akkor 
balesetbiztosítási törvény — kénytelen volt visszatérni a nyom
dába, ahol épen maradt bal kezével osztogatni próbált. De csak
hamar megkísérelte: vájjon nem tudna-e a bal kezével szedni is. 
A sorjázót az e-betűs rekeszeié tette a szekrény szélére, alulról 
megtámasztva egy húsz-cicerós kettős ürtöltővel. A szedés csak 
ment valahogy, de a kiemelés eleinte roppant nehézségeket oko
zott. Mostanában így végzi ezt a munkát: a kis, gyűrűs meg 
középujját a szedőléniához támasztja, a mutatóujjával jobb oldal
ról, hüvelykével pedig hátulról szorítva meg a szedést. A dolog 
messziről úgy fest, mintha marokra fogná a kiemelni valót. 
Nagyobb szélességű szedés kiemelésekor megnedvesíti a szedést 
és két szedőléniát használ: egyet alul, egyet fölül. A szedés 
körülkötése sem okoz néki különös nehézséget. Osztáskor eleinte 
nehezen boldogult, mert a kezébe vett szókat visszájukról kel
lett elosztania. Később azonban rájött, hogy ha a szedést a hajón 
megfordítja, szóval hogy ha a szignaturák lefelé esnek : bár for
dítva kell olvasnia a szöveget, de a kezébe vett szókat a betűk 
helyes sorrendjében oszthatja el. Különösen az osztás gyorsasá
gát illetőleg nem marad mögötte épkézláb szaktársainak. A lap
szedésen kívül a hirdetés-szedést is gyakorolja a félkezű szedő.

A papirosgyárak válsága Németországban.
A német papiros- és papirosanyag-gyárosok címtára szerint az 

elmúlt négy esztendő alatt nagyobb mértékű hanyatlás tapasztal
ható ennél a papirosiparnál, noha talán joggal várható volna, 
hogy a kultúra fejlődésével a papirosfogyasztás is emelkedjék. 
Ezt a hanyatlást legjobban dokumentálja az a körülmény, hogy 
nemcsak papirosmalmok és szalmaanyaggyárak szűntek meg, 
hanem papiros-, papiroslemez- és faanyaggyárak is, amely 
utóbbiak között több igen jól berendezett és sok munkást foglal
koztató is volt. Különösen sok kisebb üzem szűnt meg, melyeket 
a nagyobb üzemek fölszívtak. Az 1907. évi papirostermelést 
— amennyire itt pontosságról szó lehet — 1 300000 tonnára becsülik.

Jegyzőkönyvek s egyéb hivatalos közlemények.
Tagsági forgalom 1908. év  június havában.

l in t fö w y  AlbfrrUBerc^n\f)n1<TauLáArpYád ^  (Fra" k-
Ödön, Volek Rezső (Hedvig Godaiik n i ' « rk° V‘ ts)’ Ambrus 
(Farkas Testvérek), Rosenfeld Henrik (Komáromi S*«fk- Sandor 
Adolf (Magyaróvár), Kripáczky János (Kecskeméti i  ,?zl!?zn,ann 
(Nagybecskerek), Nemes Ferenc (Grafikai in,a ,fn hn<j, er. .Ede 
Ferenc, Schwcibcrt Géza, Simon Vilmos Czettisch
István (Wodianer), Viktorin Ernő (Kellner) Rren*" ’ P,fuCZél 
Merk János (Pesti Könyvnyomda RésLInvtlrL V,kt.or-
dór, Lekár József (Franklin-fiókJ KnrrhmtS ? Friesz Nán- 
Nyomda), Hódi Ferenc (Erzsébe'vkrosl s o n í05 Lf SZ!.<S (ÁUami 
csoport, Balaskó Béla, Boicza József DPemiísentSy0r?V‘ helV1 
Lajos, Heim Ferenc, Jaskő János lI L S  r ■Kar° ly' Egri 
Géza, Musa Imre, Nagy Károly Neumann Mayer A*
Schebor János, Tőkés Sándor, Weisz Manó ÍKoio ‘ " ‘T® Albert- 
halt: Dobó István (Szabadka7  ~  Mes'
Weiner József, Wellisch Géza^ W ilh lím U v A ? * tor,end8k: 
Miksa, Tóth Ferenc (Világosság Gartnl^ m pd-S fn n e n sch e in  
Dezső (Athenaeum), Ádám Sándor Kummta 
István, Pável Miklós, Tál József K a h S l  "  ®a “ - ° rbán 
(kolozsvári csoport), B e r c z e G y u f a ' mre- Ki>Vén Lajos 
Jenő, Martonosi Antal, Szolga Sándor Páffy jfinosGO,!f-Srt 
Sándor, Goldstein József, Polach József A noval^v ’ B,2rc!os 
berger Dávid, Wilheim Miksa, Benkő’ Gvull r -u ®’ ? r.un' 
Stumpf Ferenc, Löwy Jenő, Morva" Gusztól ’ Szabó* n

Tagsági járulékokban a múlt hóban befolyt:
aj Egyesektől (I. a 162. oldalon következő pénztári kimutatási.

Pollák Dezső P 80 Indig Jenő 1 .20 , Szappanos József . 80 Baí a
Géza 1.80, Oltyan Gábor 2.40, Vadász Károly 1.20, Buczkó Reziö
1.20, Berkó Antal 1.20, Bárány Nándor 2.40, Stecklin Nándor 9 60° 
Kurfürst Miksa 3.60, Lusztig Márton 1.20, Perl István 3-60 Gold’ 
mann Jenő 0 .60, Sichermann Lajos 0.60, Klein Rudolf 0.60 Pfeifer 
Miksa 0.60, Weisz Jecheskel 0.60, Rosenberg Sándor o.6o’, Mőnus

Károly 0.60, Drahos Pál 0.60, Menczer Aladár 0.60, Szabó Károly 
0.60, összesen 30.— korona.

b) A vidékről (1. a 162. oldalon következő pénztári kimutatást): 
Mohács 3.60, Fiume 6.60, Szombathely 5.40, Gyoma 3.60, Gyula 
3.60, Győr 8.40, Hódmezővásárhely 7.20, Mezőtúr 1.20, Kassa 6.60, 
Magyaróvár 2.40, Kecskemét 15.—, Szeged 7.20, Nagybecskerek
13.80, Sopron 5.40, Makó 4.80, Déva 4.20, Nyitra 3.—, Debrecen
34.80, Temesvár 19.80, Turócszentmárton 6.60, összesen 163.20 kor.

Választmányi ülés 1908. évi julius hó 10-én.
Elnök : Tanay József.

Jelen vannak: Tanay József elnök, Pótlók Simon I. alelnök, 
Szeniczei Mihály II. alelnök, Bozsik István pénztáros, ifj. Aigner 
Antal I. titkár, Wanko Vilmos II. titkár, Sarlós Lajos ellenőr, 
Boros Dezső I. leltáros, Hollósy János II. leltáros, Decker István 
Busay Balázs, Enyedi János, Fekete Béla, Ooldberger Ármin 
Müller Ignác, Novitzky N. László, Prüner Arnold, Spitz Adolf és 
Stalla Márton választmányi tagok, továbbá Novák László, a Gra
fikai Szemle szerkesztője. Augenfeid Miksa, a szaktanfolyamok 
vezetője és dr. Czakó Elemér úr, az Országos Magyar Iparművé
szeti Iskola képviseletében. — Igazolva távol: Gyöngyösi Sándor 
és Morócz Jenő választmányi tagok.

Elnök a választmány nevében üdvözli dr. Czakó Elemér urat, 
s fölkéri, hogy az általa kezdeményezett és az Iparművészeti 
Iskola keretében fölállítandó, magosabb kiképzést nyújtó tan
műhely tervezetét ismertesse.

Czakó Elemér dr. vázlatosan előterjeszti a Szakkör által eddig 
fentartott tanfolyamok folytatásaként tekintendő, két esztendőre 
tervezett tanműhelyre vonatkozó megállapodásokat, ismerteti az 
irányító tanelveket és bemutatja az Iparművészeti Iskola igazga
tósága által körvonalaiban elkészített tantervezetet.

Elnök hálás köszönetét mond dr. Czakő úrnak a magyar könyv
nyomtatás iránt már évek sora óta tanúsított -jóindulatú támoga
tásáért, mely most e magasabb szakirányú, továbbképző tanmű
hely létrehozásában is megnyilvánult, s örömét fejezi ki, hogy a 
Szakkör által sok munka és fáradság árán fentartott szakkurzu
sok eredményeként, azok betetőzéséül az állam támogatásával ily 
irányú intézmény fog létesülni, s így a magyar könyvnyomtatők 
régi óhaja megy teljesedésbe. Fölkéri Augenfeid M. Miksát,
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hogy az ügyben a közoktatásügyi kormányhoz benyújtott memo
randumot olvassa föl.

A választmány a Czakó dr. intenciójával egyező memorandumot 
helyesléssel veszi tudomásul és a létesítendő tanműhely intéző
bizottságába Augenfeld M. Miksát, Novák Lászlót és ifj. Aigner 
Antalt választja meg.

Az elnöklést Pollák Simon I. alelnök veszi át.
Fölolvastatik a múlt ülés jegyzőkönyve, s mivel arra észrevétel 

nem tétetett, Busay Balázs és Prüner Arnold választmányi tagok 
által hitelesíttetett. ,

Bozsik István előterjeszti a junius havi pénztári jelentést, 
mely a tagsági forgalomról szóló kimutatással együtt tudomá
sul vétetik. . ,

A Szakegyesület soproni helyi csoportja levélfej szedésére és 
nyomtatására pályázatot hirdetett, s a beérkezett pályamunkákat 
elbírálás céljából Körünknek küldte be. Kiadattak a szakbizott
ságnak. Ugyancsak a soproni helyi csoport nyomtatványkiallitás 
rendezésére anyagot s szakfölolvasó kiküldetését kéri. A választ
mány Augenfeld M. Miksát kéri föl a fölolvasás megtartásara, 
kiállítási anyagról pedig gondoskodni fog. , ,

A pozsonyi szaktársak fölkérésére német nyelvű fololvasónak 
Müller Ignác küldetik ki. ..

Richter Márton a választmányi tagságot nem fogadja el. HelyeDe
a soros póttag fog behivatni. , _ , .  ,

A Szálló-Egyesület a szálló részére a Grafikai Szemlének a 
rendes megküldését kérelmezi. A választmány a kérelmet kész
séggel teljesíti.

A lipcsei Schelter St Giesecke cég kölcsönképpen egy uj min
tájú Phoenix nyomtatósajtót ajánl oktatási célra. Elintézés vegett 
áttétetett a tanműhely intéző-bizottságához.

Több tárgy nem lévén, ülés vége. . . , TIfj. Aigner Antal, I. titkár.

Jegyzőkönyv
a Könyvnyomdászok Szakköre szakbizottságának 1908 jutius 10-én 

tartott üléséről.
Tárgy: a soproni szakegyesületi helyi csoport által hirdetett 

levélfej-pályázatra beküldött pályamunkák megbiralasa. jelen 
vannak Pollák Simon I. alelnök elnöklete alatt a szakbizottság 
tagjai teljes számban. .

Elnök bejelenti, hogy a soproni szakegyesületi helyi csoport 
pályázatot hirdetett egy levélíejre, és a beküldött pályamunkák 
elbírálására a Szakkört kérte föl. Ismerteti a pályázati feltételeket 
és konstatálja, hogy a pályázatra öt munka érkezett be. Kéri a 
bizottsági tagokat a munkák megbirálására.

A szakbizottság tagjai a pályamunkák tüzetes megbirálása után 
egyhangúlag kimondják, hogy a kitűzött pályadíj a ” Küzdelem 
jeligéjű munka szedőjének és nyomójának adandó ki.

A bírálati jelentés megszerkesztésével Wanko Vilmos II. titkár
bizatik meg.

Wanko Vilmos, II. titkár.

Bírálati jelentés
a soproni szakegyesületi helyi csoport által hirdetett levélfej- 
pályázatra beküldött pályamunkákról (a Könyvnyomdászok Szak

köre szakbizottságának julius 10-én tartott üléséből).
Beküldetett öt pályamű, jeligéjük és rövid leírásuk a következő :
l a - l ö .  Kezdő. Dupla finom és kétpontos fekete léniából és 

nonpareille fekete pontokból kombinálva. Oldalt egy kazettában 
a nyomdász-címer van elhelyezve. Kereten belül a négysoros 
szöveg. A szöveg barna, a léniák közötti ür alapnyomata szürke 
színű. . ,

2. Törekvés. Fekete-fehér technikájú körzetből szedett keret,
mely a fölületet három mezőre osztja. A fő sor egész szélesség
ben fut keresztül, míg az alárendelt szöveg a két szélső kazettá
ban nyert elhelyezést. Szürke alapnyomat, zöld színű körzet, 
viola-színű szöveg; a nyomdász-címer külön alapnyomatként 
alkalmaztatott. ...

3. Küzdelem. Tölcsér-alakban szedett szöveg köré nonpareille 
pontokból egyszerű keret szedetett, melynek csúcsán levő korben 
Gutenberg képe helyeztetett el. Az egész alatt kékes-szürke alap, 
melybe a nyomdász-sas képe bele van karcolva. A szöveg színe 
zöld, a kerete arany.

4. Törekvés. Dupla finom szecessziós zsánerű keretben van
elhelyezve a három sornyi szöveg. A léniák közötti ür az egész 
alá alkalmazott sárga alapból ki van vágva. A szöveg barna, a 
keret zöld színben van nyomtatva. ,

5. Tanulni nem szégyen. Szedése hirdetésszerű. Zöld színben 
nyomtatódott a kétpontos léniából szedett keret. A léniák közötti 
űrt kékkel nyomtatott pontok töltik ki. A szöveg fekete színben 
nyomódott.

A pályamunkákról a következő megjegyzések tétetnek :
Az 1 a—Jb. számú munkára: Törekvésre valló munka. Soraira 

kevés gondot fordított a szedője. Á hatást azonban főleg az oldal-

nyomdász-címer éktelenkedik.kazetta rontja le, melyben 
Színezése helytelen. . .  kezdetleges.

A 2. számú munkára: A szöveg szedése nj>?Y színezése
A keret szedéstechnikája is teljesen el van hibázv .

számumunkéra: Modern kombináciéjú munka ; törekvő, 
ügyes szedőre vall. A sikerült sorcsoportosítás é s a keret ar
tanúskodik, hogy a pályázó -  több versenytársaitól eátérSleg a
szöveget szedte meg legelőbb, csak azután a jereteh  ugye 
alkalmazkodva a sorok alakjához. A munka hatját emelne 
a szöveget valamivel kisebb, de erősebb és tömörebb betufa,bol
szedetnék. Színezése kifogástalan. _  Upret-kom-

A 4. számú munkára: Kezdetleges munka. Rossz keret kom 
bináció s még rosszabb sorcsoportosítás. Színessé :>zlés* ^  k 

Az 5. számú munkára : Szedése sablonos, fSYszerű, szedőjének 
komolyan kell vennie saját jeligéjét: tanulni nem s gy •

Amint látható, a pályadíj a 3. számú, "Küzdelem’ jeUgciui munka, 
nak adandó ki; e munka eredetiségével, sikerült ko™bl" 'ál( 
a többi pályamunka között erősen kimagaslik - “ nf “ onál,a 
ajánltatik, hogy a szöveget a bírálathoz kepest módosítsak.

Fölhívás Körünk vidéken dolgozó tagjaihoz-
A tanfolyamok vezetősége fölhívja a vidéki tagtársakat hogy 

a kiállítás- és fölolvasásokra vonatkozó megkereséseiket egy 
nesen a tanfolyamvezetőséghez intézzék, és pedig a kiá lftas
napja előtt legalább négy héttel. (Megkeresések Wanko Vilmos
helyettes tanfolyamvezetőnek a címére, Budapest VI • .
utca 10. sz. alá, a Fried és Krakauer féle nyomdába intézendők.)

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

bérkocsis-utcai részén). A helyiség nyitva van: uasárnaponk,^ 
délelőtt 9 órától 1-ig, valamint minden kedden s csütörtökön 
8 órától 10-ig. Olvasó-terem, biliárd, sakk, dominó szaki p 
és szépirodalmi folyóiratok állanak itt a tagok rendelkezesere.

Kondicióbeli változások pontos bejelentése.
A Szakkör t. tagjait kérjük, hogy kondíciójuknak esetleges 

megváltozását -  tehát mind a belépést, mind pedig a kilépést 
is -  haladéktalanul adják tudtul a Kör pénztarosának (laki • 
Budapest VIII, Sándor-tér 4. szám alatt), mert csak így kap
hatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat g
hívókat. Elég erre a célra egy egyszerű levelező-lap bekuiaes .

A Könyvnyomdászok Szakköre pályázatai.
A Könyvnyomdászok Szakköre választmánya elhatározta, hogy 

a magyarországi könyvnyomtatók fokozottabb szakbeh feji 
buzdítása végett pályázatot hirdet: I. az 1909-iki Évkönyv legjobb
nak talált szakcikkére; II. ugyanez Évkönyv hirdetésein Q ® 
jobbjaira; III. az Évkönyv mellékleteinek legiobbjaira; IV.a ura 
fikai Szemle egyes füzeteinek szedést mutató mellé ■

Általános föltételek: A pályázatok bármelyikében “
Könyvnyomdászok Szakkörének tagjai vehetnek reszt. A paiy 
bíróságot a Szakkör szakbizottsága esetről-esetre a magai kebel 
bői állítja össze, kívül álló szakférfiak bevonásával. A patya 
munkák tárgyára, alakjára stb. vonatkozó fölvilágosításokaz c  
könyv szerkesztőjénél, Novák Lászlónál (Hold-utca7.) kaphatom 

Különleges föltételek: I. Az 1909-iki Évkönyvnek beküld
szakcikkek tekintetében: Ezen a pályázaton reszt veszne
1909-ediki Évkönyvben megjelenő összes dolgozatok, t gy 
terjedelemre való tekintet nélkül. Pályadíj 50 korona, 
határidő augusztus hó 15-ike. Jeligés levél stb. e f f é l e hir;

II. Az Évkönyv hirdetései dolgában: Az 1909-iki Év V
detései négy-négy oldalankint más-más nyomdába adain “  “k 
szedés és kinyomtatás végett. E négykolumnás hirdet " p . 
legjobbjának szedője 30 korona, az ezt követőleg ®2l ,d
szedője pedig 20 korona jutalomdíjat kap. A• PflY' . be.
részvételt illető óhajok Bozsik István szaktársnal 1 . az

III. Az Évkönyv mellékleteit illetőleg: Ennek a PdlYá ,
lévén a célja, hogy Magyarország " y ^ f^ ^ ^ b e k ü ld ö t t  mel- 
mutathassuk be : részt vesz benne minden olyan . . uan.
léklet, amelyben a szedési elem kellőképpen P náiya-
Pusztán rajzok beküldésével tehát nemi lehet p lY=3̂ nyomatni0k, 
műveknek már okvetlenül valamely célra k«l ^  Ennek
s az Évkönyv számára egyszerűen ‘ yyáb,b, ^ * a' t papirosnak és 
biztosítása okáért az ilyes mellékleteknél 5Q a máso-
a nyomtatásnak az árát térítjük meg. az égyes mel-
dik 40, a harmadik 30 és a negyedik 20 korona^ Az egy
lékletekből kinyomtatás előtt a szerkesztőnek p P kmdendö 
stb. esetleges kiutalványozása végett -  tevőn
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Bevétel. Pénztári kimutatás 1908 junius haváról. Kiadás.

Áihozat a múlt hóról ...................
10 drb hitelszöv. részjegy (á 10 kor.)
Gutenberg-szobor-alap ...................
Acs-Mihály-alap ...............................
Szaktant, rajzeszközökből bevétel ..

Tagsági járulékokban befolyt:
Államnyomda .........................
Athenaeum...............................
Bercsényi-nyomda .............
Berkovits-nyomda .............
Brőzsa Ottó .........................
Budapesti Hírlap ...................
Buschmann Ferenc .............
Egyetemi nyom da...................
Egyesületi tisztviselők .. ..
Engel és Ladányi .............
Európa ....................................
Farkas Testvérek ...................
Fővárosi n yom d a ...................
Franklin-Társulat...................
Franklin-fiók .........................
Fried és Krakauer .............
Galitzenstein .........................
Gelléri és Székely .............
Glóbus .....................................
Grafikai intézet ...................
Hamburger és Birkholz .. ..
Hedvig-nyomda ..................
Hornyánszky .........................
Jókai-nyomda .........................
Károlyi György ...................
Kellner Ernő .........................
Kertész J ó z s e f ........................
Klein Vilmos ........................
Korvin Testvérek ...................
Községi nyomda ...................
Légrády Testvérek .............
Lobi D. és Fia ...................
Löblovitz-nyomda...................
Magyar H írla p ........................
Markovits és Garai .............
Márkus Samu .........................
Máv. menetjegynyomda ,. ..
M inerva.....................................
Molnárok Lapja ...................
Otthon-nyomda ..................
Pallas
Pannónia ...............................
Pap és Schwartz ...................
Pátria ....................................
Pazmaneum .........................
Pénzintézeti nyom da.............
Pester Lloyd .........................
Pesti Könyvnyomda R.-T. 
Posner Károly Lajos és Fia
Radó Izor ..............................
Révai és Salamon..................
Rigler J. E..................................
Rozsa Kálmán és Neje .. ..
Stephaneum .........................
Székesfővárosi Házi Nyomda 
Szent-László-nyomda .. ..
Thalia-nyomda ...................
Vasutas-Szövetség nyomdája
Világosság nyomda .............
Weisz L. és F...........................
Wodianer F. és Fiai .............

Vidékről (részletezése a megelőző 
oldalon) ....................................

Egyesektől (részletezése a megelőző 
oldalon) ............................. .... ^

6 —

16 80
1 80
2 40
7 20
6 60
4 20
8 40
1 20
1 20
2 40

46 20
6 60
2 40
5 40
6 —

4 20
5 40

1 20
4 80
3 —

1 80
6 —

3 —
4 80
3 —

5 40
2 40
2 40
6 —

2 40
6 60
3 60
2 40
4 80
2 40

19 20
1 20
1 20

16 20
— 60
4 20

36 _

3 60
3 —

3 60
7 80
7 20
8 40

19 80
1 80
3 —

1 80
21 —
16 80

163 20

30

K f.
2380 32
100 —
784 66
551 84
22 28

570
4409 10

A Grafikai Szemle 1907-iki mellékle
teinek pályadijaira .........................

Wessely klisé-számlája (Gr. Sz.) ..
Világítás, takarítás .........................
Adminisztrációs kiadások helyben és

vidéken .............................. .............
Készpénz e hó végén ...................
10 drb hitelszöv. részjegy á 10 kor.
Gutenberg-szobor-alap ...................
Ács-Mihály-alap ...............................

Szaktanfolyam:
Nyilrai fölolvasás és kiállítás .. .. 
Sas és Dauer papiros-számlája .. ..
Motor leszerelése........................ , ••
Adminisztrátor vegyes kiadása .. .. 
Waldmann Ferenc papiros-számlája
Villamos áramért ...............................
Koblinger klisé-számlája .. .............

K t.

120 _
73 20
10 24

13 08 216
2635

100
784
551

31

4409 10

S a r ló s  L a jo s , ellenőr. B o z s ik  I s tv á n , pénztáros.
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IV. A Grafikai Szemle mellékleteit illetőleg: E pályázat havonkint 
megismétlődik 30—30 korona pályadíjjal, amely összeg minden 
körülmények közt kiadatik az illető hőnapban megjelent mellék
letek legjobbikának. A pályázatokon csak olyan munkák vehet
nek részt, amelyeken a szedési elem is kellően képviselve van. 
Pusztán rajzok beküldésével tehát nem lehet pályázni. A pálya- 
műveknek már okvetlenül valamely célra kellett kinyomatniok, 
s a Grafikai Szemle számára egyszerűen továbbnyomtattatnlok. 
Ennek biztosítása okáért az ilyes mellékleteknél csak a papiros
nak az árát térítjük meg. — Az egyes hőnapokra eső pályázato
kon mindazok a mellékletek vesznek részt, amelyek az illető hó 
20-ikáig szerkesztőségünkhöz beérkeztek, illetőleg a vidéken 
pőstára adattak. Később föladott mellékletek a következő hóra 
maradnak. Példányszám 1800. Korrektúrának előzetes beküldése 
fölösleges, a papirosról szóló számla a küldeményhez melléklendő. 
A pályaműveket a Szakkör szakbizottsága havonkint birálja el.

Kedvezményes színház- és fürdő-utalványok.
A Városligeti Színkörbe meg a Budai Színkörbe mintegy 25-50 

százalékkal mérsékelt jegyekre jogosító utalványok kaphatók 
a pénztárosnál (VIII, Sándor-tér 4. sz., III. emelet 5), vala
mint a Hungária-fürdőbe szóló kedvezményes jegy-utalványok is. 
Az utalványok ára a színkörökbe s fürdőbe darabonkint 2 fillér.

Fotográfus kedvezménye tagjaink részére.
Erdélyi M. cs. és kir. udv. fényképész (Budapest IV, Semmel- 

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

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

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

1908 januárius havi példányok kerestetnek!
Káriük a t szaktársakat, illetőleg helybeli és vidéki házi pénz- 

tirosálnkat hogy há netalán volna az ezidei január usi Grafikai 
Szemléből fölös példányuk, küldjék el azt Bozsil^sh/án pha 
tárosnak (Gutenberg-Otthon), vagy hozzák fel a korhelyis g

A Grafikai Szemle hirdetéseinek szabott árai:
a) Egész oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..

„  fél évre .. ..
„  negyed évre ..

”  Jt egyszeri közlés
b) Fél oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..

,, fél évre .. ..
”  f> negyed évre ..
”  >f egyszeri közlés

c) Negyed oldalnyi hirdetésé: egy évre .. ..
,» évre .. ..

”  ,, negyed évre ..
”  ff egyszeri közlés

d) Nyolcad oldalnyi hirdetés : egy évre .. ..
„  fél évre .. ..

M ,, negyed évre ..
,, egyszeri közlés

Az apró hirdetéseknek az ára az első közléskor petit s^ronkint 
neovven fillér: minden további közlés ötven százalékkal olcsóbb.

240.— korona. 
130.- 
70.- 
30.- 

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

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

M egjelent és B o zsik  István szakköri p én z 
tárosnál (Budapest VIII, Sándor-tér 4. sz ., 
vagy Várm egye-utca 11. sz . alatt) kapható:

a Könyvnyomdászok Szakköre 
továbbképző tanfolyamainak

1907-1908. évi értesítője.
Összeállította A u g en feld M . Miksa, artisztikai 
ren dezését vég ezte  Barta E rn ő  festőm ű vész . 
Igen díszes kiállítású fü zet 18 m ű m elléklettel; 
ára szakköri tagoknak 1, nem tagoknak 2 kor.

T e l j e s  f ö l s z e r e l é s ű  n y o m d a
Török-Kanizsán, m indössze néhány eszten 
dős (egyelőre teljes üzem ben), fölszerelés} 
értéke 9500 k oron a : 5000 koronáért eladó. 
Ajánlatok "A . P. X . 105” jeligével a kiadóba.

E l a d ó  n y o m d a .
Bácsalm áson (tíz-tizenkétezer lakos és több  
kisebb-nagyobb k ö zség  tartozik hozzá) eg y  
jó  karban levő  gyorssajtóval berendezett 
nyom da m ás vállalat miatt készpénzfizetés  
m ellett eladó. (Több nyom da nincsen.) troi- 
világosítást. ad a tulajdonos Bácsalm áson.

Fischer és M i ka r e o t i p á l ó  m ű h e l y .

B u d a p e s t  V I ,  R é v a y - u t c a  6 .  s z á m  ( t e l e f o n  2 8 - 6 2 ) .

Elvállal igen ju tán yos áron eg ész  nyom da i berendezéseket. A  legkülönfélébb cél
szerű  és divatos k ö n yv - és  cím betűkből na gy választékot tart. Folyton Résziéiben  
tart: szerb  és h éber betűket, körzetek et és  kizárásokat, nyom dai szerelvenyeKei, 
b etű szek rén yek et és állványokat a legjobb m inőségben. -  Ajánlja szabadalmazott 
nyom da i vonalzó b eren d ezését táblázatszedéshez. E g y  oktáv garnitúra 20 koron .
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K oblinger Gyula m ű i n t é z e t e .

B u d a p e s t  V I I ,  C s e n g e r y - u t c a  2 2 .  s z á m  ( t e l e f o n  1 4 - 6 1 ) .

Készít mindennemű kliséket művekhez, folyóiratokhoz, árjegyzékekhez meg hirde
tésekhez. Építészeti stb. terveket fotolitográfiailag sokszorosít. — Alapítás éve 1892.

W üsteKönyv- és kő- 
nyomdai festékgyár
I r o d a  é s  r a k t á r :  B u d a p e s t  V I ,  G y á r - u t c a  6 2 .  s z á m .

Gyárt, könyv- meg kőnyomdák számára való színes, valamint réznyomáshoz 
szükséges minden fajtájú és színű festékeket. — fiengeranyag- és kence-gyár.

T e le fo n -  
s z á m  
14— 16. Carmine Hugó T e le fo n 

s z á m
14— 16.

g é p -  e s  s z e r s z á m g y á r a  B u d a p e s t  V I ,  K i r á l y - u t c a  2 6 .

A la p ít ta to t t
18 7 8 -b a n . Főüzlet és gyár: Wien VII, Burggasse 90. Al*%San.

A grafikai iparágak összes szükségleteinek raktára. Nyomdafestékek, 
kencek es . ,  . G.m .b.H. stutt-
hengeranyagok fCUSt ÉS E h lU g e t
nagy raktára

garti és feuer-
,, , bachi gyáraiból,

w gyarak. Berlinben, New-Yorkban és Chicagóban. A párisi kiállí- 
ason grand prix-vel és két aranyéremmel, a st.-louisi kiállításon nagy

díjjal lett kitüntetve.

K épviseletek : KONIG ÉS BAUER, W ürzburg; HUGÓ K O C h, AUGUST FOMM és  
K. GEBLER, L ipcse, GEORGE MANN & CO, London, litográfiái rotációs gépek  gyára.
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A modern ornamentikában és tervezésben  
teljesen jártas szaktárs elvállalja stílszerű  
könyvdíszek, úgym int iniciálék, fejlécek, 
záródíszek készítését, teljesen modern föl
fogásban. K észít ezenkívül mindenféle könyv- 
s árjegyzékborítékot, elvállalja egész k ön y
vek díszítését, valamint egyes lapok illumi- 
nálását. Címe megtudható a szerkesztőktől.

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

Schöntag Gyula
szakasztalos

Budapest VI,
V á c i-k ő r ú t  5 1 .

Kis antiqua- 
szekrén y 7, 
nagy 9 kor.

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve.

Nagy díj
K o s t  b  E H i n e E R
G5ÍGLS 6 . m. b. H. ISOISO

világhírű gyártmányai a st.-loalsi 
világkiállításán a legmagasabb 
áffial lettek kitüntetve. — Fiák- 
gyárak: Berlinben, Beui-Yorkban 
Is Chicagóban.

Képviselő Rusztria-Magyarorsz. részére :

Carmine Hugó
B u ö a p e B t, B é c s , P rá g a .

rnmmmemm m  m  m  □ Magyarországi vezérképviselet és bizományi raktár.OTT H. ADOLF S BALOG MIKSA ÉS TÁRSA
GRAFIKAI SZAKÜZLET,

BUDAPEST, VI. KERÜLET, KIRÁLY-UTCA 70.
Telefon: 80—23.

BÉCSI KÖNYV- ÉS KŐ NYOM DAI FESTÉKGYÁR 

t a  WIEN, XI., FICKEYSTRASSE 13. ózd

FEKETE ÉS SZÍNES KÖNYV- ÉS KŐNVOM DAI, FÉNY- ÉS BÁDOGNYOMDAI, VALA
M IN T KÖ NYVKÖTŐI ÉS U ]SÁG FESTÉKEK, KENCÉK ÉS HENGERANYAGO K GYARA
.---- ------- Távirati cím: WIENERFARBEN. e = =
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LEGRÉGIBB GVORSSAJTÓGVÁR A BIRODALOMBAN.

magyar gyorssajtógyár
Kaiser Lajos és Kaiser Károly 
Budapest VIII, józsef-utca 56. sz.

Egyszerű gyorssajtók vasúti szerkezettel, 2 és 
4 hengerrel, egyszerű gyorssajtók körbenfor- 
gással, 2 és 4 hengerrel. Kromo- és autotípia- 
gépek front-kirakóval vagy a nélkül. Rotációs 
s kétszín-nyomó gépek. Gyorsan futó "Rapid”.
Meglepő munkaképesség: óránként 1800 pld. 
minden megerőltetés nélkül. A legtökéletesebb 
festékdörzsölés. Erős és szilárd szerkezet.
Könnyű és pontos járás. Maszatolás kizárva.

Mindenki, mielőtt gépet venne, saját érdekében kérjen ajánlatot!
Telefon 54—43. Check-conto 9164.

Kurzweil János és Társa
IföV: B erg er & W irth  lipcsei festékgyárosokkal.

Első m agyar könyv- és kőnyom da i fes té k - és hengeranyag-gyár.

Gyártelep: Budapest IX, 
Márton-utca 19. sz. alatt.

Telefon 56—64.

Városi iroda: Budapest V, 
Aulich-utca 7. sz. alatt.

Telefon 76—44.,

Újság-, mű-, illusztráció-, díszmű- és mindenféle színes festékek, kencék, bronzok 
a grafikai iparágak részére. Hengeröntő műhely lapos és körforgó gépekhez. 
Olcsóbb és jobb a házi öntésnél. Patent, Victoria és Bianca hengeranyag koc
kázott és sima táblákban. Szedővasak igazítható feszítővel, szabadalmazott saját 
találmány, 47.004. és 53.406. sz. osztr.-magy. szabadalom. Számos helyen kitüntetve.

Fiókgyárak: Berlin, Barmen, Florenc, London, New-York, Páris, Szentpétervár.

1 '  j f e f c  : »
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^Megjelent
és a f jr a fik a i  S zem le  k i
a d ó  tjivata Iá 6  an ( B u d a 
p e st V, B C old-utca 7. s z .) ,  
valam in t B o z s i k  (7. sz a k 
k öri p én ztá ro sn á l ( B u d a 
pest, S á n d o r  tér á . v a g y  
V á r m e g y e -u tc a  11. szám , 
Tf-ran(Ilin-fiók) k a p h a tó :

iKönyvnyom dászok Szakköre
1 9 0 5 — / 9 0 6 - iR i

szaktanfolyamainak értesítője, v
S z er k e sz te tté k : Tanay J ózsef és SVováK Jfaszlo.
2 2 0  oldal, s o k  s z e d é s - és e g y é ő  példával. (%  szakjukőan  
fe jlő d n i ó /ja jtó  sza k tá rsa k  nélkülözhetetlen kézi k ön yve. 
(R ö v id  és a z ért töm ör összefogla lá sőa n  ism erteti a sz a k -  

ta n folya m okon  előadott tanítási anyagot.

ifra 1 Korona. Vidéhre 1 Korona 10 fillér.

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

m
Na
rézICÓlCXUaiVUUli ^  ----  r .
ték orosz betűkből, o Teljes nyomdai berendezések 

gépekkel és segédeszközökkel. ° Szolid kivitel.
Vezérképviselők s

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

Baer Ottó festékgyárai.
Telefon: 
93—29.

A  g ra fik a i ipa rágakhoz szükséges összes 
□ feke te  és színes fe s té ke k  gyártása. □

Telefon:
93—29.

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

c=3 Grafikai osztály :
A kő- és könyvnyomdái szakmához 
szükséges összes kellékek raktára.
c=3 Vezérképviselete és nagy raktára c=>
a „Chromo“ altenburgi papírgyárnak, 
J. Friedrich Daechsler langenalten- 

heimi kőbányájának,
Hutter és Schrantz nemezgyárának.

Hengeranyaggyár és hengeröntő- 
=  műhely. 1= 3

c=> Litográfiái kövek. =
Körforgőgép-nemez, kőnyomdai gé
pekhez való alátét-nemezek, stereo- 
□ típiai matrica-nemezek. □

Budapesti gyártelep: VII. kér., Gizella-ut 53. szám.
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J o s e f  A n j£ e r
vasöntöde & S ö h n £  
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 fizetést föltételekkel.

=  MAGYARORSZÁQI KÉPVISELŐJE: •---- .
Sflberer fl., Budapest, Dob-u. 53.

KÖRIG és BfiYER
=  fotodnkogrdfiai műintézete =

Budapest UH, Kazinczy-u. 32.
T I  f  | C C [ /  mlnítnnemíl hípn nynmtotud- 
I i L I j L I i  nyakhoz a légi óbb kivitelben.

RUTOTÍPIB. =  KROmOTÍPIR. 
=  FOTOTÍPIB. =  FQTOUTQ. =
i-----i HdzankivQII feluttelek. ■==•

W O R N ER  7. 
É S T A R S A
GÉPGYÁRA BUDAPESTEN

K ö n yv n yo m d á i g yo rssa jtó k  vasúti 
ren d szerű  m enettel. K ö n y v n y o m 
dái g yo rssa jtó k  két- é s  n égypá lyá s  
görgőjárattal. Krom otipiai g y o r s 
sajtók rövidített ívk ivezetéssel, a 
g y ű r ű s  kirakódob seg élyével. K ét- 
fordulatú g yorssa jtók  előlkirakó- 
val. K ő n yom d a i g yo rssa jtó k  g ö r g ő 
pályával. K ő n yom d a i kézisajtók. 
■=■ <= K ö n yvk ötő -g ép ek . => =

Körforgó nyomó
gépek
újság- és  illusztráció
nyom ásra , m eghatá
rozo tt és változtat
ható ívn a gysá g  szá -  
=  m ára. =



Magyar Nyomdászok 
Évkönyve 1908. évre.

Huszonharmadik évfolyam.

S z e r k e s z t e t t e :  N o v á k  L á s z ló .
Kiadja a Könyvnyomdászok Szakköre Budapesten.

Terjedelme több mint tizenegy ív, mellékle
teinek száma nyolcvan. Kiállítás és tartalom 
dolgában fölülmúlja az összes korábbi köte
teket. Ára 3  kor., póstán küldve 3.76 kor.

M egren d elh eti -  am íg a c se k é l '  * < * » «  
tart -  B o zsik  István szakköri P ^ z tá r o s  
nál B udapesten , Vili, Sándor-tér 4. szá m .

B o z s ik  István szakköri pénztárosnál M f T  
S á n d or-tér  4, G utenberg-O tthon) kapható.

A magyar állam
nyomdászattörténeti térkepe.
T ervezte és m agyarázó szöveggel\ ellátta: 
Firtinger Károly. —  Ára 60, póstán küldve  
70 fillér. É vk ön vv-vá sá rlók  fél áron kapjak.

WBZELY ÜPÓÍÉíTáRJÍ

K L I S É K  v

1

V.Dorofíya-üfca11.
A O T O T I P I A  •F OTO TIP IA 
KRGMOTIPIA • FOTO LITO 
MINDENNEMŰ RAJZOKAT

LEGJOBB KIVITELBEN.
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FSraktdr és Iroda:

M O LLE R  TE STV É R E K , B u dapest V, Sólyom-utca 13.

I - ^ 1 ^ -

mielőtt erről szóló árjegyzéket nem hozatott Kreuse Karoly 
lipcsei gyárából, vagy ennek képviselőjétől. §  #
Gyulától, Budapest, VII. kér., Kertész-utca 37. szám alatt.




