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FRISS MUNKÁLKODÁSI KEDV MINDEN VONALON!
.  n  i.x ***** np7i;p hoov miként

Az őszi évad beálltával egyszeriben pezsgő élet 
kerekedett a szakkörökben is, s az eddigi  ̂jelekből 
bízvást következtethető, hogy ez a pezsgő elet jő 
ideig nem fog helyet adni a megszokott letargiának.

Első helyen kell említenünk az Iparművészeti Iskola 
és a Könyvnyomdászok Szakköre által közösen meg- 
indított Nyomdászati Tanműhelynek október hó 3-án 
való megnyitását. Ez az intézmény máris messze ki
ható jelentőségűnek bizonyult a magyar könyvnyom
tatás jelenlegi és jövendőbeli fejlődése szempont)a- 
ból, s amerre nézünk: mindenfelé láthatjuk már mű
ködésének a nyomait, amennyiben a kevés eszközzel 
dolgozó művészi egyszerűséget és praktikus munkal- 
kodási módot nemcsak azok a nyomdászok Követik 
immár, akik tagjai a Tanműhelynek, hanem az o pelda- 
adásuk nyomán még azok is, akiknek egész tudo
mánya eddigelé a díszítő elemek mentői szertelenebb 
alkalmazásában merült ki. Ha már eddig is ekl*ora 
eredménye van a grafikus művészek és a nyomdá
szok együttműködésének, elképzelhető,^ hogy meny
nyire emelkedünk, ha ez együttműködés szükséges
ségének tudata átmegy minden nyomdásznak verebe.

A Tanműhely második évfolyamát éli, s így termé
szetes, hogy a tanulás eredményességének veszelyez- 
tetése nélkül nem lehet oda minduntalan újabb meg 
újabb jelentkezőket fölvenni. Ez a körülmény az oka, 
hogy Szakkörünk e hó közepe-tájától fogva tanfolya- 
mot, illetőleg előadási sorozatokat kezdett meg mind
ama tagjai számára, akik szíves-örömest tanulnának, 
de a Tanműhelyre a már föntebb említett ok miatt 
nem vehetők föl. Ennek a tanfolyamnak tárgyai főleg 
a nyomdászat történetének, kereskedelmi s technikai 
részének tárgyaiból vannak merítve, de nem lesz el
hanyagolva a dolog művészeti része sem,  ̂amennyi
ben a Nyomdászati Tanműhely lelkes vezetője, Czakó 
Elemér dr. megígérte, hogy szívesen a segítsegun re 
áll e tekintetben is. S ez már maga is kész kezesseg 
arra nézve, hogy az uj tanfolyamnak, illetőleg elő
adási sorozatoknak meglesz a kellő magas színvona a.

Az inasok szakoktatása ügyében is üdvös mozga om 
indult meg újabban. A Grafikus Művezetők Egye 
kezdte most bogozgatni ezt a mindétig aktua 1

dést, s tervet dolgozott ki arra nezve, hogy miken 
lehetne a mostani oktatásügyi berendezkedés mellett 
is valamely módon befolynunk a nyomdásztanulok 
szakoktatására. A tervezet veleje az, hogy ^mostam 
iriariskolai oktatás mellett heti egy napon például 
csütörtökön -  szorosan technikai tárgyú előadások 
rendszeresíttessenek az inasok számára Ez ügyben 
e ! ó  17-ikén az összes nyomdászkorok bevonásával 
ankét is volt a főnökegyesület helyiségében amelyen

a^tS^ökegyesüíet^megbizottjának Wle.en.ései azok
amelyek a kérdés elintézése tekinteteben nagyobb 
S ő s é g ű e k .  Vígh Albert kijelentette hogy a köve- 
kező értelemben tesz jelentést az ankétén megnyil
vánult óhajokról: Megállapíthatónak mondja, hogy a 
nyomdásztestületek küldőttei egyérte]lmu eg óhiagák 
a nvomdásztanulók szakoktatásának szelesebb korú
kiterjesztését, még pedig érdekeltségi alapon vagyis kiterjesziese , a dásztestületeknek beleszola-
S  az ellenőrzésébe.

A megindult derék akciónak folytatása már mos 
v alósX T eg az lesz, hogy az ankétről szóló jelentést 
meg az óhajtások megvalósítására vonatkozó ja v a s
atokat mind a kereskedelemügyi, mind pediglen a 
közok atásügyi minisztériumokban át fogiák tanulmá
nyozni s a szakférfiaknak bevonásával az országos
közoktatási tanács csinál majd nem maximális, de 
KozoKidi Mindez azonban időbe kerül.
“ őnökegyesület'képviselőjének kijelentése azért
fontos mert kilátásba helyezte véle a nervus rerumot, 
az anyagi támogatást. így hát remélhetjük a legjobbat.

Budapesten tehát elég mozgalmas a szaktársi elet, 
s szakfeilesztő törekvéseknek eppenseggel nem va
gyunk híjával. Bárcsak elmondhatnék ezt a vidékre 
vonatkozólag is, ahol pedig szinten megtalálok a 
szaktanfolyamok alapítását, kiállítások és előadások 
rendezését lehetővé tevő föltételek legtöbbjét. Azt 
hisszük különben, ez irányban az uj alapszabályok 
jóváhagyása nyomán keletkező propaganda -  amitől 
számításunk szerint legföljebb néhány hét választhat 
el bennünket — igen üdvös és eredményes lesz majd.
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INASAINK SZAKBELI NEVELÉSE

Minden téren megindult az ujitás mozgalma, s ahány 
nap, annyi uj terv, annyi uj idea támad, melyek mind
egyikének célja a fennálló rendszer újjáalakítása és a 
mai, korhadt oszlopokon nyugvó társadalomnak a 
huszadik század fejlődött szellemének megfelelő ala
pokra való fektetése. E törekvések között nem utolsó 
helyet foglal el az oktatási és nevelési ügy kérdése 
sem. Tudós profeszorok, neves pedagógusok, öregek, 
ifjak, az erre hivatottak és nem ritkán hívatlanok is, 
egészséges reformok szükségességét hangoztatják, 
akár a nép-, közép- vagy felsőbb iskolai tanítási tervek 
forognak szóban. És így van ez az iparostanulók 
oktatásügyénél i s : a fejlődött kor szellemének meg
felelő újításokat követelnek — de nem mindenütt, 
seholsem elég hangosan és sohasem eléggé.

A nyomdászinasoktatás fejlesztésének kérdése tulaj
donképpen nem is mai keletű. Szükségességét sokan 
hangoztatták és sokszor fejtegették a Grafikai Szemle 
oldalain. Ami csak azt bizonyítja, hogy e kérdés min
denkor aktuális volt; sohasem volt azonban égetően 
szükségesebb, mint éppen napjainkban.

Bármerre járunk, bárhova nézünk, nem látunk, nem 
hallunk egyebet, mint panaszt — sajnos, sokszor jogos 
panaszt — és bajt a kellően ki nem képzett munka
erő miatt. S minthogy e panaszt naponta mind többen 
és többen hallatják: vizsgáljuk meg egy kissé, kit 
terhel ezért a felelősség, mi módon lehetne megszün
tetni e bajt és hogyan kellene orvosolni azt.

Legelső sorban is okoznunk kell a selejtes, ki nem 
képzett munkaerő miatt azokat a nyomdatulajdono
sokat, kik 3—5 nép-, vagy elemi iskolát »végzett« 
gyermeket fogadnak fel tanulóul és nem gondos
kodnak arról, hogy az szakszerű kiképzést nyerjen.

Csudálatos, hogy Magyarország nyomdatulajdo
nosai, kik egyébként egymással örökösen hadi lábon 
állanak, ebben az egyben, a tanulótartás kérdésében, 
bámulatra méltó egyetértést tanúsítanak. Mihelyt inas
oktatásról, inaslétminimumról avagy midőn csupán a 
felveendő tanuló nagyobb iskolai képzettségének 
jámbor óhajtásáról hallanak : egyszeribe némákká és 
ami a némasággal jár, süketekké válnak valamennyien.

Aztán okoznunk kell az ipartörvény megteremtőit, 
kik azonkívül, hogy a könyvnyomtatás űzhetését nem 
kötötték képesítéshez, még a tanulók intenzívebb 
oktatásáról is megfeledkeztek. Sőt — ha már itt 
vagyunk, ki kell jelentenünk — az ipari művelődés 
és a szakfejlesztés jövője érdekében panaszunk van 
az uj ipartörvény alkotói ellen is, amiért a felhangzott 
kívánalmak — különösen a munkásság részéről el
hangzottak — nagy részét figyelmen kívül hagyták 
és így természetesen annak az inasoktatásra vonatkozó 
rendelkezései sem elégítik ki a jogos reményeket.

Végül okoznunk kell a hatóságokat, amiért a törvény 
rendelkezéseit — hogy tanulót csak az tarthat, ki 
mesterségét tanulta, vagy ilyen üzemvezetőt alkalmaz 
— nem hajtják végre. Hogy e vétkes mulasztás aztán 
mennyire megboszulja magát, annak illusztrálására 
megkísérlem lehetőleg röviden leírni egy általam bár
mikor megnevezhető »nyomdában« levő viszonyokat. 
A tulajdonos nem szakember: ez azonban cseppet 
sem gátolja őt abban, hogy három-négy tanulót állan

dóan ne foglalkoztasson. Rendesen négy, esetleg több 
esztendőkön keresztül felhasználja az olcsó gyermeki 
munkaerőt a küldönc szolga szerepétől elkezdve 
mindenre, csupán arra nem, mire leginkább kellene. 
Ha van a gyermekben egy kis ambíció, kevés akarat
erő és életösztön, tanulóskodásának már első évében 
megismeri a szekrények beosztását s talán még nevét 
is ki tudja szedni. Később aztán — ha a »főnök« 
gyermekeit nem kell szórakoztatnia s a házban sincs 
semmi dolog — napi tíz-tizenhárom órai munkaidő 
mellett rakhat be névjegyet, levelezőlapot, borítékot 
avagy zacskót a rozoga amerikai sajtón. Esetleg szed : 
még pedig nemcsak névjegyet, levelezőlapot, borítékot 
avagy zacskót, de levélfejet, címkét, szórócédulát, sőt 
üzleti körleveleket és meghívó-féléket is. Arra azonban 
senki sem oktatja, miként álljon a szekrény előtt, 
hogyan tartsa kezében a szedővasat, hogy később ne 
váljon nyomorékká; hogy mennyit szabad beosztani 
a szavak közé, miként kell kizárnia a sorokat; hogy 
milyennek kell lennie a címek közötti beosztásnak, 
a betűk nagyságbeli különbségének; hogy a világos 
és sötét, keskeny és széles betűk — legyenek azok 
egymagukra bármilyen szépek is — együtt alkalmazva 
visszahatást keltenek a szemlélőben. Nemcsak ezeket 
s a helyes térbeli elosztást, de kellő iskolai előkép
zettség híján a legközönségesebb helyesírási szabályt 
sem tudja, sőt még ha netalán ebbel! fogyatkozását 
felismerve, pótolni akarná is, nincs azt kitől elsajá
títania. Egyszóval senki sincs, aki oktatná a szedés 
vagy nyomtatás gyakorlatának legelemibb ismereteire, 
az elméleti tudnivalókat nem is számítva. Ki is ok
tatná ? A »főnök« a könyvnyomdászkodást csak mellék- 
foglalkozásként űzi, lévén neki hivatása a hitközségi 
sakterkedés, mely mellett még a krajzleroskodásnak 
is fontos szerepe van, úgyszintén a nyúlbőrkereskedés 
is jó jövedelmi forrásnak bizonyul. Úgy-e szomorú 
dolog ? Legszomorúbb azonban, hogy ilyen nemcsak 
ez az egy van. Kívánatra akár többet is megnevezhetek.

Ezekből a butikokból kikerülő proletárok aztán 
mint szedő-nyomók fejlesztik a nyomdaipart Magyar- 
országon. S minthogy tisztességesen dolgozni nem 
tudnak, lételükkel állandóan veszélyeztetik a nagy 
áldozatok árán kivívott munkabérszabályzatot, amely 
pedig részben biztosítéka a nyomdaipar fejlődésének.

Az úgynevezett »közepes« nagyságú nyomdákban 
sem sokkal rózsásabbak a viszonyok. Az újonnan 
felvett tanulót csak ritkán kérdezik meg: a szedéshez 
vagy a nyomtatáshoz van-e kedve ? Tanulóskodásának 
első és nem ritkán második évét itt is kézirat és 
korrektúra utáni futkosással tölti el, habár házi teendők 
végzésére nem is kényszerítik. Aztán — ha szedő akar 
lenni — odaállítják valamely hivatalos vagy egyéb lap 
mellé. E munka mellett ideje szép lassan letelik, s 
mire felszabadul, sok esetben még a lap tördeléséhez 
is neki mer fogni. A szedés esztétikájára azonban, 
hogy munkája ne csupán a célnak megfelelő, de a 
szemnek is jóleső legyen: itt sem tanítják. Mikor 
már sorokat, lehetőleg minél több sorokat tud jól- 
rosszul szedni a tanuló, az ebből származó nyereség 
ördöge nem engedi, hogy a matematikai, táblázat, 
hirdetés és kereskedelmi nyomtatványok szedésének



X 2 1 9

legalább is elemi tudnivalóival megismerkedhessék. 
Innen van aztán, hogv a legtöbb újonnan felszabadult 
csak a sima szedésnél s feltisztogatásnál használható.

Ha netalán egv szép napon a mi mesterségünkbe is 
be talál ütni a »nagy krach* a folyton tökéletesedő 
fotokémiai és fotomehanikai eljárások folytán, vagy 
valamely a jelenlegieknél jóval megfelelőbb, nagy 
munkaképességű és mindamellett igen olcsó szedőgép 
képében : akkw ennek legelső sorban is ezek lesznek 
az áldozatai. És az ettől való félelem nem minden 
alap nélküli. El lehetünk reá készülve, hogy a szünte
lenül kutató és mindenek felett győzedelmeskedő 
emberi elme egyszer csak végérvényesen megoldja a 
szedőgépek problémáját is. A vaskolléga különben 
is már itt él közöttünk és működik, és — a sorok 
kizárása, valamint a szavak közötti egyenlő beosztás 
tekintetében — máris különbül működik, mint szám
talan lélekkel bíró társa; tehát csupán a szerkezet 
egyszerűsítéséről, a konstrukció javításáról van szó, 
amelyen jelenleg is sokan fáradoznak. És ha vala
melyiknek sikerülni fog: vájjon csodálkozhatunk-e 
azon a drótnélküli táviró, a távolra fényképező, repülő 
gépek, automobilok, összetett rotációsok és egyéb vas
szörnyetegek korszakában ?

A nyomtatási pályán is csak ilyenek a viszonyok. 
Azt a gyermek-ifjút, akinek megtetszik a kattogó 
gépek lármája és életcélul a gépmesterkedést választja, 
rendesen odaállítják valamely Liberty- vagy egyéb 
tégelynyomógéphez. Megtanítják ennek kezelésére ; a 
gyorssajtón való munkából azonban nagyon sok eset
ben nem tanul meg egyebet, mint az ívek berakását 
és a hengerek mosását. Az igazság érdekében meg 
kell jegyeznem, hogy ez utóbbi bajnak nem mindig 
a nyomdatulajdonosok az okai, hanem nagyon sokszor 
gépmester szaktársaink, akik között — tisztelem a 
kivételeket — vannak olyanok, kik merő féltékeny
ségből csak tisztes távolságban engedik állani a tanulót 
a nyomtatósajtótól. És ez a vád nem alaptalan : annyira 
nem, hogy még bizonyítanom sem szükséges. Kisérje 
csak figyelemmel a hagyományos »tisztelt olvasó* a 
gépteremben történő dolgokat: meg fog győződni 
állításom igazságáról.

Még legtűrhetőbbek a viszonyok a nagy nyom
dákban, azonban itt sem mindenütt. Tanulókat itt is 
csak olcsó munkaerő elérése céljából tartanak. Fő dolog 
tehát, hogy az újonnan felvett tanuló hivatásának elemi 
tudnivalóit minél hamarább megszerezze, hogy ez
által a hatalmas, nagy gépezetnek hasznos részévé 
váljon. E célból rendesen valamely szedő illetőleg 
gépmester vagy nyomó felügyeletére bízzák, aki aztán, 
ha hivatásának magaslatán áll s kötelességének s a 
heiéje helyezett bizalomnak becsületesen akar meg
felelni : apránként megismerteti a noviciussal mind
azokat az elméleti s gyakorlati tudnivalókat, melyeket 
ez idő alatt az üzleti érdek szem előtt tartásával, a 
tanuló szellemi képességeinek arányában, megismer
tetnie sikerül. Helyesebben: megtanítja mindarra, 
amit ő maga is tud. — Ha azonban balsorsa olyat 
rendel instruktorául, aki még maga is reászorulna az 
oktatásra, vagy ami még rosszabb: olyat, ki mester
ségében nem lát egyebet, csupán a mindennapi kenyér 
mogszerzéséhez szükséges hitvány eszközt és ezt a 
felfogást igyekszik beléje ojtani a fogékony gyermeki 
lélekbe, akkor: az első nevelni fog egy önmagához 
hasonló, félig képzett munkást, amilyen — sajnos — 
amúgy is elég van, az utóbbi pedig képezni fog egy 
az ideális szépért, nemesért lelkesedni nem tudó 
könyvnyomtatót, akire semmi szükség sincs.

Bizony-bizony, szomorú képe van a magyarországi 
inasoktatásnak. Pedig e kép még nem teljes: mennyit 
lehetne csevegni erről az országos nagy bajról! Többet 
felhozni azonban ez alkalommal feleslegesnek tartok, 
mert e bajokat mindannyiunknak bőséges alkalma 
van a való életben, a maguk teljes meztelenségében 
szemlélhetni.

A fentebb elmondott ízelítő éppen elégséges ahhoz, 
hogy mindenki meggyőződést szerezzen a silány 
munkaerő ellen felhangzó panaszok jogosultságáról; 
azonban azt is láthatjuk belőle, hogy annak termelé
sének legtöbb esetben maguk a panaszosok az okai.

Hogy a felhangzó panaszok végleg megszűnjenek, 
ehhez szükséges : 1. az elemi- és középiskolák tanítási 
anyagának reformálása; 2. megszorítása a tanulók 
létszámának; 3. feltételezése a sikerrel végzett 
középiskolai négy osztálynak ; 4. nyomdászinas-szak- 
iskolák felállítása, hol az oktatás főképpen a szak
beli kiképzésre szorítkozzon és szakjukban képzett
tanerők tanítsanak.

Miután a nagyobb iskolai előképzettseg Iehetove 
teszi, humánus dolog a tanulási időt három eszten
dőben megállapítani, de aztán e három év alatt a 
tanulókat ne használják a küldönc szolga szerepére, 
hanem gondoskodni kell arról, hogy jövendő életcél
jukat, mesterségüket alaposan megtanulhassák. Ma, 
midőn a munkamegosztás a mi szép mesterségünkben 
is oly nagy arányokat kezd ölteni, különösen szük
séges, hogy a tanuló szakbeli kiképzése teljes legyen, 
mert csak így lesz képes az élet nehéz küzdelmeiben 
a sors által számára kijelölt, gyakran egymástól külön
böző kívánalmakkal biró állásokban helyét sikeresen 
megállani. Ezért kívánatos a szorosan vett szakon 
kívül ennek mellékágazatait is megismertetni a tanu
lókkal. E kívánság — sajnos — még jó hosszú ideig 
csak óhajtás marad, miután annak teljesítése ma meg 
csak minden századik nyomdában lehetséges. Elen
gedhetetlenül szükséges azonban a szedotanu okkal 
a nyomtatási eljárásokat, és viszont nyomotanulokkal 
a szedés elemi tudnivalóit megismertetni. (Ilyen érte
lemben ír a Grafikai Szemle XV. évf. 29. lápján 
Szeniczei szaktársam is.) Legcélszerűbb tehat a tanu
lási időt hat egyenlő részre osztani. A kiképzés első 
félesztendeje alatt úgy a szedő- mint a rtyomotanulot, 
valamelyik jobb szedő gondjaira bízva, be kell vezetni 
az alapismeretek elsajátításába. Tehát a szekrények 
beosztásán, betűfajok, betűnemek s a szisztematikus 
anyagok megismertetésén kívül gond fordítandó a 
szerelvények és kellékek kezelesenek és tisztán
tartásának módjaira, úgyszintén a munka közben való 
helyes testtartásra is. Hogy következményeiben milyen 
nagy fontossággal bír a munkaközbeni helyes test
tartás, valamint a műszerek tisztántartása, úgy hiszem 
bizonyítgatnom sem szükséges. Miután az első fel 
esztendő az alapismeretek elsajátítására elegendő, 
második-harmadik félesztendejében a gépmester-tanuló 
kiképezendő a tégelyes gépeken való nyomtatásban, 
négy-hatodik félesztendejében pedig a gyorssajtókon 
való nyomtatásban. Ez idő alatt bőséges alkalom 
nyílik megismertetni a gépek mehanizmusát, az épí
tésnél megnyilatkozott elveket, szerelésüket, a nyom
tatás közben előfordulható bajok ellen való védeke
zések módjait, festékkezelést és vegyítést, különböző 
papírok nyomtatását, a helyes formazárást stb. Hogy 
mind e tanulmányok mennyire szükségesek mostaná
ban a hivatását egészen betölteni akaró gépmesterre 
nézve: tán nem szükséges bővebben magyaráznunk.

(Folytatása következik.) Lengyel Albert.
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SZÍNVAKSÁG S SZÍNTÉVESZTÉS

Általános tapasztalat, hogv érzékszerveink között 
szemeink a legtökéletesebbek közé tartoznak. Legalább 
az esztétikai benyomásokkal szemben minden bizony
nyal. Ez a jelenség már az ősembernél észrevehető 
volt, akinek különösképpen a színek iránti fogékony
ságára, fokozatos fejlődésére nyilván a madarak tarka 
tolla adta az első impulzust. A madarak után követ
kezett a csillogó rovarok révén nyert impulzus az ékes 
virágokon át. Abban a tarka hímes természetben, 
melyet legjobban a virágok ékesítenek, a színek mint
egy a teremtő ecsetvonásai, melyek az elénk táruló 
gyönyörű festménynek, nagyszerű színes nyomtatás
nak a legigazibb szépségét adják meg. Hogy pedig 
a színek iránti impulzust évtizedek, sőt évszázadok 
adták meg az emberiségnek, a mellett bizonyítanak 
a keleti népek ragyogó meséi, a hasis éŝ  ópium 
szülte buja, színpompás álmok. A liliomról szóló 
bibliai hasonlat, amely szerint a szép virág ékesebb 
Salamon bíbor-ruhájánál, nemcsak művészileg szép 
kép, hanem az esztétika fejlődéstörténelmében is 
számottevő bizonyíték.

Évek hosszú során át észlelhető, hogy a könyv- 
nyomtató gépek alól kikerülő színes nyomtatványok 
legalább ötven százaléka magán hordja a komplemen
táris színek lehetetlen együttesét, harmoniátlanságát. 
Ez tipográfusainknak sehogy sem tetszvén, pozitív 
kutatásokat tettek meg az ügy tisztázása érdekében, 
és e nem tetszés szülte puhatolódzás végre is ered
mény fejében megállapította, hogy: szaktársainknak 
nincsen még a színérzéke jól kifejlődve. E vélemények 
összese aztán mély gyökeret vert a köztudatban. Mert 
kétségtelen, ez a legnagyobb és legfőbb ok, de nem 
egyedül álló, mivel ennek tetőzéseül van egy olyan 
is, mondhatnánk .kerékkötő* ok, amely sem nem 
csiszolható, sem nem fejleszthető.

Szinte számnélküli esetben megfigyeltetett, hogy az 
emberiség egy csoportja részint születésétől, részint 
pedig későbbi időtől kezdve a színképnek bizonyos 
színét más színtől megkülönböztetni nem tudja. 
Eme jelenséget egyfelől színtévesztés, másfelől pedig 
színvakság néven ismerve, úgy is nevezik, habár 
úgy az egyiknek, mint a másiknak egyazon jelentősége 
van. A mai tisztultabb törekvéseink pedig megadják 
a vérmes reményt arra nézve, miszerint bátran föl
tételezhessük minden törekvő nyomdász-emberről, 
hogy úgy elméletben, mint gyakorlatban tudja, hogy 
a színképek minden elképzelhető színét vörös, sárga 
és indigókéknek kellő arányú elegyítéséből elő lehet 
állítani. A színek dúsgazdag birodalmában eme három 
egymástól nagyon eltérő színt alapszínnek szokás 
nevezni és a Young-Helmholtz-féle elmélettel, amellyel 
pedig eleddig életrevaló, értékes eredményeket értek 
el, fölteszik, hogy az ideghártyában csak e három 
alapszínnek megfelelő végkészülék van és egy ideg
rostnak izgatása csak egy színt hoz öntudatunkra. 
Ha már most a háromféle idegrost közül valamelyik 
beteg, a szem az annak megfelelő színt nem látja. 
Ezt az elméletet nap-nap után megerősítik a szórvá
nyosan fölbukkanó színtévesztő egyének. Leggyako- 
ribbnak a vörös színtévesztés bizonyosodott be. így 
például főkép az angolok közül minden tizennyolcadik

ember többé-kevésbé vörös színt tévesztő, mert a vörö
set egyszer zöldnek, másszor sárgának, olykor pedig 
kéknek mondja. Gyérebb a sárga színtévesztés, mikor 
az egyén a szivárvány színei közül csak a vöröset és 
kéket látja, de a sárgát majd zöldnek, majd  ̂ kéknek, 
majd éppen vörösnek mondja. A kék szín tévesztése 
végre a leggyérebb, mert csak olyan egyéneken volt 
tapasztalható, kik szantonint vettek be orvosságul; 
ezeknek a fehér tárgyak zöldes-sárga színben tűnnek 
elő, de a színképnek kék- és ibolyaszínű részét nem 
látják.

A színtévesztés érdekes eseteit figyelte meg ]o egy 
pár éve Simon R. berlini szemorvos, aki részint ideg- 
hártya-gyuladásban, részint pedig retina-leválásban 
szenvedő betegei közül huszonöt egyénen tapasztalta 
ezt a jelenséget. A betegek közül csupán kilenc lát
szott alkalmasnak fizikai-optikai vizsgálatra,  ̂ amit 
König A. végezett. Eme vizsgálatokat ugyan jelen
tékenyen megnehezítette az a körülmény, hogy a 
jelenség az ideghártyának csupán beteges helyeire 
szorítkozott, de viszont ezzel szemben megvolt az a 
jó oldala, hogy a betegnek egészséges szeme teljesen 
ép látású volt, miért is mindig ugyanegy egyénen 
meg lehetett állapítani a különbséget a rendes 
és színtévesztő látás között. E szerint tehát König 
vizsgálati eredményeképpen a kék szín tévesz
tését megállapítottnak jelenti ki, de csak mint olyat, 
amely kóros állapottal volt összekötve, holott a vörös 
és sárga színt tévesztők egyáltalán nem panaszkodnak 
szembajról.

Ennek alapján bátran elmondható, hogy a Voung- 
Helmholtz-féle színelmélet nemcsak újabbnál újabb, 
de megbízhatóság tekintetében is világos és elfogad
ható bizonyítékra tesz szert.

Bieroliet pedig kísérleti utón, a mérések egész 
sorozata alapján azt mutatta ki, hogy a jobb és bal 
szem egyazon érzékszerve erősségében is van arány
talanság. A látás érzékének vizsgálata közben a kísér
letező elkerülhette a relatív meghatározásokat, mert 
mind a két szemnek látó erejére vonatkozólag abszolút 
méréseket is végezhetett. A Snellen-féle táblákon az 
ismeretes módon megállapította, hogy a kísérleti egyén 
a legközelebbi betűket milyen távolságról olvashatja 
el a jobb és bal szemével. Mindig mutatkoztak különb
ségek. Az élesebb szem távolsági számát fogadva el 
mértékül, a próbákat a teljes kiegyenlítésig mindkét 
szemmel váltakozva végezte fel- s lemenő sorrendben, 
természetesen gondosan figyelve arra, hogy se az 
egyik, se a másik szemet ki ne fárassza. A kísérletek 
sorozata ez esetben azt eredményezte, hogy száz 
egyén közül hetvennyolcnak élesebb a jobb szeme, 
huszonkettőnek élesebb a bal szeme. Ép ilyen arány
ban oszlik meg a színtévesztők száma i s : harminc 
százalék színtévesztő és hetven százalék nem. Ebből 
megérthető az is, hogy amelyik szem gyengébb látó
érzékű : jobban, amelyik pedig élesebb: kevésbé szín
tévesztő. Ennél tehát szintén részaránytalanság volt 
konstatálható.

Tipográfusainknak, akiknek pedig a szemre leg
jobban szükségük van s akik azt túlon-túl meg szokták 
erőltetni: legalább húsz százaléka színtévesztő. Ha már
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most az ilyen szaktársunk valamelyikének kezébe olyan 
finom munkát adnak, melyet több színnel kell nyom
tatni, azt elszínezi; mert nem tudja a színeket úgy 
összeválogatni, hogy ez a nyomtatvány érzésvilágával 
összhangban álljon, a színek egymással harmonizál
janak. így aztán a legügyesebb szedésből végered
ményében Ízléstelen nyomtatvány lesz. És ha erre a 
a csinálóját figyelmeztetjük, éktelen haragra lobbanva, 
kézzel-lábbal igyekszik bizonyítani az ő igazát; egy 
világért el nem ismerné, hogy ő színtévesztő, sőt az 
ezt állítőval kész késhegyig menő harcra kelni. Az e 
fajta Ízléstelen nyomtatványon megbotránkozik a ren
delő közönség, az össznyomdászság és legvégül a 
nyomdaüzem tulajdonosa, kik közül az utóbbinak 
ezenfelül kára is szokott lenni ebből kifolyólag.

Emez anomálián segítendő, végezetül érdemes meg
említeni, hogy Goertz a színtévesztés megállapítására 
milyen egyszerű és biztos módot ajánlt. A vizsgálandó 
elé nagyszámú színes ceruzát tegyenek azzal, hogy 
minden ceruzával meghatározott színes rajzot készítsen 
és a rajzra a nevét is ráírja. Az ép látású szem a 
rajzról legott megítéli, vájjon a vörös rajzot vörös 
ceruzával készítette-e, vagy pedig más színűvel, majd 
azt is, vájjon a jelentkező alkalmas-e a vasúti szol
gálatra vagy sem. Ugyanekkor önkéntelenül fölvetődik 
a kérdés: vájjon egyfelől könyvnyomtatóinknak nem 
lenne-e tanácsos a nyomdász-tanulók fölvételénél több 
elemi kívánalmakkal egyetemben, másfelől pedig 
mesterszedőink között is ezt a metódust életbe lép
tetni ? Mi azt ajánlanánk: igen. R. Tóth Jó z sef.

MŰVÉSZEK A TIPOGRÁFIÁBAN

(IV.) Hogy a kimenetek nem felelnek meg annak a 
célnak, amelyre hivatva volnának: érzik az írók meg 
művész-emberek is. Ennek bizonyítékául vehető az 
a példa is, amelyet a Grafikai Szemle 1905-iki köte
tének 112. oldalán mutattunk be. Basch Árpád festő
művészünk ugyanis Herczeg Ferencnek egy könyvét 
illusztrálván, a kimenetekbe több-kevesebb sortöltő 
ornamentumot rakott, de sohasem töltve meg vélük 
a kimenet hézagát egészen. így a kimeneteknek, ille
tőleg a fehéren maradó foltoknak hosszúsága szabá
lyozva volt az író, illetőleg a segedelmére siető mű
vész által; a szerint, hogy milyen időértékűre becsül
lek az egyes kimeneteknél megkivántatódó pihenést, 
megnyugvást, hagyták a fehérséget kisebb-nagyobbnak.

Nyilvánvaló, hogy ez nem kielégítő megoldás. Az a 
sok sortöltő'legföljebb csak arra való, hogy zavarja, 
bosszantsa, idegessé tegye az olvasót. Jobb tehát, ha 
nincsen. Sokkalta helyesebb, mind az esztétikai érzé
sünknek jobban megfelelő, mind pedig aszövegtago- 
!ás, valamint a pihentetés, megnyugosztalás szüksé
gességével jobban számot vető a régi könyvmásolók
nak az az eljárása, amikor közbetoldott iniciálékkal 
meg szakaszjelekkel — az úgynevezett paragrafusok
kal — tagolták a szöveget az értelemből, összefüg
gésből kifolyóan rövidebb és hosszabb passzusokra.

Ezt a könyvcsinálási módot az amerikaiak itt-ott 
már átvitték a kisebb terjedelmű modern brosúrák 
szedésére is, még pedig általában igen jó eredménnyel.

Egy azonban bizonyos: verses könyvekből, regé
nyekből nem lehet elsikkasztani a kimeneteket. Az 
előbbiekből szedéstechnikai okok miatt, az utóbbiak
ból az olvasás könnyűvé, gyorsabbá tétele okáért 
nem. Regénynél az a fő, hogy még a technikai be
osztással is segítségére siessünk a könnyen-fölfog- 
hatóságnak, és a kimeneteknek — főképpen a páros 
beszélgetések gyors áttekinthetése s megérthetősége 
érdekében — kétségtelenül van bizonyos jó oldaluk.

Mint már említettük: a modernebb grafikus művé
szek és könyvnyomtatók általában nem állhatják ki a 
pzövegbeli bekezdéseket és kimeneteket. Jó részben 
•gazuk is van, de leginkább csak a kimeneteket ille
tőleg. Képzeljünk csak valami erőteljes folthatású 
Prospektus-szedést mondjuk negyven cicerónyi szé
lességre. Ha ebben rendszertelenül szétszórva har
minc-harmincöt cicerós hézagok — kimenetek

tátonganak : a szöveg folthatása nem lehet zavartalan. 
Ha már most a könyvnyomtató avagy művész-ember 
ezeket a hézagokat teletömi valamely indifferensnek 
mondott (ez is tévedés, mert a szöveg közepette 
semmi sem lehet indifferens) sorozatos dísszel: talán 
— de csak talán, és semmi esetre sem egészen kö
zelről nézve — megmenti a jó folthatást, de ennek 
fejében zavarja az olvasót. Mert ne feledjük el, hogy 
a legnagyobb gonddal készült és a modern szedés
technika minden újításával fölruházott nyomtatványok 
is java részükben olyan emberek számara készülnek, 
akiknek ki kell venniök a megélhetés küzdelmeiből 
a maguk részét, s akiknek ennélfogva minden percük 
drága. Az ilyen ember akadéknak nézi a sietős olva
sása közben eléje kerülő sortöltő-láncolatot, s bosz- 
szankodva keresi a szöveg folytatását. Ha rövidlátó, 
s a szemét úgyszólva végig kell sétáltatnia az egyes 
sorokon: még kellemetlenebb néki ez az akadály- 
verseny. A praktikusabb észjárású angolok és ame
rikaiak éppen ezért csak ritka es megokolt esetek
ben használják a sortöltőket, meghagyván az ezekkel 
való pazar »dekorálást« a német nyomdász karakte- 
risztikumául, aki nagy alaposságában még a legcse
kélyebb hézagokat is be akarja tömni a szedés négy
szögében, feledve, hogy a kisebb hézagok az optikai 
együtthatás révén amúgy sem bontanák meg a folt
egységet, és csak a nagyon hosszú kimeneteket kel
lene bizonyos esetekben valamely módon eltüntetni.

A bekezdések és kimeneteknek eltüntetésére irá
nyuló praktikáknak egész seregét volt már alkalmunk 
végigtapasztalni, és meg kell vallanunk, hogy azok 
legtöbbjében bizonyos túlzást látunk. Különösen ért
hetetlen az a sokfelé elharapódzott megoldási mód, 
hogy az ártatlan kis bekezdéseket vagy egészen ki
irtják, vagy pedig valami piszokszerű ornamentum- 
darabkát dugnak beléje, míg a kimeneteket meghagy
ják a maguk mindenféle hosszúságú változataiban.

Nézetünk szerint a bekezdések vagy németesen 
•behúzások* — föltéve, hogy észszerűen van meg
választva a hosszúságuk — sohasem üldözendők. 
Éppen annál az optikai együtthatásnál fogva, amely
ről föntebb már szó volt, belevész a bekezdésnek 
pirinyó fehérsége a szöveg szürke tömegébe, amikor 
a könyvet mint dekoratív valamit nézzük, de egysze
riben írásjellé válik, mihelyt olvassuk a könyvet.
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TÖRTÉNELMI FRAGMENTUMOK

A cenzúra és a nyomdász felelőssége.
(III.) A harminc-éves háború fegyverzöreje is elné

mult. A végsőkig kimerült Németországban újra éle
dezni kezdett az ipar, kereskedelem meg a kultúra, 
s velük együtt a könyvnyomtatás. De föléledt ezzel 
egyetemben a cenzúra, habár most nem annyira a 
vallási meggyőződés ellen törve, mint inkább az 
uralkodók személye és érdekei ellen intézett táma
dásokat védve ki és torolgatva meg. Kiterjesztette a 
figyelmét ezenkívül az erkölcstelen s trágár tartalmú 
könyvekre is, amelyekben a mindent demoralizáló 
hosszú háborúskodás után éppenséggel nem volt hiány. 
A mindenéből kifosztott, végkép elszegényedett nép 
ugyanis nem annyira a vallásban, mint inkább a földi 
gyönyörűségekben és az erotikában keresett vigaszt.

Az 1669-ben kiadott ^tiltott könyvek jegyzéke* már 
seregestül foglal magában olyan könyvcímeket, ame
lyeket trágárságuk miatt itt nem is nyomtathatnánk le. 
Ha soha nem is, de ekkor és ebben a tekintetben 
helyesen járt el a cenzúra: megszüntette annyira- 
mennyire a pornográfiát, és visszaállítani segített a 
közerkölcsök régi tisztaságát egész Németországban.

Franciaországban  egy 1624 julius 10-ikén kelt ren
delet megtiltja, hogy az állami ügyeket tárgyaló bár
minő iratot is kinyomtathassanak a király előzetes 
engedelme nélkül. Későbben pedig, 1629-ben, egyik 
rendeletében kimondotta XIII. Lajos, hogy a nyom
tatás szabadsága és könnyűsége naprót-napra mind 
több rendetlenségnek a szülő an y ja ; veszélyezteti az  
ország nyugalmát és közerkö lcseit; veszedelm es 
tanításokat vet fölszínre. Éppen ezért a legszigorúbb 
büntetések kilátásba helyezése mellett megtiltja a 
király minden könyvnyomtatónak és könyvkereske
dőnek, hogy bárminő olyan könyvet is, amelyen nin
csen rajta a nagy állami pecséttel ellátott felsőbb 
hatósági engedély : kinyom tassanak vagy árusítsanak.

S a király komolyan vette fenyegetődzését: 1649 
körül egy Vivenet nevű könyvnyomtatót az állam 
békéjét veszélyeztető iratok nyomtatása miatt öt esz
tendei gályarabságra küldött. Utódai még szigorúb
ban jártak el. Dupont Pál »Histoire de Tlmprimerie* 
című alapvető munkájában elmondja, hogy 1660-tól 
1756-ig, tehát nem is egészen száz esztendő lefor
gása alatt: nem kevesebb mint 869 szerzőt, könyv
nyomtatót m eg könyv- és müárúst fogtak el s bör- 
tönöztek be a párizsi Bastilleba, és  e  sok fogolynak 
legalább harmadrésze a könyvnyomtatókból került ki.

Csak egy esettel illusztráljuk, hogy minő szigorú
sággal kezelték Franciaországban a cenzúrát. 1694 
november 19-ikén a lyoni Rambault nyomdász-segé
det, valamint Larcher könyvkötő-inast fölakasztották. 
Rajtuk kívül még öten voltak halálra Ítélve, de ezek 
kivégzését elhalasztották. Az egész társaságnak az 
volt a bűne, hogy közrejátszottak egy a királynak és 
Maintenon asszonynak viszonyát gúnyoló iratnak az 
elkészítésében. Hogy a szerző kilétét megtudhassák, 
kínpadra vonták a nyomda valamennyi munkását, és 
mint említettük: kettőt közülök föl is akasztottak. 
A nyomda öreg tulajdonosnője, az özvegy Caillouéné, 
a Bastille penészes kazemátáiban fejezte be életét.

Angolország tizenhetedik századbeli történetében 
is jócskán találunk adatot a sajtószabadság elnyoma
tásáról. I. Károly például 1625-ben eltiltotta a külföl
dön utánnyomtatott latin nyelvű könyvek behozatalát, 
még pedig azért, hogy a cambridgei meg oxfordi 
egyetemi nyomdáit ez irányú monopóliumai kellőkép 
védve legyenek. A csillagkamara is megújította 1637 
körül Erzsébet királynő cenzurás rendeletéit, meg
toldva azzal, hogy semmiféle könyvet sem szabad ki
nyomtatni, mielőtt az a Stationers’ Company, vagyis 
könyvkereskedők társulata által vezetett jegyzékbe 
föl nem vétetett. Minden nyomtatványon rajta kellett 
továbbá lenni a szerző, kiadó meg nyomtató nevé
nek ; senkinek sem volt szabad nyomdát nyitnia, 
sajtót építenie avagy betűt öntenie a társaság előze
tes engedelme nélkül; a könyvnyomdákat illetőleg 
egyszersmind behozták a numerus clausust is, az 
udvari és egyetemi nyomdászokon kívül legföljebb 
húszban állapítva meg az angolországi könyvnyom
tatók számát, s üresedés esetében a canterburyi ér
seket s a londoni püspököt téve meg a betöltés dol
gában döntő fórumoknak. Minden könyvnyomtatónak 
háromszáz sterling fontnyi kauciót kellett letennie, 
annak biztosításául, hogy nem vetemedik a cenzúra 
által tilalmazott könyvek nyomtatására. Két sajtónál 
többnek egy nyomdában sem volt szabad lennie, ki
véve a társaság vezetőségi tagjainak a nyomdáit, ahol 
három volt a sajtók megengedhető legnagyobb száma.

A sajtóvétségek megtorlása elég barbár és kegyet
len volt ekkoriban Angolországban. 1830-ban történt, 
hogy a skót egyház egy lelkésze, Leighton, gyaláz
kodó kitételektől hemzsegő könyvet írt" az anglikán 
egyház és annak papjai ellenében. Keservesen meg
lakolt érte. Legelőször is megfosztották papi hivata
lától, majd megkorbácsolták, az arcára két S betűt 
(»sower of sedition«, vagyis »bujtogató< rövidítése) 
sütöttek, a füleit levágták s az orrcimpáit fölhasítot
ták ; végezetül börtönbe dugták, ahonnan csak tíz 
év múltán szabadult meg a parlament rendeletére.

A köztársaság idejének beköszöntése kezdetben 
némi könnyebbséget hozott az angol irodalomra meg 
könyvnyomtatásra, amennyiben a csillagkamarát meg
szüntették és a parlament vette kezébe a sajtóügyek 
szabályozását, de már 1643-ban fölállították a Com- 
mittee of Examinations-t vagyis vizsgáló bizottságot, 
amelynek az volt a föladata, hogy a könyves boltokat 
meg nyomdákat átkutatva, ha megbotránykoztató ira
tokat találnak, azokat elkobozzák, a betűanyagot és 
sajtókat megsemmisítsék s a dologban ludas meste
reket meg segédeket szigorított börtönbe vessék.

II. Károly trónraléptével ismét rosszabbodott a hely
zet. Az ő uralkodása idejére esik John Twyn könyv- 
nyomtatónak rettentő kegyetlenséggel történt kivég
zése. Twyn valami ártatlan füzetkét nyomtatott az 
igazságosság gyakorlásáról, amely azonban nem tet
szett a király némely kegyeltjénél:, s a szerencsétlen 
könyvnyomtatónak keservesen meg kellett érte szen
vednie. Mindenek előtt fölakasztották, aztán még élve 
levágva őt a kötélről, levagdosták a kezeit. Majd ki
szaggatva a beleit (állítólag ekkor még teljes öntuda
tánál volt!) a tulajdon szemei előtt sütötték meg azo-
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kát. — 1694-ben törülték a cenzúrát az angol intéz
mények sorából, de ez nem jelentette azt, hogy a 
a szabadabb gondolkozású írókat ne üldözték volna.

A cenzúrának Magyarországon való szerepét ille
tőleg Ballagi Aladár »A magyar nyomdászat történeti 
fejlődése* a fő forrásmunkánk. Érdekes passzust talá
lunk ebben a Debrecen város tanácsa által gyako
rolt cenzúráról. 1633 április 13-ikán Fodorik Meny
hért tipográfus átvevőn a várostól a nyomdát, a 
tanács egyebek közt kikötötte, hogy »semminemű 
újítást a könyvek kibocsátásában, sem valami hiába 
való paszkvillust, de kiváltképpen teológiát a város 
becsületes prédikátorai és a becsületes tanács híre 
nélkül nyomtatni ne m erészeljen«. Ballagi meg is 
jegyzi erre: A türelmetlenség, mely az ellentáborban 
létrehozta a cenzúrát, ime átcsapott a protestánsok 
közé is. Debrecenben, különösen teológiai művet, a 
lelkészek és a városi tanács beleegyezése és előle- 
ges cenzúrája nélkül tilos volt nyomtatni. Debrecen 
a cenzúra behozatalában is idegenek által tört ösvé
nyen járt. Már a wittenbergi akadémia elrendelte, 
hogy a rektornak és az illető tudományszak dékán
jának beleegyezése nélkül semmit sem szabad kinyom
tatni. A szándék e kezdeményezőknél becsületes 
lehetett. Camerarius tisztán csak a léha vitázások el
szaporodása ellenszerének tartá a cenzúrát, és az 
akadémia legalább : műve miatt senkit sem vert bilin
csekbe. Nálunk nem az a kérdés, s ne is kutassuk: 
becsületes volt-e az intenció, vagy sem. Mi csak any- 
nyit látunk, hogy Debrecenben nem az egyeztető és 
szelidlelkű tudós Melanchton a főcenzor, hanem a 
főbíró, aki türelmetlen, mint az az ortodoxia, amely 
az ő kezébe játszotta a cenzúrázó erőszakot. Innen 
magyarázható, hogy Töltési István könyvnyomtatót a

debreceni főbíró tömlöcbe záratta azért, mert Pósa- 
házi János sárospataki református tanárnak Coccejus 
és Cartesius ellen írott munkáit ki merészelte adni.

Erdélyben I. Rákóczi György igaz pátrónusa volt a 
könyvnyomtatásnak, s a cenzúrát is az akkori viszo
nyokhoz képest az elképzelhető legenyhébben gya
korolta. Mikor felesége, Lorántffy Zsuzsánna 1641 
körül teológiai iratot bocsátott ki némely református 
hitágazat megdönthetetlensége mellett: némelyik ma
gyarországi író sértő epigrammákkal akarta őt nevet
ségessé tenni. S az ellenfél kíméletlensége végre is 
annyira túlment a határon, hogy a megbántott feje
delem belső emberét, Bogáti Andrást Bécsbe az ud
varhoz küldvén, fenyegető hangon követelte, hogy a 
gúnyirat beszedessék és hogy szerzője kipuhatoltat- 
ván, megbüntettessék. Eredménye nem vojt mindennek.

Erdélyben ez időtájt már nagy többségben voltak 
a reformátusok, de ez nem volt akadálya annak, 
hogy más vallásúak is ne részesülhettek volna orszá
gos védelemben. A dési országgyűlés például kimon
dotta 1638-ban, hogy bárkinél volnának oly könyvek, 
írások és károm lásra formáltatott kepek, m elyek az 
unitaria religio ellen v a lók : tartozzék ez évi Szent 
Márton napjára a fejérvári káptalanba bevinni. Ennek- 
utána pedig afféle könyveket, írásokat es kepeket 
senkinek szabad ne légyen írni, nyomtatni tartani, 
avagy másunnat ez országba béhozm, sub poena 
notae infidelitatis. Ennek fejében ugyanez az ország- 
gyűlés behozta az unitárius könyvekre vonatkozolag 
az előzetes cenzúrát: >Ha az unitaria reig ion  levők  
közül a bévett unitaria religiónak hitvallása szerint 
könyvet írna is valaki, de azt kinyomtatni es k i
bocsátani az ország fejedelm e híre nélkül sem m ikep  
T m T é J Í * . s u b e a d e m  p oem  m t ie  M deU M Ís..

SZAKKÖRÜNK ÉVKÖNYVE

A magyar könyvnyomtatók ez a maga nemeben 
páratlan almanachja huszonötödik évfolyamát eh. Egy 
negyedszázadon át hív tükre volt a magyarorszagi 
nyomdászat állapotának s őszinte tolmácsa nyomdá
szaink szakbeli törekvéseinek. Külső és belső kiállí
tása dolgában néhány esztendő óta akkorát fejlődött,
hogy még a külföld nyomdász-empóriumaiban is
szinte türelmetlen érdeklődéssel várják a megjeleneset.

A huszonöt-esztendős becsületes múlt, a folytonos 
fejlődés és emelkedés elve kötelez bennünket arra. 
hogy minden erőnket összeszedve, az anyagi korlatok 
szabta határokon belül a lehető legjobbat s legszeb
bet teremtsük elő az Évkönyv huszonötödik kötetevei.

E kötet cikkei valósággal gyöngyszemei lesznek 
a szaktudományosságnak, a tanulságos és szép mel
lékletek száma előreláthatólag jóval fölül fogja múlni 
a tavalyiakét, a könyvdísz kérdését páratlanul ügyesen 
sikerült megoldania a tervezésével megbízott Kun 
Mihály szaktársunknak, a nyomtatást pedig a Pes í 
Könyvnyomda Részvénytársaság fogja végezni uj, az 
Évkönyvhöz méltóan modern meg szép betukro.

A kötet tartalmának igen fontos és minden konyv- 
nyomtató szempontjából rendkívül hasznos része lesz 
a Könyvnyomdászok Szakköre és az Iparművészeti 
Iskola által közösen fentartott Nyomdászati Tanmű
hely tanítási anyagának összefoglalása. Tiszta képet

fogja ez adni mindamaz irányító elveknek amelyek 
a könyvnyomtatás megmodernizálása erdekeben ed- 
diqelé világszerte jóknak s keresztulvihetoknek bizo
nyultak, és amelyeknek alapos megismerése minden 
nyomdásznak önmagával szemben való kötelessége. 
A Tanműhely tanítási anyagának emez osszefoglalasan 
kívül természetesen seregestül lesznek olyan dolgo
zatok is az Évkönyvben, amelyek egy-egy technikai 
vaav egyéb kérdés megvilágítása avagy eldöntése 
tekintetében megbecsülhetetlen értékűek a mester
ségét csak némileg is szerető könyvnyomtatora nezve.

Amikor mindezt a magyar könyvnyomtato-világnak 
bejelentjük: előfizetést nyitunk a Magyar Nyomdászok 
Évkönyve december hó elején megjelenő kötetére. 
Az előfizetés összege 3 korona Budapesten s a vidé
ken egyaránt. Ez az összeg december hó 1-ig kül
dendőbe B ozsik  István pénztárosunknak (Gutenberg- 
Otthon) avagy lapunk kiadóhivatalának. Aki azon
ban julius hó 1-től Körünkbe beiratkozott, s tagsági 
illetékeit rendesen fizeti, a Grafikai Szemlén kívül 
ingyen kapja meg az Évkönyvet is. Megjelenés után 
4 korona lesz a Magyar Nyomdászok Évkönyvének 
az ára, Budapesten éppen úgy, mint a vidéken. 
Olcsóbban a tanulóknak sem adhatjuk az Évkönyvet.

A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának 
megbízásából: Novák László, szerkesztő.
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PyÖST"
A NYOMDÁSZAT AMERIKÁBAN

Amerika! . . .  Kit nem érdekelne ez a mesés világ
rész, ahol az emberi akaraterő olyan csodákat teremt, 
amelyek minden kultur-ember őszinte bámulatát és 
méltánylását kiérdemlik. Hozzá vagyunk szokva, hogy 
az onnan túlról hozzánk került ipari tárgyakat külö
nös respektussal nézzük, sőt mi több: az előállítá
sukban megnyilatkozó merész eredetiség és tökéle
tesség határozottan féltékenységet kelt bennünk, euró
paiakban, s egyszersmind vágyat is arra, hogy meg
ismerjük, tanulmányozzuk a munka ottani folyamatát.

A grafikus művészetek odaát is elválaszthatatlan 
kapcsolatban vannak az általános fejlődéssel, s nem 
egy olyan amerikai milliárdos, akinek vagyona mel
lett eltörpül az európai imperátorok szuronnyal meg 
puskaporral összeherdált sok-sok 
milliója: a grafikai sokszorosítás se
gedelmével, reklámmal és nyomtat
ványokkal szerezte ezt a vagyonát.

Egészen természetes tehát, hogy 
az amerikaiak megbecsülik a maguk 
nyomtatványait, s nincs igazuk azok
nak, kik azt állítják, hogy a telivér 
amerikai csak egyetlen dologért tud 
lelkesedni, ez pedig nem más, mint 
a dollár, a pénz. Bizony, a hamisí
tatlan jenkinek van a dolláron kívül 
egy másik ideálja is, ami pedig nem 
más, mint valami hatásosan, eredeti 
módon megcsinált reklám. Tudja azt 
az amerikai ember nagyon jól, hogy 
az eredeti módon és hatásosan tele
nyomtatott avagy befestett papiros 
(Amerikában gyakran látunk egysze
rűen csak kézzel festett plakátokat) 
magamagában is biztos bevételt jelent.

Ezt a princípiumot minálunk Euró
pában mindez ideig kevesen követik.

Könyvnyomtatói prakszisom alatt 
gyakran — sőt mondhatnám folytonosan — tapasz
taltam, hogy a reklámos nyomtatványok megrendelői 
nagyon határozatlanok és nem biztosak affelől, hogy 
nyomtatványuk csakugyan meg fog-e felelni céljának. 
Minduntalan hallottam is ilyenféle megjegyzéseket a 
megrendelők részéről: »az egész csak kidobott pénz*, 
»nem értek a dologhoz, tessék csak megcsinálni az 
egészet belátása szerint* stb. Annyi tényleg kétség
telenül bizonyos, hogy megrendelőink legtöbbje járat
lan a reklámozásban, s nem ismeri annak a lélektani 
alapokon nyugvó legelemibb elveit és szabályait sem.

Egészen máskép áll a dolog Amerikában. Ottan a 
megrendelő majd minden esetben már előre tudja, 
hogy milyennek kell lennie a kész nyomtatványnak. 
A kézirat szövegét az amerikai megrendelő a legcse
kélyebb részletekre is kiterjedő megfontoltsággal dol
gozza ki, s a nyomtatvány kivitelére vonatkozó uta
sításai határozottak, jellemzőek és eredetiek. Büsz
kén csatolhatja tervezetét a megrendeléshez, s a győ
zelem biztos tudatában várhatja az eredményeket.

A nyomtatványok kiállítása dolgában az amerikai 
megrendelő úgyszólván kollégánkká vált, s akaratla
nul is mint ilyet kell őt kezelnünk. Imprimatúrája

azonban biztosít bennünket minden oly félreértésből 
vagy mondjuk meg leplezetlenül: a megrendelő tudat
lanságából keletkezett zavar ellen, amely különben 
sok kellemetlenséget szokott okozni az európai leg
lelkiismeretesebben dolgozó nyomdáknak is. Az ame
rikai megrendelő ezenfelül netán szükségessé váló 
szedéspótlások meg korrekturabeli változtatások ese
tén a legméltányosabban jár el a nyomdásszal szemben.

Az amerikai nyomdákban folyó munkálkodás nagy
ban különbözik az európai nyomdákbelitől. Ezt már 
egyrészt az ottani nyomdák berendezkedésének sa
játos volta is szükségessé teszi, másrészt pedig együtt 
jár ez az angolnyelvű tipográfiában való szokásokkal.

Beszéljünk egyetmást a nyomdák berendezéséről.
A kisebb és az egészen jelenték

telen vállalatoknál berendezés meg 
szállítóképesség dolgában megtalál
hatjuk mindama hibákat és hiányos
ságokat, amelyek Európában min
dennaposak, és így e kicsiny nyom
dákat nem is vehetjük összehasonlí
tásunknál számba. Ezekkel szemben 
a nagyobb s gazdagabb műintézetek 
elegancia, célszerű berendezkedés és 
beosztás, tisztaság és az egészség- 
ügyi követelményekből fakadó újí
tások dolgában olyasmit produkál
nak, aminek hiába keresnők párját 
az ó-világ legelőkelőbb s legmoder
nebbnek _ nevezett nyomdai palotái
ban is. És éppen ezekben a beren
dezkedésekben találjuk meg annak 
okát, hogy miért képes az amerikai 
nyomdaipar olyan eredmények el
érésére, amelyek minálunk, a mi sze
münkben szinte megközelíthetlenek.

»Tágas helyiség és mentői jobb 
világítás 1* ez az amerikai vállalkozá

sok fő-fő vezető elve, s bizony nem ép ritka dolog, 
hogy némely nyomda gépestül-mindenestül a hetedik 
vagy éppenséggel tizenkettedik emeleten van elhe
lyezve. Ilyenek például a The American Life Insu
rance Company, valamint a TheTechnical Press new- 
yorki nyomdái. Egyéb intézetek ismét, mint az Ame
rican Type Founders’ Company-nak az egész világon 
páratlan betűöntödéje New York közelében, széles 
tér közepén fekszik, s a munkahelyiségek valósággal 
kirakatszerűek. Az elektromos szellőző készülékek, 
a központi légfűtés, a legújabb szerkezetű elektromos 
lámpák, napjában megtisztogatott köpőcsészék, ele
gáns mosdószobák, minden alkalmazott számára kü
lön készített ruhaszekrények stb. mellett különösen 
figyelemre méltóak a nagyszámú személy- és teher - 
fölvonók, amelyek a műintézet összes osztályainak 
gyors érintkezhetését biztosítják ; továbbá a praktikus 
függönyök, amelyek a verőfényt visszatartják, de a 
világosságot nem fogják fö l; a rendkívül könnyen 
kezelhető tűzoltó készülékek; a portól teljességgel 
mentes pallózat, ugyancsak pormentes regálisok meg 
szekrények (az utóbbiakat keményfából készítik és 
politúrozzák), mindenek fölött azonban az a mi tipo-
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grafusaink előtt szinte hihetetlen tömege a betű- meg 
kizáró-anyagnak: ezek is az előnyei amaz amerikai 
munkálkodási rendszernek, amely nemcsak hogy kel
lemesebbé teszi a munkás dolgozását, de egyszer
smind a munkaképességét is jelentékenyen növeli.

Az ilyesminek látása lehetetlen hogy eszünkbe ne 
juttassa, hogy mennyire rövidlátóak vagyunk is mi 
ilyen tekintetben. Olyan nyomdák, ahol csak meg
közelítőleg is elegendő volna valamely szükségesebb 
betűfajtából a meglévő mennyiség: minálunk alig-alig 
akadnak; a legtöbb nyomdában állandóan el szokott 
foglalva lenni egy-két szedő azzal, hogy valami na- 
gyon-nagyon szükséges, de mindössze csak egy mi- 
nimumnyi mennyiségben vásárolt betűfajtából egyes 
betűket keresgéljen össze. A szedők maguk is csak 
nagy bosszankodással cselekszik meg ezt, mert az 
elég fárasztó deszka-kihúz- 
gálással eltelik az idő, és 
nincs a munkának látszatja.

Amerikában mindez egé
szen máskép van, s a prak
tikus berendezésű amerikai 
nyomdák már csak ezért is 
több hasznot hajtanak tulaj
donosaiknak, mint az euró
pai nyomdák. Az amerikai 
nyomdák szedőtermét illető
leg közmondás-szerű máris:
* Piacé fór everything and 
eyerything on its piacé!«
(mindennek megvan a maga 
helye s minden a maga he
lyén van). Ezt a fölírást igen 
gyakran láthatjuk az észak- 
amerikai nyomdaintézetek
ben. Ép úgy azt is, hogy:
*Do it now!< (most tedd 
meg azt rögtön, vagyis: amit 
megtehetsz ma, ne halaszd 
holnapra). És az amerikai 
munkás úgy is cselekszik.

Az amerikai szekrény- és 
formaregálisok sokkal prak
tikusabbak, és egy harmad- 
résznyivel, sőt olykor felé- 
nyivel is több fér (ugyanoly 
térfogat mellett) beléjük, mint 
a mi nehézkes regálisainkba.
A már megemlített American
TYPe Founders’ Company házi szedőosztályában pél
dául több mint nyolcezer »betűcsalád«, továbbá az 
ornamentumos, vignettás és léniás szekrények egesz 
serege van elhelyezve, még pedig viszonylag nem is 
yalami igen nagy helyet foglalva el. A mellett olyan 
*tt a rend meg az áttekinthetőség, hogy a frissen e- 
lépett szedő már egy óra múlva is tájékozódva lenet 
mindennek hollétéről, és nem kell kérdezőskodessel 
Pazarolgatnia a maga és mások drága munkaidejét.

Így van különben elrendezve a dolog meg sok m 
eSVéb nyomdában is. S minden megy rendjén, csön
desen. Pedig az amerikai betűszedő aránylag o 
féie darabbal dolgozik, mint az európai szaktársa-

így például az amerikaiak kizáró anyagána 
osztása sokkal komplikáltabb (amiből nem következ
tetendő azonban, hogy minden tekintetben Pfa 1 
sabb is volna egyszersmind), mint a miénk. Mm er*e 
előtt a kvadrátok nem cicerós beosztásúak, hane 
az illető betűtörzs négyzetének többszörözése szer n
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hosszabbodnak avagy rövidülnek. Hiába keresnénk 
például az amerikai könyvnyomdákban két-, három- 
avagy négycicerós nonpareille, petit avagy garmond 
kvadrátot; ilyesmit ott ugyan semmi áron sem talál
hatnánk. E helyett olyan kvadrátokat használnak a 
tengerentúlon, amelyek két, három vagy négy négy
zetre vannak öntve, mindig az illető betűfaj törzsé
hez képest, gyémánt törzstől egészen a hatcicerós 
négyzetnagyságig. Az amerikai nyomdásznak vannak 
ugyanis hatcicerós négyzetei, félnégyzetei meg spá
ciumai is. Az amerikai betűfokozatok a gyémánttól 
kezdve az egycicerósig egypontonkint, innen kezdve 
két-, majd pedig — az igen nagy fokozatoknál — hat- 
pontonkint emelkedik a már említett hatcicerós betű
nagyságig. Az előbb elmondottak alapján az is nyil
vánvaló, hogy a sorzáró darabok a maguk törzsének 

mindig bizonyos hányadát, 
például felét, negyedét, ha
todát, nyolcadát, tizenkette- 
dét stb. teszik ki, nem úgy, 
mint nálunk, ahol például a 
garmond szedést kétpontos, 
vagyis hatodcicerónyi spá
ciummal zárjuk rendesen ki.

Az egyes betűfokozatok 
elnevezése egészen más ott, 
mint minálunk. A mi cice
rónknak körülbelül megfelelő 
betűnagyságot pl. Pica-nak 
(ejtsd : pajka) nevezik ottan.

A tágítók fél-, háromne
gyed-, egy-, két-, három- és 
hatpontos vastagságokban 
vannak meg Amerikában (ná
lunk a fél- és háromnegye
des tágítók teljességgel ös- 
meretlenek. Hosszúság dol
gában az amerikai tágítók 
egycicerónkint emelkednek 
egészen harminckét ciceróig, 
sőt némely nyomdában még 
ötven cicerón is túl. Ugyan
ezt a beosztást látjuk a réz
vonalaknál, amelyekből az 
amerikaiaknak általán több 
fajtájuk van, mint minékünk.

Mindez a sok eltérés úgy 
tüntetheti föl előttünk az 
amerikaiak szedői berendez

kedését, mint valami kész labirintust. Az amerikaiak 
azonban minden anyagot a kezük ugyeben tartanak, 
illetőleg mindent a maga helyén, meg pedig kellő 
mennyiségben, sőt mondhatnék igen nagy bőségben.

Az ürtöltők hosszúsága és vastagsága dolgában 
szintén a ciceró-beosztásos rendszer az uralkodó. 
Tizenkét ciceróig emelkedőén megtaláljuk ezeket min
denféle vastagságban és gyakran otven cicerón fölüli 
hosszúságokban. Az eddig elmondottak után tálán 
természetesnek is látszik, hogy az urtoltok mindenütt 
a legnagyobb gonddal vannak nagyság szerint elren
dezve Bizonyos technikai okok miatt, amelyekről 
későbben szó is lesz, az amerikaiak fölvették anyag- 
tárukba az úgynevezett >fa-stégeket« meg faléceket 
is amelyek hat cicerótól kezdve gyakran százhúsz 
cicerót is meghaladó hosszúságokban használtatnak. 
Ezek is nagyságukhoz képest vannak elrendezve, ami 
jelentékeny könnyebbségére van a munkálkodásnak 

( F o ly t a t á s a  k ö v e t k e z ik . )  Körinek József.
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(II.)Hasonló rendszerességgel kell eljárnunk a léniák 
feltakarítása körül is. A különböző metszésű léniákat 
ne keverjük össze. De annál is inkább óvakodjunk 
attól, hogy halomra gyűljenek. Egy bizonyos mennyi
ségnél ne legyünk röstek a kellő megtisztogatás után 
helyükön elrendezni. Hogy a nyomtatás közben le
rakódott piszoktól miért kell megtisztítanunk a lénia
anyagot, az kézenfekvő dolog. A Grafikai Szemle 
1909-iki évfolyamában két cikket is találunk, ame
lyekben olyan kipróbált anyagok soroltatnak fel, 
amelyekkel időpazarlás nélkül, könnyen tisztítható a 
lénia-anyag. De ha ezeknek a beszerzése körülményes, 
a közönséges lúgkőoldat (marólúg) is megteszi a szol
gálatot. Úgyszintén nedves léniát se rakjunk a szek
rénybe, mert az ettől keletkező oxidáció nemcsak hogy 
az anyagot rongálja, de a szedésben is sok kellemet
lenséget okozhat, például azáltal, hogy kidagad stb.

Viszont az sem mindegy, hogy hogyan rakjuk szek
rénybe a léniát. Az alsó réteg abban az esetben, ha 
fölibe még egy réteget rakunk, képpel mindig lefelé 
fordíttassék ; így a fölibe rakott réteg, amelyik viszont 
képpel fölfelé fordítandó, nem csorbítja az alsó réteg 
képét, de a fölsőnek a képe sincs súrlódásnak kitéve, 
mint hogyha az képpel lefelé fordíttatnék.

Még sok helytelenséget tapasztalni a rézléniák ke
zelése körül. A szedésből kihúzottak néha napokig 
is hevernek egy rakáson. Közben egyik-másik fajára 
szükség van, amikor aztán hol ez, hol amaz válogat 
belőle. Ennek következménye mi más, mint hogy a 
gyöngébb fajtája: a finom, kettős finom és pontozott 
elcsorbul. Az ilyen elcsorbult lénia jobb munkához 
már alig használható, tehát mi más a sorsa, mint hogy 
»zeugbe« kerül, legjobb esetben szedőléniává vedlik, 
így áll be a lénianyagban tapasztalható hiány, bár a 
művezető váltig hangoztatja, hogy lénia van elég. 
Persze hogy van, de a hanyag bánásmód következ
tében használhatatlan. Sok léniát tartalmazó formákat 
ennélfogva nem célszerű sokáig állva hagyni, kivéve, 
ha elég pótanyaggal rendelkezik a nyomda. Azonban 
minden tekintetben gazdaságosan cselekszünk, hogyha 
az ilyen formákat pár nappal kinyomtatásuk után 
s a munka szállítását követőleg rögtön feltakarítjuk.

Az ilyen formákat legcélszerűbb pedig úgy takarí
tani föl, hogy az egynemű léniákat kihúzzuk — mint 
említőm —, megtisztítjuk s mindjárt helyükre is rakjuk. 
Azután következzenek a másneműek. így elkerüljük 
a léniák csorbulását, ami pedig jókora kárral járhatna.

Mielőtt mondókámat a föltakarításról befejezném : 
még egy fontos dolgot akarok megemlíteni. Látszólag 
kicsinyes dolog, de megérdemli, hogy szóba kerüljön. 
Gyakran megesik, hogy metszésükben csekély elté
résű betűfajok össze vannak keverve, amit jóformán 
csak akkor veszünk észre, amikor a kezünkben van a 
levonat. A feltakarítónak vagy szedőnek ez a tévedése, 
meglehet, pusztán azon a csekélységen múlott, hogy 
osztás előtt nem hasonlította össze a szignaturákat. 
Tehát mielőtt valamely betűfajt szekrénybe osztunk 
— ha még oly biztosak is vagyunk hovatartozandó- 
sága fölött — ne mulasszuk el összehasonlítani a 
szignaturákat. Ebből aztán következtethetjük azt 
is, hogy mennyire fontos, hogy a betűnemek szignatu-

rája más-más legyen és hogy az esetleges utánren- 
delésnél a megrendelt betűnem régi szignaturájától 
még hajszálnyira se térjen el. Amire pedig sok példát 
lehet látni, hogy a megrendelésnél erre nem figyelnek : 
mert majdnem minden egyes pótlásnak más-más a 
szignaturája; hol lefelé, hol meg fölfelé tér el.

A betűk szignaturájáról beszélve, a léniák felső 
szignaturája ellen is szót kell emelni. Ennek káros 
volta különösen az egypontos léniáknál tapasztalható 
feltűnően ; úgy hogy csekély idő leforgásával nyolcad- 
petit léniáink mind görbék. Ez magától értetődik, 
miután felső képe a léniának van kitéve leginkább a 
különböző erőművi behatásoknak. A festékező henger, 
a nyomóhenger, a mosókefe: ezek mind kifejtik azt 
az erőt, amelyik az elgörbülést előidézi. Ez ellen csak 
úgy védekezhetünk, ha eleve a rendelésnél tiltakozunk 
a szignaturának a lénia fölsején alkalmazása ellen.

A rézléniáknak görbítése is a kifogásolható dolgok 
közé tartozik, különösen az olyan nyomdákban, hol 
a lénia-anyagban amúgy is szűkölködnek. Ez ellen 
nem csupán a károsodás elleni védekezés szempontja 
szól, de magában véve a nyomdai anyagnak a ter
mészete is : lévén ez úgy szerkesztve, hogy a hají
táshoz csakis különös erőszakoskodással idomítható.

Ép úgy nem helyes dolog a betűknek reszelgetése 
sem. Tudvalevő dolog, hogy ezzel is tönkre mehet a 
betűk egy bizonyos százaléka. Hogy a betűk közötti 
levegőt csökkentsük, vagy hogy egy bizonyos sort 
valamely szélességre beszorítsunk: ahhoz nem ok- 
vetetlenül szükséges, hogy a reszelőt igénybe vegyük. 
Mert gyakran csupán egy bizonyos sorhoz való ra
gaszkodásból reszelünk, amit pedig könnyen elkerül
hetnénk olyan betű választásával, amelyik e széles
ségre belefér, vagy ha változtatunk valamicskét a ter
ven. Újabban a betűöntödék már egyébként is fölös
legessé teszik a reszelgetést, amennyiben az A, T és 
V betűket már alávágva szállítják. Amiben ugyan nin
csen köszönet, mert a szabadon álló részek egy-két- 
szeri nyomtatás után mind letöredeznek. Természetes, 
hogy a jól megegyengetett (egalizált) sor jobban fest, 
mint az olyan, amelyre semmi gondot sem fordítottak. 
De ezt ne hosszadalmas reszelgetéssel igyekezzünk 
elérni,‘hanem a tervezetnek kellő megváltoztatásával.

A számtalan kerülendő dolgok közé még a blokálás 
is sorolható. Ezzel is sok anyag megy tönkre. A sok 
csúsztatás és súrlódás, aminek a szedés ki van téve, 
kétségkívül sokat árt a képére állított betűnek, amit 
csak akkor tudunk megítélni igazán, ha a betű eredeti 
céljának megfelelően alkalmaztatik. Sokszor sajnosán 
tapasztalhatjuk ilyenkor, hogy dacára az erőltetett 
egyengetésnek, nem érvényesül a teljes képe, vagy 
szélei el vannak csorbulva. Csodálatoskép: a betű
öntödék még mindig — elvük ellen — nem gondos
kodtak ennek ellensúlyozásáról. Amin pedig nagyon 
könnyen segíthetnének, ha olyan ólomlénia-darabkákat 
bocsátanának forgalomba (különböző pontnagyságban), 
amelyekkel a fejére fordított betűket helyettesíteni 
lehetne. Ez nem kerülne úgyszólva semmi kockáza
tukba sem a betűöntőknek, mert a betűanyagát féltő 
könyvnyomtatók okvetlenül szívesen vásárolnák azt.

(Folytatása következik.) Hermáim Károly.
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3 § APRÓ JEGYZETEK A PAPIROSRÓL m
(I.) A papirosgyártásban is megnyilatkozik a modern 

kor szelleme. A kitűnő szaktechnikusok egész serege 
folyton kutatja, hogy minő módon lehetne újabb és 
egyszersmind jobb és olcsóbb fajta papirosokat elő
állítani. Ennek a törekvésnek szépszámú találmány 
az eredménye, és közülök a legérdekesebbeket a 
következőkben röviden megismertetjük olvasóinkkal.

A ‘ természetes műnyomó-papiros* meg a fénytelen 
műnyomó-papiros mellett — amelyekről több ízben 
szólottunk már a közelmúltban — a csomagoló-papi- 
rosok mentői erősebbé és szívósabbá tétele foglal
koztatja most különösen a papirostechnikusokat. 
Svédországban kezdték meg ezeket különösen erős 
minőségben gyártani, de most már értenek hozzá a 
németek is. Gyártásuk kizárólag tűlevelű fákból, még 
pedig lucfenyőből vagy erdei fenyőből történik, és a 
cellulóza megtisztításához a nátron-eljárást használják.

Ennek jobb megérthetése okáért el kell monda
nunk egyetmást a papiros-anyagról meg a kikészíté
séről is. Papirosgyártáshoz tudvalevőleg csak ele
meire bontott hosszúkás alakú sejtek használhatók, 
aminők a háncsban és a fában találhatók. E sejtek 
szénhidrátokból, továbbá a szén, hidrogén és oxigén 
másnemű vegyületeiből, szénhidrogénekből, protein
anyagokból, szervetlen vegyekből állanak. A sejtek 
fala kétféle szénhidrát keverékéből áll, úgymint sejt
anyagból (cellulóza) és faanyagból (lignin). A cellu
lóza a levegőn nem élenyedik, bomlást nem szenved, 
míg a lignin fokozatosan huminná, vagyis a televény 
föld fő alkotó részévé alakul át. A protein-anyagok, 
amelyek a ligninnel karöltve járnak, a sejt bomlását, 
korhadását idézik elő. Tartós papirost tehát csakis a 
fiszta cellulózából, azaz ligninmentes anyagból gyárt
hatnak. A cellulóza-anyag teljesen tisztán csakis^ a 
fehérített len-, kender- és pamutrongyokban talál
ható ; ezt az anyagot a közéletben rongyanyagnak 
szokás nevezni, míg cellulózának azt az anyagot, 
amelyet a növények sejtjeiből a többi vegyek kioldá
sával nyernek. — Minthogy cellulóza minden növény 
sejtfalában van, minden növényből készíthetnek papi- 
ros-anyagot; a növények közül azonban általában 
csak azokat használják cellulóza-gyártásra,  ̂amelyek 
nagyobb mennyiségben olcsón beszerezhetők, ame
lyeknél a kioldás aránylag csekély költséggel végez
hető, s végre amelyeknek aránylag hosszabbak a sejt
jeik. E föltételeknek megfelel az espartó-fű, a búza-, 
rozs- és rizs-szalma, a tengerikóró, a ramie, a lúc- 
es jegenyefenyő és végre némely lombos puhább fa. 
# A lignin és a többi vegyek kioldását maró nátron- 

Júggal, vagy maró nátron és glaubersóval, vagy végre 
halciumszulfittal végzik. Az oldó szerek minősége sze- 
rint a cellulózát nátron-, szulfát- vagy szulfitcelluló- 
zának nevezik. A nátroncellulóza selymes fényű, ke- 
mény és rugalmas, sajátságai nagyban hasonlítanak a 
Jensejt sajátságaihoz; a szulfitcellulóza fénytelen és 
a9V, s így azonos sajátságú a pamuttal; végre pedig 

a szulfátcellulóza a kettő között áll. Közép-Európá- 
ban a cellulózát leginkább lúcfenyőből és jegenye- 
fenyőből készítik, még pedig 30—40 éves törzsekből.

Bármely kioldási módot alkalmazzák is, a fát előbb 
a Kérgétől megfosztják, és kis részekre forgácsolják.

E célból a fatörzset félméteres darabokra fűrészelik, 
s ezekről a kérget korongos gyalukkal forgácsolják 
le, ezt követőleg pedig az ágcsomókat kifúrják vagy 
kifűrészelik. A további aprítást háromfélekép végzik, 
még pedig: a) húsz-harminc milliméteres vastagságú 
korongokra fűrészelik a törzset, avagy b) korongos 
gyalun apróra forgácsolják, s a forgácsokat szitákon 
át nagyságuk szerint osztályozzák, vagy c) korong
fejszékkel apróra vagdalják. A forgácsok további 
lazítását zúzómalmon végzik. A zúzómalmokból ki
került forgácsot nagyság szerint osztályozzák, és az
után a kioldási művelethez fognak. Nátron-eljárásnál 
a forgácsot vaskazánokban főzik, még pediglen vagy 
lassan forgó gömbalakú kazánokban, vagy akár kö
zönséges kazánokban is. Oldó szerül a maró nátront 
használják, amelyből száz kilogramm fára húsz vagy 
huszonöt kilogrammot szoktak venni. A főzést nyolc
tíz órán át, tíz-tizenkét atmoszférányi nyomás alatt 
végzik. A kioldott anyagot foszlatásnak és öblítésnek 
vetik alá, mely célra a papirosgyártásnál használatos 
foszlatót alkalmazzák, ezután pedig fajtázzák s vas
tag papirost készítenek belőle. — A szulfát-eljárás 
majdnem teljesen azonos a nátron-eljárással, s csak 
abban különbözik tőle, hogy oldó szerül maró nát
ront meg glaubersót használnak. A glauberso alkal
mazása folytán ez az eljárás jutányosabb, a cellulóza 
pedig fénytelenebb lesz. — Szulfit-eljárásnal az aprí
tott fát téglákkal bélelt vagy kaolinnal kitapasztott 
vaskazánokba helyezik, aztán egy vagy masfel_ óráig 
rendes légköri nyomás mellett gőzölik, es a gozoles 
befejezte után kalciumszulfitlúggal leöntik. E lúgban 
nyolc, tíz vagy tizenkét órán át, 118 Celsius-fok hő
ség mellett főzik. A főzés, illetőleg a kioldás be
fejezte után a cellulózát foszlatásnak, mosásnak meg 
fajtázásnak vetik alá, és aztán vastag  ̂papirost készí
tenek belőle. — Igen tartós cellulózát ad a szalma
féle. Ennek kioldását rendszerint a szulfát- avagy 
nátron-eljárással végzik, ezt megelőzőleg azonban 
szecskára aprítják és a csomósabb reszeket külön
választják. A fajtázott szalma kioldását, a kioldott 
részek öblítését, foszlatását és fajtázását a papiros- 
gyártásban megszokott s eléggé ismert módon végzik.

No most térjünk vissza az ujabbfajta csomagoló
papirosok készítésének módjára. Ezeknél a faanyag 
kioldása -  mint már említettük -  a nátron-el,arás- 
sal történik, amely pedig újabb időben mindinkább 
háttérbe szorult a szulfit-eljárással szemben. A szét
aprózott fát tehát nátronlúgban főzik, és a cellulózá
nak meg a későbbi papirosnak praktikus barna színe 
e főzés következtében áll elő. A hollandi gépekben 
való foszlatás olyanformán történik, hogy a rostok 
lehetőleg csak hosszanti irányban foszoljanak széjjel, 
s így jó hosszúak maradjanak. E munkának ered
ménye az a rendkívül erős és szívós csomagoló
papiros, amelyet a német terminológia »Kraftpapier«- 
nak nevez, és amely immár nálunk is közkedveltté 
kezd válni’ könyvnyomtatói és kereskedői körökben.

E papirosok háromféle formában kaphatók most a 
kereskedelemben, így az úgynevezett gépsimaságú 
formában, továbbá az egyik oldalon simítva, vala
mint az ív mind a két oldalán simított állapotban is.
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LAPUNK ÉS A SZAKBIZOTTSÁG

Körünk szakbizottsága júniusi ülésében a Grafikai 
Szemle nyomdai kiállítását illetőleg úgy határozott, 
hogy a lap borítékja az eddigi gyakorlattól elteroleg 
csupán háromhavonként változzon, s a lap a borítékkal 
egyöntetű fejlécekkel láttassák el, s kötelezte magat 
a bizottság, hogy a lap hirdetéseit háromhavonként 
átszedi s havonta két úgynevezett ^hivatalos* mellék
letet ad ; az eddig, érvényben volt mellékletpályazat 
annyiban változott, hogy nyomtatói díj rendszere- 
síttetett, s a mellékletek ezentúl imprimálás vegett a 
szakbizottságnak bemutatandok lesznek.

Szakbizottságunk eme határozatai lapunk jelen sza
mával érvénybe lépnek és ennek megfelelőig olva
sóink maguk győződhetnek meg arról: mennyiben 
felelt meg a bizottság az általa hozott határozatoknak.

Az e havi számunkban még ugyan nincs teljes egé
szében keresztülvive a határozatnak a hirdetések át- 
szedésére vonatkozó része, amennyiben két-három 
hirdetés a régebbi formában jelenik még meg, de e 
hiányon már a jövő füzetnél segítünk. A két hivatalos 
mellékleten kívül bizony csak egy melléklet van, 
amelyik a pályázat eldöntésénél figyelembe fog vétetni. 
E számbelileg nem kielégítő eredmény azonban nem 
csüggeszt el bennünket, s nem látunk ebben semmi
nemű fölsülést, mint azt talán egyesek föltüntetni 
szeretnék. Mindössze a minden kezdettel együtt járó 
aprólékos nehézségeket látjuk a dologban.

Tulajdonképpen mi is volt a célja a szakbizottságnak 
akkor, amidőn a mellékletek előzetes imprimálása 
szükségességét kimondotta ? Végét akarta vetni annak 
a tarthatatlan állapotnak, hogy lapunk — mely elvégre 
is a szakfejlesztés leghivatottabb tényezőjének hiva
talos kiadványa — holmi egyébként nem értékesíthető 
makulatúrák lerakodó-helyévé váljon. Mellékletpályá
zatunk régebbi szövege szerint minden beküldött mun
kát közölni kellett — bár volt rá eset, hogy a bizottság 
ezen is túltette magát, s a lap reputációját tartva 
szem előtt, az illető munka közzétételét megakadá
lyozta, de ez természetesen nem jó vért szült, s nem 
is lehetett ily rendkívüli eszközöket minden nem meg
felelő mellékletnél alkalmazni.

Szükség van a mellékletek előzetes bemutatására, ne
hogy lapunk nívóján csorba essék azáltal, hogy kény
telenek legyünk a mai kor követelményeinek semmi
képpen meg nem felelő tipográfiai munkákat — negatív 
példákat — közölni.

A szakbizottság kötelessége, sőt tagjainak jo hírneve 
is megköveteli, őrködni a fölött, hogy a Grafikai Szemle 
minden sora, minden betűje oktató hatással legyen 
szaktársainkra; s ezt a hatást negatív példákkal el
érni nem lehet. Hiába mondunk erős, borsos bira- 
atot a rosszabb vagy egészen rossz munkákról, erről 

rendszerint csak az illető munka készítői vesznek 
tudomást, más nem. S az ilyen mellékletnek a 
legjobb bírálata dacára — nincs oktató jellege, oktato 
hatása, s így nincs is helye a Grafikai Szemlében.

A mellékletek előzetes bemutatása különben nem 
is olyan veszedelmes, amint azt egyesek gondolják. 
Úgy vélik egyesek, hogy most már igazán csupa első
rendű munka lát napvilágot a Grafikai Szemlében, 
mivel a szakbizottság csak ilyenek közléséhez fog

hozzájárulni. Ez téves felfogás! Szívesen közlünk 
minden munkát, amelyik becsületes tipográfiai munka, 
amelyről tanulhatni: miként lehet és kell a mai modern 
kor színvonalán álló ízléses, céljának megfelelő 
nyomtatványt előállítani.

A szakbizottságnak joga van a mellékletnek szánt 
munkán javítani és e jogával élni is fog. A javítás 
azonban nem lesz oly mérvű, hogy azt figyelmen 
kívül kelljen hagynia az illető munka készítőjének. 
Ezek a javítások csa'k afféle utolsó ecsetvonások 
lesznek, melyek csekélyek, mégis sokat — egyes ese
tekben talán nagyon sokat — lendíthetnek az illető 
munka összhatásán. Az ilyen javításokat bármelyik 
szaktárs szívesen fogja venni.

Lapunk augusztusi számában Fiedler Károly szak
társ jónak látta figyelmeztetni a szakbizottságot, 
hogy a mellékletnek szánt munkák előzetes bírálatánál 
vegyük tekintetbe azt is, vájjon az illető munka szedő
jének lett volna-e alkalma jobbat, modernebbet alkotni 
annál, amit közlésre szánt. Engedelmet kérek: ezt 
ne méltóztassék követelni, de még kérni sem, mivel 
ez a gyakorlatban kivihetetlen. Továbbá azt is óhajtja 
Fiedler szaktárs, hogy a hivatalos mellékletek között 
is akadjon olyan, melyen a régi tipográfiai irányok 
anyaga modernebb földolgozásban legyen bemutatva. 
Ez elől nem zárkózunk el, csak azután akadjon szak- 
bizottsági tag, aki egy modern zsánerű munkán a régi
— ma már jó, használható állapotban alig található
— díszítményeket is fölhasználja.

Szakbizottságunk ezen — lapunkra nézve nagyon
fontos — határozatával nehéz feladatot tűzött maga 
elé, melynek keresztülvitelénél kell, hogy minden 
ambiciózus, szakmáját szerető kolléga támogatásában 
részesüljön. — Tudatában volt a bizottság annak, 
hogy az előzetes bírálatnak vannak akadályai, melyeket 
azonban egy kis jóakarattal le lehet s le is kell küzdeni. 
Föntebb említés történt, líogy az esetleges javítások 
semmiesetre se lesznek oly nagy mérvűek, hogy 
azokat ne lessen teljesíteni s így ha egy mellékletnek 
szánt munkát előzetes bírálatra hozzánk beküldenek, 
a bizottság a kívánt módosítást lehetőleg azonnal, 
de legkésőbb huszonnégy óra leforgása alatt, vidé
kieknél posta fordultával közli, s így nem fog meg
történni az az eset, hogy a melléklet késedelmes 
eljárás miatt nem lesz a Grafikai Szemle részére 
továbbnyomtatható ; fő az, hogy a levonat idejekorán 
jusson a szakbizottság elé s ne az utolsó percben.

Kérjük is a szaktársakat, hogy amennyiben egyes 
munkáikat a Grafikai Szemlében való közlésre alkal
masaknak tartják, haladéktalanul küldjék be a kefe- 
levonatot, hogy azt a szakbizottság imprimálja. Ha 
ezt minden adandó alkalommal megteszik, nemcsak 
ambíciójuknak, szakmaszeretetüknek adják a tanu- 
jelét, de szolgálatot tesznek vele a hazai nyomdá
szatnak s emellett a szakbizottságnak is kezére jár
nak nehéz feladatának teljesítésében.

Itt említjük meg azt is, hogy lapunk szerkesztősége 
a hozzá bírálatra beküldött kész nyomtatványok el
bírálását ezentúl a szakbizottság ügykörébe utalja át. 
Az ilyen nyomtatványok rendszeres állandó bírálatának 
külön rovatot szentelünk az ez évi novemberi szám
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tói kezdődőleg s e rovatban szívesen adunk felvilágo
sítást oly szakmabeli kérdésekre, melyekről tőlünk 
véleményt kérnek. Tehát e tekintetben is bizalommal 
fordulhatnak hozzánk a t. szaktársak, s kérjük is, hogy 
az esetleges vitás kérdéseknél minden esetben kér
jenek véleményt a szakbizottságtól, mivel az ily 
kérdések legtöbbnyire nemcsak a kérdezősködő szak
társat, de az össznyomdászságot is érdeklik.

Mint a fontiekből is kivehető, Körünk szakbizottsága

mindent megtesz, amit szakunk irodalmi és artisztikai 
nívója érdekében meg kell tennie.

Oly feladatot tűzött maga elé a bizottság, mely nagy 
áldozatokat s munkát követel meg tagjaitól az össz- 
nyomdászság javára, s így nagyon természetesnek 
fogják találni a t. szaktársak, amidőn a bizottság 
hathatós támogatásukat kéri s reméli is, hogy e tekin
tetben a Könyvnyomdászok Szakköre tagjaiban nem 
fog csalódni. Wanko Vilmos.

FESTÉKEZŐ HENGEREK ÖNTÉSE

A festékező hengerek öntését legtöbb helyt még 
házilag végzi a könyvnyomtató, rábízva ezt a munkát 
valamelyik segédmunkásra, mert hát az volna ebben 
a tekintetben az általános fölfogás, hogy a henger
öntés munkáját a maga egyszerűsége kapcsán bárki 
is elvégezheti. S aztán még csodálkoznak, hogyha a 
munka nem jár a kellő eredménnyel sem a hengerek 
jósága, sem pedig a rájuk fordított költségek tekin
tetében. Pedig nyilvánvaló, hogy a munkás tájéko
zatlansága éppen a hengeröntésnél nagyon tekinté
lyesre rúgtathatja a költségeket, úgy hogy a nagy
városi principálisok jó része éppen ezért helyesebb
nek véli, ha arra berendezkedett vállalkozókkal önteti 
újra a hengereit. A kisvárosi könyvnyomtatónak ebben 
a tekintetben nehezebb a helyzete, amennyiben ilyen 
vállalkozónak nemlétében maga öntheti a hengereit.

Egy német szakember érdekes példákat hoz föl a 
hengeröntés közben előálló nehézségekre vonatkozó
lag. Egy ismerőse panaszkodott például, hogy nagy 
tégelyes sajtót rendelve, sárgarézből való öntőpalackot 
kapott hozzá, de minden iparkodása mellett sem tud 
hasznavehető festékező hengereket önteni; a kihűlés 
bekövetkezte után a hengerek bennragadnak az öntő
palackban, s teljességgel lehetetlen sértetlen állapot
ban kiszabadítani onnét őket. Egy másik nyomdász 
meg azt panaszolja, hogy már harmadik napja vesző
dik a hengeröntéssel, a nélkül, hogy csak némileg is 
kielégítő eredményt érne el véle; a matricát minden
féle a kereskedelemben kapható zsírral meg olajjal 
kenegette, és az öntőpalackot minden egyes öntés 
előtt alaposan megmelegítette; mind nem használt 
semmit, s az uj massza kifogástalan volta mellett 
sem sikerült egyetlen öntés sem. Az orsót mindany- 
nyiszor nagy erőlködéssel kellett kinyomni, s a már 
b'deg anyagot egyszerűen kiolvasztani az öntőpalack
ból. Mindenkinek a véleménye megegyezett abban, 
hogy csakis az öntőpalack lehet az oka a dolog 
nemsikerültének. Nagy-prakszisú, a hengeröntés min
den csinja-binjában tökéletesen jártas szakemberhez 
fordultak tehát, hogy mondjon véleményt a dologról. 
"  szakember mindenek előtt alaposan megtisztította 
az öntőpalackot a rája tapadó masszától meg egyéb 
hsztátalanságtól, bevonta azt közönséges gépolajjal 
os aztán az öntőpalack minden melengetése nélkül 
hozzálátott az öntéshez. Télvíz idején lévén a dolog, 
másfél óra múlva már meg lehetett nézni, hogy mi
képpen sikerült az öntés. A matricát az alapról le
emelve, a henger könnyedén, szinte magától csúszott 
ki az öntőpalackból, éppen úgy az utána következő 
lobbi tagjai is a hengersorozatnak, s a korábbi sok

bajlódásnak egyszeriben megvolt a nyitja: nem lett 
volna szabad az öntőpalackot öntés előtt fölmelegíteni.

Pedig általános a mi könyvnyomtatóinknál is az a 
nézet, hogy hengeröntéskor az öntőpalacknak nagyon 
melegnek kell lennie. Vasból való matricáknál talán 
szó is lehet erről, de már a sárgarézből valóknál nem 
tanácsos a fölmelegítés, mert jó eredményt úgyszól
ván lehetetlen ilyen úton-módon elérni. Egy jó német 
szakember, Brosig F. egyáltalában fölöslegesnek tartja 
a matricának megmelegítését, azt mondván, hogy a 
szobabeli, illetőleg nyomdabeli hőmérséklet — föltéve, 
hogy öntés előtt jó ideig benntartjuk a matricákat a 
nyomdahelyiségben — már egymagában is untig elég 
az öntőpalack szükséges hőfokának biztosításához.

Egyrészt a masszával való takarékoskodás okáért, 
másrészt pedig mert így jobbnak tartják: az orsót 
gyakran ujjnyi vastag kötéllel csavarják körül, pedig 
a vékony spárga hasonlíthatatlanul különb szolgálatot 
tesz ebben a tekintetben. Kötelet használva, a festé
kező henger gyakran tele van ráncokkal meg dudo- 
rodásokkal, s így alig is használható. Brosig nézete 
szerint leghelyesebben járunk el, ha a sima és csak 
kevéssé megmelegített vas-orsót vasiakkal bekenjük, 
s vagy két ujjnyi széles durva_ papiros-szalaggal spi
rális-alakban körülcsavarjuk. így aztán a masszának 
az orsótól való különválása teljességgel ki van zárva.

Brosig egyebek közt még azt is ajánlja, hogy fő 
figyelmünket hengeröntéskor a legnagyobb tisztaság 
elérésére fordítsuk, s az öntőpalackot csak kevéssé, 
de annál egyenletesebben vonjuk be zsiradékkal, ille
tőleg olajjal. Az öntésnek magának lassan kell tör
ténnie, s a masszának úgyszólván csak az orsón végig 
az öntőpalackba lefolynia. Az úgynevezett »légkígyókc 
tulajdonképpen nem annyira a levegő bennszorulá- 
sának, mint inkább az olajozás túlságos mértékben 
való alkalmazásának köszönhetik a keletkezésüket.

Bajosabb a hengeröntés olyankor, amikor régi, ki
szolgált massza újból való fölhasználásáról van szó. 
Kielégítő eredmény biztosítása okáért ilyenkor egyéb 
öntési eljáráshoz tanácsos folyamodnunk. A palackot 
ez esetben már alaposabban föl kell melegítenünk, 
s az alján levő, az orsó beledugására szolgáló lyukat 
valami dugóval, esetleg összegyűrt papirossal alulról 
be kell dugnunk. A megolvasztott masszát erre a pa
lackba öntve, az orsót csak ezután dugjuk bele las
san és óvatosan a masszába. Az alul levő lyukat 
némi tapogatódzás után megtalálva az orsóval, erős 
nyomással kiugratjuk a lyukból a dugót, úgy hogy az 
orsó vége kerüljön a helyébe. Ez eljárással gyakran 
a legvénebb masszából is jó hengereket önthetünk.
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Mesterszedő és gépmester szaktársaink figyelmét 
fölhívjuk a Grafikai Szemle és a Magyar Nyomdá
szok Évkönyve ebben a füzetben közölt pályázataira.

Mostani füzetünk borítéka s mellékletei.
Borítékunkat Szakkörünk szakbizottságának, illető

leg választmányának megbízásából Fekete Béla ter
vezte. Ugyancsak ő tervezte e füzet bensejének lap
díszét is. A boríték nyomtatása a Pesti Könyvnyomda 
Részvénytársaság tekintélyes nyomdájában történt.

Négy mellékletet is csatoltunk ehhez a füzetünk
höz. Kettő közülök (a Károlyi-féle levélfej és a szak
köri idényjegy) »hivatalos«, vagyis a szakbizottság 
tagjainak együttes megállapodása nyomán készült. 
Egy további mellékletünk a Grafikai Intézet nyomdá
jának memoranduma, s tervezője Pápay Ernő szak- 
társunk volt. Negyedik mellékletünket pedig, Körner 
és Laufer jóhírű cinkográfiájának költözködési érte
sítését, Szabó István szaktársunk tervezte és szedte.

A jelen füzetünkben foglalt »Lapunk és a szak
bizottság* című dolgozatban Körünk másodtitkárja 
részletesen ismerteti a Grafikai Szemle külső-belső 
kiállítása és mellékletei dolgában életbe lépő újítá
sokat, s ezért mi itt beérjük azzal, hogy lapunk pá
lyázatára figyelmeztetjük az olvasót. A Gr. Sz. ez a 
pályázata havonkint megismétlődik harminc-harminc 
korona szedői és — ettől függetlenül — tíz-tíz ko
rona nyomtatói jutalomdíjjal, amely ha csak lehet ki- 
adatik az illető hónapban megjelent mellékletek leg
jobbika szedőjének, illetőleg a legjobb nyomtatási 
munka végzőjének. A szedői jutalomdíjra irányuló 
pályázaton csak oly mű vehet részt, melyen a szedési 
elem kellően képviselve van. Pusztán rajzok bekül
désével nem lehet pályázni. A pályaműveknek már 
okvetlenül valamely célra kellett kinyomatniok, s a 
Grafikai Szemle számára egyszerűen továbbnyomtat- 
tatniok. Ennek biztosítása okáért az ilyes mellék
leteknél csak a papirosnak az árát térítjük meg.

A szóban forgó mellékletpályázatokon mindazok a 
mellékletek vesznek részt, amelyek az illető hó 
22-ikéig szerkesztőségünkhöz beérkeztek, illetőleg a 
vidéken póstára adattak. Később föladott mellékletek 
a következő hóra maradnak. Példányszám 2100. 
Korrektúrának előzetes beküldése okvetlenül szük
séges, még pedig Wanko Vilmos másodtitkár címére 
(Budapest VII, Dohány-utca 10, Fried és Krakauer 
nyomdája). A papirosról szóló számla a példány
számhoz melléklendő. A pályaműveket a Szakkör 
szakbizottsága még a megjelenésük előtt bírálja el.

A Könyvnyomdászok Szakköre estélyei.
Szakkörünk november 13-ikán, szombaton a Guten- 

berg-Otthon dísztermében (bejárat a Bérkocsis-utcá
ból) tánccal egybekötött házi estélyt rendez, még 
pedig a kitűnő hírű-nevű Gutenberg Műkedvelő Tár
saság közreműködésével. Tagoknak belépő-jegyül a 
tagsági jegy szolgál. Ennek fölmutatása mellett csu
pán egy úr és két hölgy léphet a terembe. A tagsági 
jegy különben névre szól és másra nem ruházható át.

Nemtagok belépő-díja előre váltva személyenkint 
1 korona, a pénztárnál váltva 1 korona és 40 fillér. 
Jegyek válthatók Lakatos Péter drogériájában (Sándor- 
tér 4. szám) és a nagyobb nyomdák házi pénztáro
sainál. Muzsikáról egy kitűnő cigánybanda gondosko
dik, a táncrendezést pedig Guttmann Emil szaktár
sunk vállalta magára. — A második házi estély ideje 
december 12-ére (vasárnapi nap) van megállapítva.

A pécsi részvénynyomda uj igazgatója.
A Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdái Részvénytársa

ság igazgatósága az elhunyt Nagy Sándor helyébe 
Valkó (Wellesz) Béla fővárosi nyomdatulajdonost vá
lasztotta igazgatóvá, ki állását e hó 1-én foglalta el.

Változások a vidéki nyomdák sorában.
A mohácsi jóhírű Blandl-nyomdát az eddigi tulaj

donostól egy betéti társaság vette át, mely a nyomdát 
az eddigi méretekben és magas színvonalon fogja 
továbbvezetni. — A szigetvári Corvina-nyomdát tulaj
donosa, Ferencz Dávid könyvkereskedő eladta Krausz 
Adolf szaktársunknak. — Weisz Miksa az eddigi fő
városi nyomdáját Pécs városába helyezte át, és azt 
Fortuna-nyomda cég alatt fogja ott továbbvezetni.

Fittler-Györgyi: Magyar Iparművészet.
A Magyar Iparművészet most megjelent folyó évi 

VIII. füzetében Lyka Károly Thoroczkói Vigand Edé
nek erdélyi újabb műveit ismerteti, Hathalmi Gabnay 
Ferenc régi magyar játékkártyákról és Gondos Viktor 
az amerikai iparművészeti oktatásról ír beható tanul
mányt. A tartalmas rovatok az iparművészet újabb 
mozgalmairól számolnak be. A füzetet számos — 
részben színes — művészi kép díszíti. A Magyar 
Iparművészet most megjelent füzete egyike a leg
szebbeknek és legtartalmasabbaknak, amelyek eddig 
megjelentek, és minden tekintetben méltón állja meg 
a helyét a legelőkelőbb külföldi folyóirat mellett is. 
A Magyar Iparművészet az Országos Magyar Ipar- 
művészeti Társulat tagjainak évi tíz korona tagsági 
díj fejében illetményként jár; előfizetési dija ugyan
annyi. Melegen ajánljuk e gondosan szerkesztett, ma
gas színvonalú, szép folyóiratot olvasóink figyelmébe.

Fölolvasások s kiállítások a Szakkörben.
A Könyvnyomdászok Szakköre október hó 31-én, 

vasárnap délelőtt 10 órakor, a Kör helyiségében 
(Gutenberg-Otthon, bejárat a Bérkocsis-utcából) ki
állítással egybekötött havi fölolvasó-ülést tart. Föl
olvasó és kiállító Bárány Nándor szaktárs. Novem
ber hó 5-ikén, pénteken este fél 8 órakor pediglen 
Czakó Elemér dr. tartja meg október 1 5-ikéről elma
radt előadását Az optikai együtthatás a nyomdászat
ban címmel. Ez az utóbbi előadás is a körhelyiség- 
ben tartatik meg, és a téma nyomdász-emberek előtt 
való újdonságánál, valamint rendkívüli érdekességé
nél fogva előre is fölhívjuk rá szaktársaink figyelmét.
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A Wright testvérek mint nyomdászok.
Wright Wilbur és Orville, a híres aviatikusok, pályá- 

jukat mint újságírók és újságkiadók kezdték meg. 
Wright Wilbur tizennégyéves koráig járt iskolába. 
1888-ban, huszonegy éves korában Orville öccsével 
együtt, aki akkor tizenhét éves volt, újságot alapított, 
amelyet maguk írtak, szedtek és nyomtattak. Am a 
mehanikával már akkor is foglalkoztak és a nyomda
sajtót Wilbur maga készítette. Egy szakmabeli ember 
egyszer hosszú ideig szemlélte a gépet és működését, 
de végtére mégis kijelentette, hogy a szerkezetet nem 
tudja megérteni. A két testvér azután egész sereg 
újságot és folyóiratot adott ki, de a nyomdai munka 
annyira megviselte Wilburt, hogy utóbb abbahagyták 
ezt a mesterséget és kerékpárjavító műhelyt nyitottak. 
Ez a műhely Dayton város egyik legforgalmasabb 
picán még ma is fennáll, de már nem az övék. Ohio 
államban akkoriban nagy volt a testvérpár híre, mivel 
javításaik igen jók és olcsók voltak, kész kerékpár
jaik pedig legjobbak voltak az egész Ohio államban.

A művészi fotografálás iskolája nálunk.
A budapesti amatőröknek régi vágyát valósítja meg 

a Magyar Amatőr Fényképészek Országos Szövetsége 
azzal, hogy november 19-én újból megnyitja tan
folyamait, amelyeken kizárólag műkedvelők vehetnek 
részt. Az iskola első sorban az amatőrök művészi 
kiképzését tűzte ki célul, de természetesen módjában 
lesz minden hallgatónak teljes technikai készséget 
•s elsajátítani. A szövetség tekintélyes anyagi támo
gatása folytán a tagok teljesen díjtalanul hallgathatják 
a tanfolyamot, de résztvehetnek azon olyan amatőrök 
is, akik nem tartoznak a szövetség kötelékéhez. Rész
letes prospektust a szövetség titkársága (IV, Város
ház-utca 3—5. sz.) mindenkinek készséggel megküld.

Különösségek a könyvek kiállításában.
Francesco Linnachi firenzei tudós egész könyvet 

írt az időnkint megjelent furcsa és különös könyvek
ről. Könyvében leginkább oly példányokról van szó, 
melyeknél minden figyelmet a külsőre fordítottak, s 
a belső tartalma nagyon mellékes volt. A brazíliai 
köztársaság például hálából (mert egy brazíliai főpapot 
is kinevezett bibornoknak) oly könyvet ajándékozott 
a pápának, melynek lapjai drágakövekkel kirakott 
aranylemezek voltak. Az első lapon a pápa mono- 
grammja volt smaragdból, kilencven darab gyémánttal 
körítve. A múlt évben Párisban egy Don-Quijote-kiadás 
jelent meg gót betűkkel, parafalapokon. A furcsa 
könyvek közé tartozik az a jelentés, melyet Albany 
városa küldött a washingtoni szenátusnak. Csekély 
hatezer lapból áll, vastagsága egy méter húsz centi
méter volt és négyszáznegyven kilót nyomott. Guyard 
Világtörténelme rózsaszínű lapokra van nyomtatva, 
de úgy szedve, hogy visszafelé kell olvasni. Végül a 
stockholmi könyvtárban van egy «0rdögbibIia«, melyet 
elefánt-, sőt helyenkint rinocerosz-bőrre nyomtattak.

Kukorica-szalma mint papiros-anyag.
Az amerikaiak szorgos kutatásai a papirosiparban 

kiderítették, hogy a papirosgyártás ezerkétszáz négy- 
zetmérföldnyi erdőt emészt fel évente. E meglepő 
^ .edmény arra indította az amerikaiakat, hogy a leg
különbözőbb fajtájú növényeket vizsgálat alá vegyék 
a végből, nem lehetne-e valamelyiket felhasználni a

papiroskészítés céljaira, de a kísérletek sokáig nem 
vezettek eredményre. Nemrég azonban arról értesítette 
a washingtoni követség az Országos Iparegyesületet, 
hogy a kukoricában elsőrendű, minden eddiginél jobb 
nyers anyagot találtak, melyből kevesebb költséggel 
jobb papirost lehet gyártani, mint a közönséges fából.

A Nyomdászati Tanműhely működése
iránt igen melegen érdeklődnek vidéki szaktársaink 
is, és minduntalan kapunk erre vonatkozólag fölvilá- 
gosítást kérő leveleket. Az érdeklődőknek azt vála
szolhatjuk, hogy Évkönyvünk mintegy száz oldalon 
ismerteti majd a tanműhelyi munkálkodást. Itt csak 
nagyon röviden közöljük azokat a sorokat, amelyek
kel annak idején Czakó Elemér dr., a Tanműhely ve
zetője ismertette a tavaly elvégzett munkát: »A nyom
dászati tanfolyamban a tanítás felölelte a rajzgyakor
latokat, a színeket, a betűvetést és a gyakorlati föl
adatok megoldását. Könyvnyomdái anyagból aránylag 
kevés munka készült, egyrészt mert a félévi oktatás 
csak az előkészületre vonatkozott, másrészt pedig 
kevés nyomdai fölszerelés állott rendelkezésünkre. 
A jövő évi tanfolyam programmjában szerepel nagyobb 
mértékben a gyakorlati munkák kivitele, amelynek 
eszközeiről az Iparművészeti Iskola költségvetése is 
kellőképpen gondoskodik. — Az idei szakoktatás 
körültekintő és lehetőségig tisztázott elvek szerint 
történt. Az elemi rajzgyakorlatok  célja a szemmérték 
és arányérzék fejlesztése, összekötve a vázlatkészítés 
szempontjából fontos kézügyesítő gyakorlatokkal. 
Kiindulás a vonal osztása: felezve vagy három, négy, 
öt stb. részre bontva. Ez már alkalmat ád kijelölt 
elemekből való kombinációra. További lépés a sík
formák arányának megismerése; különböző arányú 
derékszögű idomok viszonylatainak keresése s leraj
zolása; előgyakorlatok a szedéstestek megfelelő el
helyezésére; két, három stb. síkforma egymáshoz 
való viszonyának megfigyelése. A nyomdászati s ík 
form ák  megfigyelése után következik azok tudatos 
elrendezése. Két síkformával való gyakorlat: a meg
adott papírformátumba illő helyes arányú szedés és 
fordítottjának választása. Több síkformával való gya
korlatnál ehhez járul a különböző foltú és technikájú 
klisék elhelyezése a szöveggel egy lapon és a szem
közti oldalak egysége. A betűvetés nem öncél, hanem 
erős stiláris érzéket fejlesztő eszköz, amely nemcsak 
a típusok kiválasztására, de a sorcsoportok alkotá
sára is képességet nevel. A sorcsoportok folthatása 
érdekében a szöveg síkformákká áll össze, amelynél 
fogva a betűk tömege az adott papirterületen mint 
arányosan elrendezett dekoratív elem szerepel. A gya
korlati föladatok  megoldásokat keresnek a könyv
oldal, címlap, meghívó, levélpapír, levelezőlap, reklám- 
nyomtatványok, bizonyítványok stb. számára. A b e
vezetés az ornamentációba pedig kifejezetten a stílus
érzés növelését szolgálja. Végül a színtanulmányok a 
szedők és nyomók számára részletezve külön-külön 
csoportot alkotnak és a színek egymáshoz való visel
kedésének művészi és optikai esélyeit foglalják ma
gukban. A nyomdai festékek kémiájáról a jövő taní
tási esztendőben lesz szó a géptannal kapcsolatban.*

A magyar nyelvű lapok statisztikája.
Idősb Szinnyei József volt a magyar hírlapstatisz

tika megalapítója, és az ő adatai nyomán a Magyar 
Könyvszemle még ma is évről-évre leközli a magyar 
nyelvű hírlapirodalomra vonatkozó főbb adalékokat.
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Az első magyar hírlap 1780 január 1-én jelent meg 
Pozsonyban (Rát Mátyás Magyar Hírmondója). Buda
pesten 1788 október 8-án, szerdán indult meg az első 
magyar rendes hírlap Magyar Merkurius címmel, 
hetenként kétszer járt és Paczkó Ferenc betűivel 
nyomatott Pesten. A második lap a Pesten 1806 julius 
2-án kezdődő Hazai Tudósítások; szerkesztette Kulcsár 
István. Ez volt az első magyar hírlap, mely negyed
rét alakban jelent meg és hosszabb életű volt. 1830-ban 
10 magyar hírlap és folyóirat jelent meg. 1840 eleien 
26 magyar lap volt hazánkban. 1847-ben 33, 1848 1849-
ben 86 magyar hírlap jelent meg. 1850 elején 9 lap 
adatott ki magyar nyelven. 1854 március 5-én, mikor 
a Vasárnapi Újság megindult, ezzel együtt 20 magyar 
hírlap és folyóirat jelent meg. 1861 elején, midőn az 
első évi rendes hírlapkimutatást a Vasárnapi Újság 
közli 52 volt a magyar hírlapok és folyóiratok száma.
— 1862-ben 65, 1863-ban 80, 1864-ben 70, 1865-ben 
7 5  1 8 6 6 -ban 81, 1867-ben 80, 1868-ban 140, 1869-ben 
163, 1870-ben 146, 1871-ben 164, 1872-ben 198, 1873- 
ban 201, 1874-ben 208, 1875-ben 246, 1876-ban 140, 
1877-ben 268, 1878-ban 281, 1879-ben 321, 1880-ban 
368, 1881-ben 356, 1882-ben 412, 1883-ban 427, 1884- 
ben 482, 1885-ben 494, 1 8 8 6 -ban 516, 1887-ben 539, 
1 8 8 8 -ban 561, 1889-ben 600, 1890-ben 636, 1891-ben 
645, 1892-ben 676, 1893-ban 699, 1894-ben 735, 1895- 
ben 806, 1896-ban 801, 1897-ben 1100, 1898-ban 1207, 
1899-ben 1103, 1900-ban 1132, 1901-ben 1156, 1902-ben 
1216, 1903-ban 1262, 1904-ben 1330, 1905-ben 1615,
1906- ban 2292, 1907-ben 2069, 1908-ban 2059 hírlap 
és folyóirat jelent meg kizárólagosan magyar nyelven.

Csevegések a modern hírlapirodalomról.
Emberi fantáziát túlszárnyaló gyorsasággal és ará

nyokban jutott el az amerikai sajtó fejlődésének arra 
a fokára, amely csak Amerika földjén lehetséges. 
Amerika sajtójának fejlődése hű tükre az amerikaiak 
egész társadalmi és gazdasági történetének. 1810-ben 
jelent meg az első statisztikai kimutatás az amerikai 
sajtóviszonyokról. Háromszázhatvan sajtótermék jelent 
meg akkoriban Amerikában ; ezek között volt huszonöt 
napilap, harminchat olyan lap, amely kétszer heten- 
kint, tizenöt olyan, amely háromszor hetenkint jelent 
meg és 290 hetilap. A legutolsó statisztikai kimutatás
1907- ben jelent meg a következő adatokkal; Az 
Egyesült Államokban megjelent huszonegyezerötszáz- 
harmincöt lap ; ezek között van kétezernégyszáztizenöt 
napi lap, tizenhatezerkétszáznyolcvannyolc hetilap, 
kétezerhatszázötvenöt havi folyóirat és százhetvenhét 
egyéb újság. 1907-ben az Egyesült Államok területén 
körülbelül tiz billió lapszám jelent meg. A lapok elő
fizetési árainak összege nyolcvanmillió dollárt tett ki, 
mig a hirdetések kilencvenöt milliót jövedelmeztek; 
összesen tehát százhetvenöt millió dollár jövedelmük 
volt a lapoknak 1907-ben. Az Egyesült Államokban 
jelenleg minden negyedik emberre jut egy lap, ami 
a rendkívüli kulturális fejlettség egyik legmegbízhatóbb 
jele. Hogy az amerikai sajtó ilyen szédületes ará
nyokban fejlődhetett, annak elsősorban a bámulatosan 
fejlődött közlekedési viszonyok, az amerikai ember 
tudásvágya, valamint az általános iskolakötelezettség 
az oka. A modern amerikai hírlapirodalom tulajdon
képpen az 1835-ben alapított New York Herald-dal 
kezdődik. Ezt a világlapot tudvalévőén james Gordon- 
Bennett alapította, aki eltérően a régebbi felfogástól, 
az események hírének gyors és kimerítő megszerzésére 
vetette a fősúlyt. Már 1840-ben több olyan lap jelent

meg New Yorkban, amely százezreket adott ki gyors
járatú hajókra, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy 
az amerikai partoktól ötven-száz angol mérföldnyire 
cirkáltak, hogy az ó-világból érkező lassúbb járatú 
hajókról az európai lapokat, tudósításokat és levele
zéseket átvegyék. Ebben a versengésben annyira 
mentek egyes lapok, hogy az érkező gőzös fele útjáig 
is elküldötték hajóikat, amelyek azután teljes erővel 
siettek vissza az amerikai partokra. Az Észak és Dél 
háborúja alatt az amerikai sajtó hatalmas lendületet 
vett. Hetven-nyolcvan év előtt egy-egy lap ára átlag 
hat cent volt, ma a legdrágábbat két centen árulják.

New Yorkban több olyan reggel megjelenő lap van, 
amely félmillió példányban jelenik meg. A newyorki 
lapok az egész Egyesült Államokat elárasztják, úgy- 
annyira, hogy a vidéki sajtó fejlődését sok helyütt 
teljesen megakasztják, így van ez a nagyobb vidéki 
városok lapjaival is. A lapok sem költséget, sem fárad
ságot nem kiméinek, hogy az olvasóközönség kíván
csiságát kielégítsék. Az amerikai lapok például hadi 
tudósításokra egy-egy háború alkalmával milliókat 
áldoznak, hogy olvasóközönségük szenzációkra éhes 
kíváncsiságát a lehetőséghez képest jól kielégítsék.

A modern újság elkészítése oly óriási költségekkel 
jár, hogy a kiadók valósággal ráfizetnének minden 
előfizetőre, ha a hirdetések az egyensúlyt helyre nem 
billentenék. Első sorban a riport és főkép a távirati 
hírszolgálat drágítja meg az ujságcsinálást. El lehet 
mondani, hogy némely világlap magántáviratai nem 
érik meg tizedrészét annak, amibe kerülnek, eltekintve 
attól, hogy a telegráf- vagy telefon-közvetítés műszaki 
nehézségei folytán gyakran teljesen értéktelenné vál
nak, nem jutva el idejükben rendeltetési helyükre. 
Mily szerencsétlenek például sokszor a képviselő urak, 
ha beszédeiket helytelenül közük. Hányszor kénytelen 
a lelkiismeretes szerkesztő megállapítani, hogy vala
mely külföldi államférfi egészen mást mondott, mint 
amit a telegramm állít és hányszor érzi kötelességének, 
hogy legalább kiegészítse az első jelentést. Az ilyen 
kiegészítés, esetleg kijavítás az újság megszabott ter
jedelménél fogva csak ritkán történhetik meg, ami 
azután a politikai publicisztika rovására megy és ebben 
csak az vigasztaló, hogy egy tegnapelőtti lap a legel- 
felejtettebb valami a világon. Még rosszabb azonban 
írja egy előkelő német publicista: Dick Hermann dr. 
— hogy az újságok az idegen verseny és lázas gyor
saság befolyása alatt már a próféták közé kezdenek 
beállani. Be sem várják többé az eseményeket, egy 
némileg jól értesült újságnak előre kell tudni azokat. 
Mily nagy azután az öröm, ha az ily jövendölés be
válik, és ha nem : mily szép föladat egy éleseszű újság
író számára bebizonyítani, hogy mégis igaza volt és 
hogy talán éppen a jól kiszámitott hamis jelentés volt 
hatással az eseményekre. A legrosszabb esetben pedig 
számítanak az olvasó rövid emlékezőtehetségére, aki 
ma nem tudja már, mit olvasott tegnap, úgy hogy azt 
is le szabad írni: »Amint már előre valószínűnek 
jeleztük*, pedig egyenesen az ellenkezője történt meg. 
A régi jó alapelv, hogy a publicistának többet kell 
tudnia, mint amennyit leír, a modern újságírás körül 
észlelt versenyben ócska vassá lett; most mindenki 
többet akar írni, mint amennyit tud és skrupulus nélkül 
lenyomtatnak pár szenzációsan hangzó táviratot, bár 
rendesen kiderül, hogy azok a táviratok vagy újdon
ságok a műhelyben készültek. A közönségnek újdon
ság kell, különösen pikáns újdonság és ha nincs, hát 
gyártják a szerkesztőségben, vagy beszereznek olyan 
emberektől, akiknek megbízhatósága felől maga a
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szerkesztő sincs tisztában vagy nagyon is tisztában 
van. De éppen ezzel elrontják a közönséget és belé- 
nevelik a szenzációéhséget. Dick dr. keményen neki 
megy a német újságoknak, amelyek rideg üzleti 
szempontból megfeledkeznek tulajdonképpeni hiva
tásukról. így például a Hau-pörben sok lap nem 
elégedett meg a pör szenzációs fordulataival, hanem 
jövendő-mondásra adta magát, mígnem egy meg
gyanúsított nő védekezése illő mederbe szorította az 
újságírói toll túlbuzgalmát. Majd rámutatott arra, mily 
képtelen dolgokat lehetett olvasni egyes lapokban 
a hollandi trónörökös születésekor és a török forra
dalom idején. Ki nem undorodott meg attól a sok 
távirattól, amely heteken át megfeküdte azokat a 
lapokat a hollandi királynő állapotáról. Szinte sajnál
kozni kellett azon az asszonyon, akit azokban a súlyos 
napokban a nyilvánosság elé vonszoltak. Konstanti
nápoly volt a versenyzések színtere. A Berliner Tage- 
blatt szerencsésen megállapította, hogy a trónjától 
megfosztott szultán e lap hasábjaiból meríté utolsó 
szellemi táplálékát. De a Lokalanzeiger nem engedte 
magát lefőzni s levelezője kéthasábos telegrammban 
jelentette haza, hogy ő volt az első és egyetlen az 
európaiak közt, akit az uj szultán fogadott, biztosítván 
őt arról, hogy szereti az egész világot, de mindenek- 
fölött Németországot. Erre meg Londonból jött egy 
távirat, hosszú drága távirat, amelyben egy angol 
levelező azt írja lapjának, hogy ő volt az első és 
egyetlen európai, akit a szultán maga elé engedett, 
biztosítván őt arról, hogy az uj padisah szereti az 
egész világot, de különösen Angliát. Bizonyára egy 
párisi újságíró is az első és egyetlen volt, akit termé
szetesen Franciaország iránt érzett határtalan szere- 
tetéről biztosított a szultán. De a java most jön. A 
Berliner Tageblatt levelezője megkétszerezte amúgy 
>s lázas tevékenységét és elérte vele szerencsésen azt 
a jelentést, hogy az uj szultán még egyáltalán nem 
engedett európai embert legmagasabb színe elé. ödv 
az olvasóközönségnek, amely soha nem csökkenő 
mohósággal mindig csak a legeslegujabbat nyeli le.

Apró történetkék a bankos bibliákról.
A régi időkben nagy becsben tartották a bibliát. 

Valóságos kincs gyanánt őrizték a nagy rézkapcsos, 
fekete táblás könyvet, melynek öreg, kövér betűi 
annyi legendás szép történetről regélnek. Ma azonban 
már ritkábban forgatják. (Annál szívesebben a harminc
két levelűt 1) Pedig jó volna még a mai anyagias 
világban is lapozgatni benne. Nemcsak azért, hogy a 
lélek fölfrissüijön. Másért is. A biblia ugyanis vala
mikor a családi pénztárt képviselte. Az a hit uralkodott, 
hogy a szent könyvből még a rabló sem meri elorozni 
a család féltve őrzött vagyonkáját. Hogy a tolvajok 
nem éreztek nagy lelkifurdalást, mikor az ilyen családi 
Pénztárt kifosztották, az köztudomású, a szokás azon
ban továbbra is fönmaradt a bigott emberek körében.

Steve Marsh, az Egyesült Államok Fairfield nevű 
városában lakó kereskedő is megbánta, hogy korábban 
nem forgattaabibliát. — Marsh Koloradóba akart utazni 
a minap, hogy meglátogassa a fiát. Csomagolás közben 
kezébe akadt egy öreg biblia. Fekete bőrkötésű könyv 
v°h rézcsattal. Marsh egy ideig a kezében forgatta 
3z ódon könyvet és gondolkozott, mit csináljon vele. 
Elvigye-e magával vagy otthon hagyja. Nagy volt és 
nehéz. Töprengés közben fölnyitotta. Csodálkozva állt 
m,e9 és arcán öröm ragyogott. A biblia tömve volt 
Pénzzel. Mintegy háromezer darab pénz volt benne

a tiz centestől kezdve a húszdollárosig. Hirtelen ki
szedte a biblia tartalmát és összeszámlálta. Összesen 
tizennégyezernyolcszáz dollár volt a szent könyvben. 
A biblia Sarah Marshnak, egy vén leánynak volt a 
tulajdona, aki 1874 április 12-én halt meg. Az öreg 
kisasszony végrendeletileg száz dollárt hagyott örökö
seinek és senki sem sejtette, hogy minden megtaka
rított pénzét a bibliába rejtette, mely Steve Marsh 
birtokába került. A szerencsés Marsh most hetven 
esztendős. Mint önkéntes szolgált az észak-amerikai 
polgárháború idején. A háború után fűszerüzletet 
nyitott, majd más vállalatokba fogott, de nem volt 
szerencséje semmiben. Végül a kormányhoz fordult 
és az utóbbi időben tizenkét dollár havi nyugdíjat 
kapott. A bankos biblia tehát igazán jókor jött segít
ségére. Sőt az ott talált pénzen öreg korára talán 
meg is gazdagszik. Igazi amerikai ember létére ugyanis 
azonnal hirdetést tett közzé a lapokban, hogy biblia
kereskedést nyitott s minden századik bibliája táblájába 
egy-egy százdolláros bankjegyet köttetett. Csak úgy 
kapkodják most arrafelé ezeket a bankos bibliákat.

A világ legszebbnek tartott katalógusa.
A világ legdrágább katalógusa kétségen^ kivül a 

a Pierpont Morgan műgyüjteményéről szóló három- 
kötetes katalógus, amely most jelent meg s amely 
valóban páratlan a maga nemében. A katalógus elő
állítása kerek félmillió koronába került s kézirat-betűk
ből szedték. Azonkívül húsz külön példányt készí
tettek uralkodók és államfők számára, s ennek a húsz 
példánynak előállítása negyedmillió koronába került. 
A katalógus megjelenése szenzációt keltett az író- es 
művészvilágban. Évek hosszú sorának munkája előzte 
meg a ritka értékű mű megjelenését — A műgyu)temeny 
reprodukciói, melyek e mű legértékesebb^ anyagat 
szolgáltatták, a sokszorosító művészet remekei. A könyv 
papirosát külön e célra Hollandiában készítettek; 
a nyomtatással London leghíresebb nyomdáját bíztak 
meg s ugyancsak külön vállalat végezte a bekötést 
s külső díszítést. A reprodukciók előállításával Amerika 
legkiválóbb művészeit bízta meg Pierpont Morgan, s 
e reprodukciók csodálatos hűen adják vissza az ere éti 
műkincseket. Hónapokon át azzal foglalkoztak szak
emberek, hogy az eredetiről lekapart kis festekreteget 
analizálták, s az így kapott színösszetétel nvoman 
készítették a sokszorosításhoz szükséges festék
anyagot. A nyomáshoz való lapokat is Londonban 
készítették. A katalógusban a Morgan-fele mugyu)- 
temény minden egyes darabja reprodukálva van. Maga 
a ovüitemény hozzáértők szerint huszonöt milliót er.

Az ólommérgezés fölismerése a vérből.
Néhány évvel ezelőtt kimutatta Grawitz és Hammel, 

hogy az ólom a vérre mérgező hatással van.̂  Ólom- 
mérgezés eseteinél a vörös vértestecskék sajátságos 
elváltozását észlelték, amely elváltozások mérgezési 
tünetek között megbetegedett ólommunkásoknál is 
beálltak. Újabban Schmidt P. foglalkozott az ólom
mérgezésnek a vérből való felismerésével, kísérleteit 
embereken és állatokon egyaránt végezte s módszerét 
igen használhatónak mondja. Ha egy millió vértes- 
tecskében száz elváltozott vértestecskét találunk, 
Schmidt szerint joggal következtethetünk ólom
mérgezésre. Otszáznegyvenhat embert vizsgált meg, 
akik valamiféle ólommunkát végeztek s száztizet, 
akik sohasem foglalkoztak ólommal. A száztíz ember
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közül csak kettőnél, tehát 1‘8 százaléknál észlelt egy 
millió vértestecskében száz elváltozottnál többet. — 
Tény, hogy más betegségekkel, sápkorral, tüdővésszel, 
maláriával és a rákkal is együtt jár a vértestecskék 
elváltozása, mi a lipcsei Trautmannt arra indította, 
hogy erre vonatkozólag különösen a tüdővész eseteiben 
megfigyeléseket tegyen, mert a nyomdászok leg
gyakoribb betegsége a tüdővész és nem az ólom
mérgezés. Különös megfigyelés alá vett száz vér
szegény és száz teljesen egészséges egyént, de mind
két esetben csakis olyanokat, akik ólommunkát soha
sem végeztek; ezzel szemben pedig kétszázhuszon
három ólommunkásnál is vizsgálódásokat végzett s 
kutatásainak eredményeit a következőkben foglalta 
össze: Vérszegény embereknél, kik ólommal nem 
foglalkoznak, valamint teljesen egészséges embereknél

száz esetben kettőnél fordulnak elő egy millió közül 
száznál nagyobb számban elváltozott vértestecskék. 
Ezzel szemben bizonyos, hogy az elváltozott vértes
tecskék sokkal nagyobb számban találhatók az ólom
munkások vérében: tizenkét súlyos mérgezési eset
ben egy millió vértestecske közül száznál több el
változott. A vértestecskék száma egy és ugyanazon 
egyénnél különböző időben váltakozik s így ismételt 
megfigyelésekre van szükség. Az időközi megfigyelések 
lehetővé teszik a munkások egészségi állapotának 
folytonos nyilvántartását és az elváltozott vértestecs
kék túlságos felszaporodása jelzi a végső időpontot, 
amikor az egészség érdekében minden ólommunkát 
okvetlenül abba kellene hagyni. Persze ez a pálya
változtatás igen sok embernél akadályokba ütközik, 
s akárhogy is, de tovább igyekszik végezni munkáját.

HIVATALOS KOZLEMENVEK

Mesterszedő szaktársaink figyelmét fölhívjuk a Gra
fikai Szemle és a Magyar Nyomdászok Évkönyve 
ebben a füzetben közzé tett mellékletpályázataira.

Tagsági forgalom 1909 szeptember havában.
Beléptek a Körbe: Prónay Károly (Székesfehérvár), Reiner 

Dezső (Gyoma), Dodonyi István, Karpf Henrik, Oszter Lajos 
(Révai és Salamon), Rubás Károly (Schmidl Sándor), Sós István, 
Török Antal (Állami Nyomda), Deutsch Dezső (Franklin-Társulat), 
Lemmich Antal (Wojtitz-nyomda), Gajdosik Nándor (Rózsa Kál
mán és Neje), Mazák Károly (Grafikai Intézet), Lemler Géza 
(Fővárosi Nyomda), Bajcsy András, Schiller Ignác (Sopron), 
Kovács Gyula (Zilah), Góschy József, Láng Lajos (Temesvár), 
Somsay Ferenc (Szászsebes), Belényi Mihály (Nagybecskerek). 
Hátralék miatt törlendők: Gyenes János, Kripáczky János (Kecs
kemét), Varga Antal, Tóth Antal (Makó), Blandl Imre, Schmidt 
Ádám (Mohács), Kolozsi Gyula, Kohn Sándor, Román Imre, 
Tatár István, Torszán György, Ungváry József, Zadló Mátyás 
(Nagyvárad), Horváth Bálint (Szabadka), Bujdos József, Jenes 
György, Löwy Jenő, Piskur Antal, Szári Sándor, Szigmeth Ká
roly (Arad), Gaál József, Végh Károly (Szombathely), Együd Ist
ván, Csapó Gyula, Hima György, Hauptmann Izsák, Kiss János, 
Tokay János, Luka Sándor, Speer Antal, Bessenyi József, 
Maczek György, Vigh György, Gyönös Gyula, Gábos József, 
Friedmann Lajos (ismeretlen tart.)* — A múlt hóban tévedésből 
töröltetett: Lázár Dezső (Szombathely). — A hó végén 12 tisz
teletbeli, 1682 rendes, összesen 1694 tag.

Tagsági járulékokban a múlt hóban befolyt'•
a) Egyesektől (1. a 234. oldalon olvasható pénztári kimutatást): 

Kongorácz János 1.80, Darab László 3.60, Szabó Sámuel 0.60, 
Neumann Izsák 1.20, Bognár Jenő 1.80, Majoros Lajos 1.8 0 , 
Goldfinger Mór 1.80, Farkas Antal 1.80, Gondos József 1.20, 
Lammer Árpád 3.—, Duchon János 1.80, Buczkő Rezső 2.40, 
Csaba Miklós 2.40, Landstein Izsák 1.80, Hámoraik Aladár 1.80, 
Kohn Győző 1.20, Krausz Izidor 1.80, Vosniak Henrik 2.40, 
Strausz Hugó 3.60, Kohn Dávid 1.2 0 , Sichermann Lajos 1.20, 
Steinherz Miklós 1.20, Waldmann Izidor 1.20, Steiner János 0.60, 
Gábriel Károly 0.60, Lányi Béla 0.60, Messinger Aladár 0.60, Biró 
Miklós 0.60, Szabó Sándor 0.60, Matuska György 0.60, Dobos 
Géza 0.60, Peidl Gyula 0.60, Markovits Béla 0 .6 0 , Linzer Mór 
0.60, Kovács Gyula 0.60, Kreiniker Lajos 0.60, összesen 51 ko
rona és 60 fillér. Múlt füzetünkből kimaradtak, illetőleg hibásan 
közöltettek: Gerlach Ágoston 1.80, Horváth Jenő 3.60, Goldstein 
Samu 1.20, Andreazzi Ferenc 4.80, Jog Andor 0.60.

b) A vidékről (1. a 234. oldalon olvasható pénztári kimutatást) : 
Szamosujvár 1.80, Brassó 16.20, Besztercebánya 5.40, Székes- 
fehérvár 8.40, Esztergom 12’—, Gyula 6.—, Újpest 1.80, Turóc- 
szentmárton 5.40, Gyoma 7.20, Marosvásárhely 18.60, Kecskemét 
4.80, Nyitra 3.—, Sopron 20.40, Nagyszeben 2.40, Szeged 6.—, 
Temesvár 2 1 .6 0 , Ungvár 9.—, Arad 17.40, Nagybecskerek 10.20, 
Déva 7.80, Gyöngyös 9.60, Szászsebes 3.60, Nagyvárad 6.60, Győr 
15.60, Hódmezővásárhely 6.60, összesen 227 korona és 40 fillér-

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 pénztárosának (lakik: 
Budapest VIII, Sándor-tér 4. szám alatt), mert csak Így kap
hatják meg pontosan az őket megillető kiadványokat és meg
hívókat. Elég erre a célra egy egyszerű levelező-lap beküldése.

A magyar állam nyomdászattörténeti térképe.
(Tervezte és magyarázó szöveggel ellátta Firíinger Károly.) Ebből 
a hasznos kis történelmi munkából is van még néhány példány. 
Ára 60, póstán küldve 70 fillér. Évkönyv-vásárlók fél áron kapják. 
Megrendelhető Bozsik István pénztárosnál (Gutenberg-Otthon).

Szakkörünk szaktanfolyamainak értesítőiből
még mindig vannak eladásra szánt példányok. Egy-egy koroná
jával kaphatók például az 1904-1905., valamint az 1907-1908-adiki 
iskolai évről szóló értesítők (szerkesztették Tanay József, Novák 
László és Augenfeld Miksa). Sok szedés- s egyéb példával, vala
mint műmelléklettel. A szakmájukban fejlődni óhajtó szaktársak 
nélkülözhetetlen kézi könyvei. Rövid, tömör összefoglalásban 
ismertetik a tanfolyamokon előadott tanítási anyagot. Megrendel
hetők a Grafikai Szemle kiadó hivatalában (Budapest V, Hold-u. 7) 
vagy Bozsik István szakköri pénztárosnál (VIII, Sándor-tér 4).

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 keli igazolnia, hogy tényleg tagja a Szakkörnek.

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

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

Kedvezményes színház- és fürdő-utalványok.
A Vígszínházba és Uránia-színházba mintegy húsz-huszonöt 

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 színházakba darabonkint 4, a fürdőbe 2 fillér.
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Bevétel. Pénztári kimutatás 1909 szeptember haváról. Kiadás.

Áthozat a múlt hőről .......................
10 drb hitelszöv. részjegy (á 10 kor.)
G utenbera-szobor-alap .......................
Acs-M ihály-alap .....................................

Tagsági járulékokban befolyt:

Államnyomda ......................................
A Nap ..................................................
Athenaeum............................................
Bagó-nyomda ......................................
Bercsényi-nyomda ..........................
Berkovits-nyomda ..........................
Budapesti Hírlap ................................
Buschmann Ferenc ..........................
Egyetemi nyomda................................
Egyesületi tisztviselők ....................
Elek-nyomda ......................................
Európa ...................................................
Farkas T estv érek ................................
Fővárosi nyomda ................................
Franklin-Társulat................................
Franklin-fiók ......................................
Fried és Krakauer ..........................
Galitzenstein ......................................
Garai-nyomda......................................
Glóbus ...................................................
Grafikai Intézet ................................
Haladás-nyomda ................................
Hamburger és D irkh olz....................
Hedvig Sándor......................................
Hornyánszky-nyomda..........................
Hungária ............................................
Jókal-nyomda ......................................
Kánitz-nyomda......................................
Karczaa-nyomda ................................
Károlyi-nyomda ................................
Kellner Ernő ......................................
Kertész-nyomda ................................
Klein Vilmos ......................................
Korvin Testvérek ................................
Községi nyomda ................................
Légrády Testvérek ..........................
Lobi D. és Fia ................................
Magyar H írlap ......................................
Markovits és Garai ..........................
Márkus Samu ......................................
Máv. menetjegynyomda ....................
Minerva-nyomda ................................
Molnárok Lapja ................................
Otthon-nyomda ................................
Pallas : .................................................
Pannónia ............................................
Pap és Schwarz ................................
Pátria ...................................................
Pazmaneum............................................
Pénzintézeti nyom da..........................
Pester Lloyd ......................................
Pesti Könyvnyomda R.*T....................
Petőfi-nvomda......................................
Posner Károly Lajos és F ia ..............
Radő Izor .. .. ................................
Rákos és S te in e r ................................
Révai és Salamon................................
Rigler ]őzsei E d e ................................
Rothberger és Weisz ....................
Rózsa Kálmán és Neje ....................
gchlesinger-nyomda ..........................
ochmidl-nyomda ................................
gtephaneum ......................................
székesfővárosi Házi Nyomda .. ..
3 j efí*-Lászlő-nyomda ....................
• nalia-nyomda ................................
.r“rul-nY°mda ......................................
varnai-nyomda ................................
világosság-nyomda ..........................
wodianer ............................................
wojtitz-nyomda ................................

Vidékről (részletezése a következő 
oldalon) ............................................

Egyesektől (részletezése a következő 
oldalon) ............................................

K 1. K f.
4334 91

100 —

814 —

571 48

9 60
1 20

18 60

3 60
— 60
10 20
9 60
7 80
9 —

1 80
3 —

1 20
3 60

68 40
6 —

4 80
3 60
3 60

15 60
4 20

__ 60
1 20
7 80
6 —

2 40
1 80
3 —

1 80
— 60
2 40
3 —
5 40

12 _

2 40
5 40
3 —

10 80
2 40
1 80
3 60
1 80

18 60
1 20
3 —

21 60
2 40
3 —

9 —

21 —

4 80
8 40
3 60

4 20
7 20
3 —

9 —
3 60

24 —

19 80
1 20

__ 60
1 20

18 —

13 80
1 20

227 40

51 60 747 60
6567 99

Gr. Sz. I. negyedévi nyomdaszámlája 
A Grafikai Szemle mellékletei (aug) 
Külföldi szaklapok előfizetése .. .. 
Aug. 20—22-iki kiállítás költségei ..
Takarítás és világítás..........................
Adminisztrációs és portó-kiadások
Készpénz a hó végén ....................
10 drb hitelszöv. részjegy á 10 kor.
Gutenberg-szobor-alap ..................
Ács-Mihály-alap ..................  .. •

772
117
22
14 
5

15 949
4133

100
814
571 48

6567

Sarlós Lajos, ellenőr. Bozsik István, pénztáros.
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A Könyvnyomdászok Szakköre pályázatai.
A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának megbízásá

ból a Kör szakbizottsága a magyarországi könyvnyomtatók 
fokozottabb szakbeli fejlődésre buzdítása végett pályázatot hirdet:

1. a Grafikai Szemle legjobb szedésű — és ettől függetlenül — 
legjobb nyomtatású mellékleteire;

II a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1910-iki legiobb mel
lékleteire.

Általános föltétel: _
A pályázatok bármelyikében is csak a Könyvnyomdászok Szak

köre tagjai vehetnek részt.
Különleges föltételek:
I. A Grafikai Szemle mellékleteire vonatkozólag:
A Szakkörnek e pályázata havonkint megismétlődik 30 —30 ko

rona szedői és -  ettől függetlenül -  10-10 korona nyomtatói 
iutaiomdíjjal, amely összegek lehetőleg kiadatnak az illető hó
napban megjelent mellékletek legjobbika szedőjének illetőleg a 
leoiobb nyomtatási munka végzőjének. A szedői jutalomdíjra 
irányuló pályázatokon csak olyan munkálatok vehetnek részt, 
amelyeken a szedési elem is kellően képviselve van. Pusztán 
raizok beküldésével tehát nem lehet pályázni. A mellékletek- 
nek előbb már okvetlenül valamely célra kellett kinyomatniok, 
s a Grafikai Szemle számára egyszerűen továbbnyomtattatmok. 
Ennek biztosítása okáért az ilyes mellékleteknél csak a papiros
nak az árát térítjük meg. Az egyes hónapokra eső pályázato
kon mindazok a mellékletek vesznek részt, amelyek az illető hó 
22-ikéig szerkesztőségünkhöz beérkeztek, illetőleg a vidéken 
póstára adattak. Később föladott mellékletek a kővetkező hóra 
maradnak. Példányszám 2100. Korrektúrának előzetes beküldése 
okvetlenül szükséges (Wanko Vilmos másodtitkárnak a címére : 
Dohány-utca 10, Fried és Krakauer nyomdája), s a szakbizottság 
által három napon belül eszközölt javítások tekintetbe veendők. 
A papirosról szóló számla pedig a küldeményhez melléklendő. 
A pályaműveket a Szakkör szakbizottsága havonkint birálja el, 
s a döntés meg a bírálati jelentés a mellékletekkel egyidejűleg 
jelenik meg.

II. A Magyar Nyomdászok Évkönyve 1910-iki mellékleteire
vonatkozólag: #ii . __ ,

Ennek a pályázatnak az lévén a célja, hogy Magyarország 
nyomdaiparának képességeit mutathassuk b e : részt vesz benne 
minden olyan beküldött melléklet, amelyen a szedési elem 
kellőképpen képviselve van. Pusztán rajzok beküldésével tehát 
nem lehet pályázni. . . . .

Az Évkönyv alakja ugyanolyan lesz, mint aminő volt a tava
lyié Kisebb formátumú mellékleteket nem is fogadunk el. Pél- 
dányszám : 2100. A beküldés legvégső határideje november 20-ika. 
A papirosról szóló számla a mellékletekkel egyidejűleg küldendő 
be a szerkesztőnek (Novák László, Budapest V, Hold-utca 7).

Az első díj 50, a második 40, a harmadik és negyedik 30-30, 
az ötödik 20 korona. Az arra érdemeseket ezenfelül dicsérő ok
levéllel tünteti ki a bíráló bizottság. Az öt pályadíj közül kettő 
okvetlenül vidéki munkának juttatandó.

Magyar Nyomdászok Évkönyve az 1909. évre.
(Huszonnegyedik évfolyam. Szerkesztette Novák László.) Ebből a 
több mint tizennégy ívnyi terjedelmű s huszonhét műmelléklettel 
ellátott pompás könyvből még mindig van eladó példány. Meg
rendelhető Bozsik István pénztárosnál (Budapest, Sándor-tér 4).

A Szakkör vidéki pénztárosainak figyelmébe!
Körünk ez év január havától tagja a magy. kir. póstatakarék- 

pénztár csekk-osztályának (22766. sz.). A megfelelő csekkfüze
teket már szét is küldöttük, tehát kérjük a vidéki pénztárosokat, 
hogy pénzküldeményeiket ezentúl a csekklapok útján juttassák 
hozzánk. Ezek hátsó oldalán írásbeli közlemények (tagnévsor, 
Szemle-szükséglet stb.) is följegyezhető, ami által minden egyéb 
az eddigi ügykezelésben fölmerült portó-költség megtakarítható.

A múlt évi Grafikai Szemle bekötési tábláiból
néhány darab még rendelkezésre áll, s fővárosi megrendelőknek 
1.40 koronáért, vidékieknek (portőmentesen) 1.50 koronáért adjuk.

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

bérkocsis-utcai részén). A helyiség nyitva van: vasárnaponkint 
délelőtt 9 órától 1-ig. Olvasó-terem, biliárd, dominó, szaklapok 
és szépirodalmi folyóiratok állanak itt a tagok rendelkezésére.

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

a kiállítás- és fölolvasásokra vonatkozó megkereséseiket egye
nesen a tanfolyamvezetőséghez intézzék, és pedig a kiállítás 
napja előtt legalább négy héttel. (Megkeresések Wanko Vilmos 
szakköri másodtitkárnak a címére, Budapest VII, Dohány- 
utca 10. sz. alá, a Fried és Krakauer féle nyomdába intézendők.)

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

fél évre ............. 130.— II
negyed évre .. .. 7 0 .- f f

»• 1* »» egyszeri közlés .. 3 0 .- f f

b) Fél oldalnyi hirdetésé: egy évre .............. 130.— f f

fél évre ............. 70.— f f

negyed évre .. .. 40.— f f

»* >1 »* egyszeri közlés .. 20.— f f

c) Negyed oldalnyi hirdetésé: egy évre ............. 70 .- f f

fél évre ............. 40 .- f f

negyed évre .. .. 25 .- f f

** *» f f egyszeri közlés .. 13.- f f

d) Nyolcad oldalnyi hirdetés egy évre ............. 40 .- f f

fél évre .............. 25 .- f f

negyed évre .. .. 15 .-
, ,  , ,  „ egyszeri közlés .. 8. - »», ,  , ,  , ,  C J j y o t c i l  n u c i c u  M w. , ,

Az apró hirdetéseknek az ára az első közléskor petit soronkint 
negyven fillér; minden további közlés ötven százalékkal olcsóbb.

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

BÖLE JÓZSEF
első magyar

könyvnyomdái szakasztalossága
Budapest, Hovánszky-utca 3.

Állandó raktárt 
tart betű-szekré
nyek- s regálisok- 
ból,könyvkötői fa 
szerelvényből. J a 
vításokat ponto
san eszközöl. El
vállal minden más
asztalosmunkát is.

Schöntag Gyula
szakasztalos

Budapest VI, 
Váci-körút 51.
Kis antiqua- 
szekrény  7, 
nagy 9 kor.

Á r je g y z é k  in g y e n  
és b é rm e n tv e .
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RUGGYANTA ii 
ÉRCBÉLYEGZŐ, 
PECSÉTNYOMÓ

RÉZMETSZETEKET 
DOMBORÚ VAGY 
FESTEKES NYOM
TATÁSHOZ JUTÁ
NYOSÁN KÉSZÍT:

GEDULD1GER HUGÓ
□ □  □ □  VÉSNÖK □□

BUDAPEST VI, V Á C P K Ö R Ú T 17 .

■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1

KOCH & BKUn
F E 5 T É K 6 Y f i R R ,  O F F E n B R C H

Készít mindenféle színesés fekete 
festéket a sokszorosító szakmák 
részére, kitűnő' hengeranyagot 
és kentét. K ü lö n le g e ssé g e i:

”RHE0”
festékpótlék, melyből 
kevés a festék közé 
keverve, azt simulé- 
konnyá és szaporává 
teszi, a nyomásnak 
szép fényt kölcsönöz, 
a lehúzódást megaka- 
dályőzza és elősegíti 

gyors száradást, 
ra kilogr. 5 korona.

” U F M F T
kézmosó - szer, mely 
szappan helyett hasz
nálva, eltávolítja a 
festéket a kézről é9 
a kézbőr eldurvulását 
megakadályozza. Ara 
5 kilogram. bádogdo
bozokban 5 korona.

m R 6Y R R 0R 5Z R 6 l UEZÉRKÉPUI5E- 
LET É5 RAKTÁR: LIGETI ÉS TÁR5R 
6RRF1KRI 5ZRKÜZLET, BU0RPE5T 
U., KRDHR-Urm  8. TELEPŐR 111-13

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a

WÖRNER 7- 
ÉS TÁRSA
GÉPGYÁRA BUDAPESTEN

K önyvnyom dái gvorssa jtók  vasúti 
rendszerű  m enettel. K önyvnyom 
dá i ov orssa jtók  két- és  négypályás  
görgőjárattal. K rom otípiai g y ors
sa jtók  rövidített ivkivezetéssel, a 
gyű rű s k irakód ob  segélyével. Két- 
fordulatú  gyorssa jtók  e lő lk irakó-  
val. K őnyom dai g y orssa jtók  görgő-  
pályával. K őnyom dai kézisa jtók . 
■=  =  K önyvkötő-gépek. = >  =

újság- és illu sztráció
nyom ásra, m eghatá 
rozott és változtat
ható ívnagyság  szá- 
=  m ára. =>

Körforgó nyomó
gépek cG\
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#[ SYlödlingi gyorssajtógyár
Telefon 54 -48 ezelőtt TKaiser £. 3-iá i ^Részvény társaság

W IE N  X V III/1 , M O D LIN G  B U D A P E S T  VIII,
Wáhringerstrasse 125. ALAP/TTATOTT 1848-BAN. József-utca 56.

Mödlingi gyorssajtók és körforgógépek 
i n  i ~~i a legjobbak!!

Elismerő levői kőt darab „DOPPELRA P ID “ kőt fordulata gyorssajtóról:

‘E. gyorssajtógyár cMödling, ezelőtt cKaiser £. cfiai TR.-TT.
(fióktelep {Budapest) BUDAPEST.

{Kívánságukra ezennel kijelentjük, fjogy a legutó66 szállított két daraS „fBoppelrapid" két- 
fordulatú gyorssajtó (1 0 4 0  X  1 4 0 0  papiralakra) intézetünk nyomdájálian minden tekintetben 
teljes megelégedésünkre működik. -  {Midőn ezt Önökkel szívesen közöljük, vagyunk

teljes tisztelettel

FRANKLIN-TÁRSULAT m a g y a r  ir o d a l m i  i n t é z e t  é s  k ö n y v n y o m d a .
Hírnek 8. fc. Oárdos s. k.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

fotocinkogváfiai
műintézete.Koblinger Gyula

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

K észít m indennem ű k lis ék e t  m ű v ekh ez , fo ly ó ira tokh oz , á r jeg y z ék ek h ez  m eg  h ird e

tésekh ez . É p ítészeti stb. terv eket foto litog rá fia ilag  sokszorosít. —  A lapítás év e  1892.
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Josef Anj£er
vasöntöde & Söhng  
Wien-Hernals, Hauptstr. 122.

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

1 1 Magyarországi képviselSk : c = i

S1LBERER is STECKLIN B u d ap e s t  YU, K e r té s z -u . 3B

KÖRIG é s  BflYEK
=  fofocinkogrdfiai műintézete =  

Budapest U1I, Kazinczy-u. 32.

T i  f  | C C ( /  mindznntműképzs nyomtatud- 
I l L ] J L t l  nyokhoz a Itglobb k lu ittlbrn.

flUTOTÍPIfl. =  KROmOTÍPIR.
=  FOTOTÍPIfl. =  FOTOUTO. =
■— ■ HdaonkluOII faloálelelr. = >

J------------------- O

i  - —

.................. .......................................... y —

BERGER ES W IRTH■a

■■
■■■■

TÖRZSGYÁR LIPCSE 
NÉMETORSZÁGBAN

■
e l s ő  m a g y a r  k ö n y v - é s  

| k ö n y o m d a i  f e s t é k - é s  
j  HENGERANYAG-GYÁR 

H E N G E R Ö N T Ő -M Ö H E L Y
: l a p o s - é s  k ö r f o r g ó  g é -
j  PEKHEZ. OLCSÓBB ÉS
: JOBB A HÁZI ÖNTÉSNÉL ■■
j  T E L E F O N S Z . :  5 6 — 6 4  ■■■

w

ÚJSÁG-, MÜ-, ILLUSTRÁCIÓ- 
DISZMŰ- ÉS MINDENFAJTA 
SZÍNES F E S T É K E K , KEN- 
CÉK, BRON ZOKiA GRAFIKAI 
IPARÁGAK SZÁMÁRA 
.P A T E N T ., .V ICTO RIA . ÉS 
.BIANCA. HENGERANYAG 
EGÉSZEN SIMA ÉS IKOCKÁ- 
ZO TT TÁBLÁKBAN

■■■■■■■

Fíókgyárak:Barmen, Ber
lin, Szt-Pétervár, Flórenc, 
Páris, London, Newyork,

■

| GYÁRTELEP :BL  ■ (DAPEST, IX., MÁRTON-U. 19
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Baer Ottó festékgyárai.
A grafikai iparágakhoz szükséges összes 
□ fekete és színes festékek gyártása. □

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

Telefon:
93-29.

Telefon:
93-29.

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

heimi kőbányájának,
Hutter és Schrantz nemezgyárának.

Hengeranyaggyár és hengeröntő- 
=  műhely. ■ =>

c=  Litográfiái kövek. <=
K örforgógép-nem ez, kőnyomdai g é
pekhez való alátét-nem ezek, stereo- 
□  típiai m atrica-nem ezek. □

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

0
BERTHOLD H., BERLIN SW
RÉZLÉNIAGYÁR ÉS BETŰÖNTŐDÉ RÉSZV.-TÁRS.
Fiókok: Wien, Szt. Pétervár, Moszkva és Bauer & Co., Stuttgart

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

1]JI 11

gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.
Vezérképviselők:

Pusztait Zsígmond, Budapest V, Akadémía-u. 8.
a kik mintákkal és ajánlatokkal szolgálnak.



A m. kir. államvasutak téli menetrendje 19 0 9 —1910-re.
A magyar királyi államvasutak és az általa 

kezelt magánvasutaKon folyó évi október hó 1-én 
a téli menetrend lépett életbe, mely a nyári 
menetrenddel szemben a következő lényegesebb 
változásokat tartalmazza:

A hudapest keleti p. u.—bruck-király- 
oidni vonalon: Kamaraerdő (Kőérberek) meg
állóhelyen az összes személyszállító vonatok 
megállása megszüntettetik.

A debreezen - füzesabonyi vonalon: A 
LJebreczenböl jelenleg reggel 4 óra 36 perckor 
Füzesabony felé induló vogyesvonat mar éjjel 
2 óra 58 perckor indíttatik és Füzesabonyba, úgy 
mint jelenleg, délelőtt 10 óra 24 perckor érkezik. 
7~ A Füzesabonyból délolőtt 11 óra 33 perckor 
induló vegyesvonat Debreczenbe egy órával ké
sőbben, azaz este 6 óra 44 perckor fog érkezni.

A debreezen—szerencsi vonalon : A Debre- 
CZen és Hajduhadház között közlekedő, Debre- 
czenből délután 2 óra 20 perckor induló és oda 
este 6 óra 34 perckor visszaérkező motorosvonat 
november hó 1-én túl a téli évad alatt is for
galomban marad.

A máramarossziget—aknaszlatinai vona-
,on: A Máramarosszigetröl délután 3 óra 40 
perckor induló és oda délután 4 óra 43 perckor 
visszaérkező vogyesvonat megszüntettetik.
. , A. nagykároly — csapi vonulón: A Csapról 
’ u61?- d®mlött -d óra 43 perckor Nagykároly felé 
induló vegyesvonat Csapról már reggel 7 óra 15 
perckor indíttatik és Nagykárolyban csatlakozást 
nyer a gyorsvonatokhoz Budapest és Máramaros- 
sziget felé. — Az ellenirányban a Nagykárolyból 
jelenleg d. u. 4 óra 10 perckor induló vegyes
vonat már d. u. 3 óra 05 perckor indíttatik és 
Csapra este 9 óra 13 perckor érkezik.

A szatinár-németi—kossuthkert— károlyi 
erdodi vonalon : A Szatmár-Németi gőzfürész- 

roi este 6 óra 38 perckor Szatmárhegyi piacra, 
a Szatmárhegyi piacról este 8 óra 46 perckor 
Öz.atl^ár-Németi Kossuthkertre s végül a Szat- 
mar-Németi Kossuthkertről éjjel 10 ói a 05 perc
kor Szatmár-Németi gőzfürészre induló motoros
vonatok forgalma november 1-jével megszűnik.

i A hudapest keleti p. u.—arad—tövisi vo
nalon : A Budapest keleti pályaudvarról d. u.

Órakor induló, Aradon át Predeálra közlekedő, 
valamint az onnan Aradon át Budapest keleti 
Pályaudvarra délután 1 óra 15 perckor érkező 
gyorsvonat Pusztatenyő állomáson feltételesen
megallíttatik.

Az nlvinéz—nagyszebeni vonalon : Nagy
szeben és Erdélyszordahely között jelenleg he- 
enkent 3-szor közlekedő, Nagyszebenböl d. u.

óra 25 perckor Induló és Nagyszebenbe este 
t e S 50 perckor érkező vegyes vonat megszün-

. A hudapest keleti p. u.-predeáli vona- 
On; a Budapest keleti pályaudvar és Predeál 
°zött Aradon át közlekedő, Budapestről d. u. 
 ̂ Órakor induló, illetve az ellenirányból Buda

pestre d. u. l óra 15 perckor érkező gyorsvonatok 
rgalma Brassó és Prodeál között november hó 

a "tí1 az egész évadon át fentartntik. — 
no ♦ agykátáról éjjel 10 óra 85 perckor Buda
it síre érkező személyszállító tehevooat télen át- 
'■ 7.rSalomban marad. — Tápiószecsőtől Buda- 

tna & .e^^g csak szükséglet szerint közle-
vSu • laJ^a^ vonat minden kedden és pénteken, 

ünneP- és vasárnapokat követő köz- 
naf°n,?n. rendesen helyeztetik forgalomba. E vo- 
n ^aP10szecsőröl éjjel Sorakor indul és Buda
it, ,re r®^g°* 4 éra 40 porckor érkezik. — A 

keleti pályaudvarra reggel 7 óra 20 
40 CK°r ,erkező, valamint az onnan délután 5 óra 
l4., Perckor induló személyvonat Mihálczfalva 

®r?lazPal rendesen megállíttatik. — A 
t o h n r 1 ?e!utan 2 éra 24 perckor induló gyors- 
knooAV a  személyszállítás Tövistől Szekely- 

a "íegszüntettotik.
kiiiiaor," ^küllöszög—pnrajdi vonalon: A Kü-
inrlni3'20*’1̂  délelőtt 9 óra 34 perckor Parajdra 
Kiiircn- ~az °.nnan délután 12 óra 43 perckor 
etrÁcíll0Szó?re érkező személyvonat az idén az 
k a v®naJ011 télen át is forgalomban marad, 

vonnia budaPe8t nyugoti p. u.- marelieggi 
indiííi011: , ̂  Budapestről osto 6 óra 50 perc kor 
lántó*AiZS»» gyorsvonathoz csatlakozólag Ga- 
vonpt 01 i 1aí?,10ggig forgalomban levő esti gyors- 
vonat csak Pozsonyig fog közlekedni.

inya.n evad tartamára forgalomba helye- 
, vonatok közül az alábbi vonatok 

in te t t e t ,lek me,h pedig.
Érsekújvár között: A Buda- 

Párirúi r»&ge!  ̂ éra 45 perckor ipduló vonat 
o  a „tói Érsekújvárig; az Érsekújvárról 

pedig e észen^ perckor Budapestre érkező vonat

Pe8tS,Urt#pesÍ T Párk4ny-N4na között: A Buda
pestről oof ‘ l  ó-ra 40 Perckor érkező és a Buda- 
kónon uS*e ® ora perckor induló vonat oly- 
hónanntK*^ uC“bl>i vonat október és április 

P kban Budapesttől Váciig , november hó

1-től bezárólag március hó 81-ig pedig Buda
pesttől Dunakeszi-Alagig közlekedni fog.

Budapest és Szob között: A Budapestről 
délután 5 óra 20 porckor induló vonat.

Budapest és Nagymaros között: A Buda
pestről d. e. 8 óra 45 perckor és a d. e. 11 óra 
80 perckor induló, valamint a Budapestre d. u.
5 óra 45 perckor és éjjel 10 óra 25 perckor 
érkező vonat, melyek közül azonban az utóbbi 
Vácitól Budapestig október és április- hónapok
ban forgalomban marad, illetve újból forgalomba 
helyeztetik. Szintúgy forgalomban marad az 
eddigi gyakorlattól eltéröleg, a Nagymarosról 
este 8 óra 20 perckor Budapestre erkezó vonat 
az egész téli évad alatt. , ..

Budapest és Dunakeszi-Alag kozott: A 
Budapestről este 8 óra 45 perekor induló vonat 
november hó 1-én túl bezárólag március ho 3l-ig 
nem fog közlekedni. . .. m .Uákospalotn-Ujpest—Budapest kozott: A 
Budapestre reggel 4 óra 08 perckor es ejjel 11 
óra 20 perckor érkező, valamint a Budapestről 
éjjel 10 óra 30 perckor induló vonat megszüntet

ik Párkány-Nána felől reggel 8 óra 10 perc
kor Budapestre érkező vonat Rakospaiota-Uj- 
pesten rendesen megállíttatik.

A pöstyén—verbói vonalon : Az esti vásár
os ünnepnapi vonatok megszüntettetnek.

A hölak-trencsénteplicz—trencsenteplicz- 
fürdői vonalon: A Hőiak-Trencsentepliczrol
óiiel 2 óra 40 perckor, délután l óra 35 perckor, 
este 8 óra 15 perckor és éjiéi 11 óra 30 perckor 
induló, valamint a Holak-Trencséntepliczre 
éjjel 1 óra 82 perckor, reggel 4 óra 42 perckor, 
délután 5 óra 40 perczkor es ejjel 10 ora 39 
perckor érkező motoros vonatok forgalmon kívül 
helyeztetnek.

A pozsony-új város - ujkomaromi vona
lon : A d éle lő tti vegyesvonat U jkom árom bol ké
sőbbén, azaz délután 12 óra 25  perckor indit- 
tatik éé Pozsony-Ú jvárosba délután 4  ora 46 
porckor érkezik . . . . .

A dévénytó—mareheggi vonalon : A dél
előtt Marcheggre érkező személyvonat ezen állo
máson csatlakozást nyer Günsendorf es Wien

N' 1 Az 'érsekéi vári pri vigye! vonalon : A je
lenleg Nagybélicztől Nyitráig szemelyszallitassal 
közlekedő délutáni tehervonat csak Nagytapol- 
csánytól Nyitráig fog utasokat szállítani.

A budapest-nyngotl p. ii.-orsova-vereio- 
rovai vonalon: A Budapest nyugoti pályaud
varról délelőtt « óra 40 perckor Verciorovara 
induló és az ellenirányból este 6 ora 80 perckor 
Budapestre érkező gyorsvonatok a román csat- 
ikozó vonatok megszüntetése folytan ieniesyar- 
ózsefváros és Verciorova között forgalmon kívül 
lelyeztetnek. Budapest és Czeglód kozott a 
asár- és ünnepnapokon közlekedő deli, illetve 
sti vonat megszüntettetik. Szeged es Kiskun- 
élegyháza között a Szegedre r°ggcl o ora 4j 
'erekor érkező, valamint a Szegedről este 8 ora- 
or visszainduló helyi vonat forgalmon kívül 
lelyeztetik. Temesvár-Józsefvárosbol a délutáni 
zemélyvonat Orsóvá felé későbben, azaz 8 ora 
perckor indíttatik és csatlakozást nyer a Buda

iest felől jövő gyorsvonathoz.
A szeured-pókus—szabadkai vonalon: A 

Jzeged-Rókusról délután 3 óra 12 perckor induló, 
alamint a Szeged-Rókusra este 10 óra 1 perc- 
;or érkező vegyesvonat megszüntettetik.

A baja—újvidéki vonalon; A /om b orb ol 
e len leg  é jje l  3 óra 10 perckor Ú jvidékre induló 
zem élyvonat korábban, azaz m ar é jje l  2  óra 
10 p erczkor in d ítta tik  és Ú jvidékre reggel 6 ora 
2 perczkor érkezik . Zom borbol B a ja  fele  a  dól- 

itáni vegyesvonat m ár délután 12 ora 30 perc 
:or indul.

A szeged—nagy beeskereki vöim^nrKar.
ováról a hajnali vegyesvonat ^zeg?d 
ábban, azaz éjjel 3 óra 50 perckor mdíttatik.

A temesvár-józsefváros—buziasfurdiii vo-
íalon : Az osti vonat helyett Buziasfttreloröl Te- 
nnsvárra egy délutáni szomelyvonat helyeztetik 
örgaToíU  mely BuriásfürdoV délután 5 ora 
5 nerckor indul és Temesvár-Jozsefyárosra este 
l óra 50 perekor érkezik. Buziásfiirdorol dolutan 
12 óra 50 perckor Temesvár-Józsefvarosra erkezo 
te Lz onnan délután 8 óra 15 porckor vtssza- 
nduló személyvonatok forgalma megszüntet

A zsebely—bókái vonalon: A Zsebelyről 
»ste'Bániakra közlekedő vegyosvonat megszün- 
iettetik.

\/ opavicza—resiczabányai vonalon : Ora- 
vicza és ”  metbogsán között az eddigi ideigle
nes menetrend helyett uj Tég'eges inenetond 
lép életbe, a melyre nezve a közelebbi adatok a
kifüggesztett menetrendhirdotmenyból kivehetők. 
A németbogsán—resiczabányai vonalreszen^ a
Resiczabánya megállóhelyről jelenleg delel itt 8

óra 15 porckor induló vegyesvonat korábban, 
azaz már reggel 7 óra 38 perckor indíttatik. Nó- 
metbogsánról csatlakozással Oravicza és Zsido- 
vin felől délután 8 óra 28 perckor egy új sze
mélyszállító teheivonat indíttatik, mely Resicza
bánya megállóhelyre délután 4 óra 51 perckor 
érkezik.

A pleternica—pokegai vonalon: Az éjjel 
Rozogáról Pletemicára és hajnalban Pleternicá- 
ról PoZ igára közlekedő vegyesvonat megszün- 
tottetik.

Az eszék—strizivajna—vppoljei vonalon:
Az esti órákban Ötrizivajna—Vrpoljéról Djako- 
vora és vissza közlekedő tehervonatoknál a sze
mélyszállítás megszüntettetik.

Az újdombovár—bosznabródi vonalon : Az 
Újdombovárról jelenleg éjjel 2 óra 42 perckor 
Eszék felé indiüó személyvonat korábban, azaz 
már éjjel 2 óra 34 perckor indíttatik.

A szentlőrincz—nasid vonalon : A Szent- 
lőrinczről jelenleg reggel 4 óra 41 perckor induló 
vegyesvonat már reggel 4 óra 15 perckor indít
tatik és Nasicra délelőtt 8 óra 24 porckor érke
zik. A Naáicról jelenleg éjjel 3 óra 45 perckor 
induló személyvonat későbben, azaz reggel 4 
óra 29 perckor indul és Szentlőrinczre délelőtt
8 óra 34 perckor érkezik. E vonat Caőincin csat
lakozni fog a szlavóniai—drávavidéki vasút vo
nataihoz Moslavina és Voéin felé.

A hudapest keleti p. u.—fiumei vonalon:
A Fiúméból este 6 órakor Budapestre, valamint 
a Budapestről délután 4 óra 10 perckor és este
9 órakor Fiúméba induló gyorsvonatok megállása 
Dugoselo állomáson megszüntettetik. A Fiúméból 
délután 2 óra 5 porckor Delnicére induló és a 
Delnicóről éjjel 10 óra 38 perckor Fiúméba ér
kező vasár- és ünnepnapi vonatok megszüntet
tetnek.

A kaposvár—fonyódi vonalon: A Fonyód
ról jelenleg éjjel 3 óra Ő2 perckor induló vegyes
vonat helyett egy személyvonat helyeztetik for
galomba. mely Fonyódról reggel 5 óra 35 perc
kor indul és Kaposvárra reggel 7 óra 49 perckor 
ó kezik. E vonat Fonyódon a déli vasút vonatai
hoz Budapest és Pragerhof felől: Kaposváron 
pedig a gyorsvonathoz Budapest és a személy- 
vonathoz Újdombovár felé nyer csatlakozást. A 
Fonyódról délután 12 óra 2 perckor induló sze
mélyvonat ugyanezen időben mint vegyesvonat 
indíttatik és Kaposvárra délután 3 óra 10 perc
kor érkezik.

A szigetvár—kaposvári vonalon: Sziget
várról a reggeli vegyesvonat korábban, azaz már 
reggel 4 óra 40 perckor indíttatik és Kaposváron 
csatlakozást nyer a személyszállító gyorsteher- 
vonathoz Gyékényes felé.

A kaposvár—barcsi vonalon: Barcsról a 
jelenleg éjjel 3 óra 50 perckor induló vegyes
vonat későbben, azaz csak 4 óra 13 perckor in
díttatta és Kaposvárra reggel 7 óra 33 perckor 
érkezik, minek folytán e vonat a Gyékényes felé 
közlekedő személyszállító gyorstehervonathoz 
nem Kaposváron, hanem Kaposmérőn talál csat
lakozást. Kaposvár és Kadarkút között oda és 
vissza egy új vegyesvonatpár helyeztetik naponta 
forgalomba. Az új vonat Kaposvárról csatlako
zással Budapest és Siófok felől, délelőtt 11 óra 
58 perckor indul, Kanosmérőn csatlakozást nyer 
Fiume felől és Kadarkútra délután l óra 15 
perckor érkezik. Az ellenirányban az új vonat 
Kadarkútrói délután 1 óra 35 perckor indul és 
Kaposvárra délután 2 óra 44 perckor érkezik, 
hol csatlakozást talál Fiume, Siófok, Fonyód és 
Szigetvár felé.

A dugoselo—novnkai vonalon : A Novskáról 
este Dugoselora induló személyszállító tehor- 
vonat megszüntettetik.

A banovaiaruga—pakraci vonalon : A Ba-
novajarugáról délelőtt 8 óra 31 perckor Pakracra 
induló és az innen este 7 óra 41 perckor Banova- 
jarugára érkező személyvonatok forgalma meg- 
szüntettetik.

A pozsony-új város—szombathelyi vona
lon : Pozsony-Újvárostól Ligetfaluig inunkaszii- 
netes napok kivételével naponta egy új vonat 
helyeztetik forgalomba. E vonat Pozsony-Űj- 
városból reggel 8 órakor indul.

Az ftdony—pusztasznbolcs—tapolezai vo
nalon : A Budapestről délután 3 óra 50 perckor 
Tapolcza felé induló és a Tapolcza felöl délelőtt 
9 óra 55 perckor Budapestre érkező gyorsvonatok 
Balatonarácson és Aszófő-Tihanyon rendesen 
megállíttatnak.

Budapest, 1909. szeptember hóban.

Az igazgatóséig.

(Utánnyomás nem díjaztatik.)
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Bélyegző-metszés

Mehanikai műhely
Galvanoplasztika

Ólom zár-gyártás

:: Tömöntőde ::
Rézlénia-gyártás

ELSŐ MAGYAR
BETŰÖNTŐDÉ
RESZV.-TARS.
BUDAPESTEN, VI., DESSEWFFY- 
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Dús raktárt tart folytonosan 
magyar, német, tót, horvát, 
szerb, román s bolgár ékezeti!

:  k ö n y v - é s :  

c í m b e t ű k b ő l
körzetekből, rézléniákból és 
kizárásokból, továbbá a leg
különfélébb ékítményekből 
és egyéb nyomdai fölszerel
vényekből. Egész nyomdai 
berendezések jutányos árban 
és gyorsan foganatosíttatnak.

EGYETEMES TABELLA-ALAPZAT
CZETTEL ÉS BENDTNER SZABAD.
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