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Borítékunk és mellékleteink.
Borítékunknak a szekszárdi Molnár-nyomda kiváló 

mesterszedője, Novák József szaktársunk volt a ter
vezője. Egy most külföldön utazgató fiatal szaktársunk, 
Szabó István II. segédkezett neki az ólomlemez 
kivésésében. A keret eredetileg kétszínnyomásosnak 
volt tervezve, de közvetetlenül a nyomtatás előtt oly 
regiszterbeli különbségek mutatkoztak a lemezen, 
hogy az egyik színt az ujravésésre szükséges idő 
hiánya miatt el kellett hagynunk. — Az ólomvésés 
nem könnyű m unka; olyan felület kivésésekor, mint 
amekkorát például e boríték lemezén eltávolítani 
kellett: bizony akárhány esetben hólyagot tör a szedő 
kezén a véső. Mentői élesebb az utóbbi: annál köny- 
nyebben történik a vésés, s annál kevésbé vagyunk 
kitéve a véső esetleges megcsuszamlásainak. A kül
földi nagyobb nyomdákban, ahol egész plakátokat 
vésnek ólom- vagy éppenséggel dnklem ezbe: a 
nagyobb fölületek kivésése vájó-géppel történik, ami 
mindenesetre igen nagy mértékben könnyíti és gyor
sítja a munkát. Különben amit a nyomdász általában 
ólomlemeznek nevez — s ez az eset a mi borítékunk
nál is — nem tiszta ólom, hanem egyszerűen stereo- 
típiai fém, tehát a benne foglalt cinn- és antimon- 
mennyiségnél fogva sokkalta keményebb a tiszta ólom
nál, bár betűink átlagos keménységét nem éri el. 
Ötvözetlen, tiszta ólomból ha öntetnők alapnyomati 
lem ezeinket: nem lehetne róluk tiszta tónusokat
nyomtatni, mert az ólom piszkossá teszi a festékeket, 
sőt némelyik festékfajtát esetleg még meg is bontja.

Első és második mellékletünket a Székesfővárosi 
Házi nyomda derék vezetőségének köszönhetjük, mely 
lekötelező szívélyességgel bocsátotta ezt a két tipo
gráfiai mestermunkát rendelkezésünkre. Ékesen szóló

bizonyítéka ez a két nyomtatvány is annak, hogy 
szerény kezdeteiből micsoda magas színvonalra emel
kedett immár a mi szép fővárosunknak házi nyom
dája. Nemcsak hogy hatalmas kötetek, rengeteg táb
lázatos munkák előállítására képes, hanem fényesen 
megállja a helyét akkor is, amikor magasabb értelem
ben vett akcidenciáknak modernül és művésziesen 
való előállításáról van szó. Jó  izlés és a régi, meg- 
dönthetetleneknek ismert tipográfiai szabályok pon
tos megtartása jellemzi mind a két mellékletet. Mind 
a szedő, mind a gépmester kitettek véle magukért.

Harmadik mellékletünk a Pesti Könyvnyomda Rész
vénytársaság egyik törekvő szedőjének, Kolozsvári 
Károly szaktársunknak a M áser-vésete, s tulajdon
képpen még a tavalyi szaktanfolyamon, a Kun Mihály 
szaktársunk vezette vázlatkészítési kurzus keretében 
készült. A nyomtatást négy színben a kitűnő hírnevű 
Jókai-könyvnyomda (Berger és Schimek) végezte, a 
papirost pedig a Péterfalvi Papírgyár budapesti nagy 
raktárának köszönhetjük. — Érdekes e mellékletnek 
már a kompozíciója is, de a hatást kitünően emeli a 
Péterfalvi Papírgyár finom famentes papirosa is, vala
mint a Schimek szaktársunk kiváló gépmesteri szak
tudását dicsérő nyomtatás is. Schimek szaktársunkat 
tartják ma Magyarország legjobb színnyomtató gép
mesterének, a Hornyánszky-nyomdában meg egyebütt 
szerzett több-évtizedes gyakorlati tapasztalatai tették 
azzá. S  midőn pár évvel ezelőtt a szintén kitűnő 
szakember Berger Zsigmond szaktársunkkal egyetem
ben megvásárolta a Jókai-nyom dát: célul tűzte ki 
magának a színes nyomtatásnak specialitásképpen 
való gyakorlását. A terv kitünően bevált: különösen 
három- és négyszínű nyomtatásban e nyomda jár elül.
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Múlt havi füzetünkben határozottan kifejeztük azt 
a meggyőződésünket, hogy a modern mesterszedőnek 
okvetetlenül szüksége van bizonyos fokú rajzkészült
ségre. Mentői gyakorlottabb a rajzban, annál szebb 
sikereket érhet el a kényesebb akcidencia terén is.

Ezt elismerve, most már térjünk át olyan kérdésekre, 
amelyek közvetetlenebb vonatkozásban vannak a 
könyvnyomtatóknak, de különösen a betűszedőknek 
a szakoktatásával. A tanfolyami esztendő befejeződött 
már, s nem kell többé attól tartanunk, hogy a taní
tási' tervre vonatkozó kifogásunk kedvet csökkentő, 
demoralizáló hatással volna a tanfolyam hallgatóságára. 
A jóakaratú, tárgyilagos kritika — különösen ha jó 
tanáccsal párosul — csak használhat az ügynek.

Hogy minden félreértés ki legyen zárva — most már 
világosan szaktanfolyamainkról van szó — ki kell 
jelentenem, hogy híven amaz elvhez, amelyet több
esztendős tanfolyamvezetői mivoltom idején vallottam : 
ma sem vagyok barátja annak, hogy a betűszedői szak
oktatásra jutó heti néhány órát általános irányú rajz
munkával töltsük el. Sokkalta közvetlenebb értékű, 
nyomdabeli munkálkodásunkban rögtönösen értéke
síthető más tárgyakat kell magában foglalnia a szak
tanítási rendszerünknek. Az általános irányú rajzokta
tás távolról sem födi a nyomdászati szakoktatás 
fogalmát. Még ha csupa merő könyveimet, könyvdíszt, 
levélfejet meg egyéb nyomtatványfélét tervez is a 
hallgatóság: még akkor sem nevezhető a rajztanítás 
szaktanításnak; sőt mi tö b b : még a szakrajz titulust 
is csak tágabb értelemben adhatjuk meg az ilyen 
irányú munkálkodásnak. Mert az általános irányú rajz
oktatás — még a fönnebbi értelemben is — lehet 
kitűnő esztétikai nevelő eszköz, s utat egyengethet 
az ambiciózus mesterszedő számára a művészetek 
felé, de a szakrajz elnevezésen mi egészen más vala
mit értünk, nagyjából egy olyas munkálkodásnak a 
rendszeres, következetes és a praktikus életre támasz
kodó módját, mint aminőt tipográfiai vázlatkészítés 
címén próbáltunk a Szakkör szaktanfolyamain meg
honosítani, de amely — talán mert rosszul fogtunk 
hozzá — a hallgatóság körében eddigelé nem talált 
arra az érdeklődésre, amit különben megérdemelne.

ló i mondja Czakó Elemér dr. — furcsa dolog, hogy 
ezt szakunkon kívül álló embertől kell megtudnunk — 
hogy a nyomdászművészet kombinatív művészet. Alig 
hihető, hogy akadjon széles ez országban könyvnyom- 
tató, aki e mondásnak igazságát kétségbe tudná vonni. 
És ha ezt tudjuk: igazán érthetetlen dolog, hogy 
miért mozog a betűszedői szakoktatásunk — ha nem 
is a teljes egészében, de legalább is túlnyomó rész
ben — idegen téren. Miért kezdjük fölülről a házépítést ?

Hiszen ha szó lehetne arról, hogy heti huszonöt
harminc órát fordítsunk szakoktatásra: lehetne ebből 
hármat-négyet term észet után való meg díszítményes 
rajzolásra is fordítani; a tanuló-sereg szakbeli nevelő- 
désének szempontjából ez csak előnyös volna, de 
mikor a rendelkezésre álló idő hetenkint mindössze 
csak néhány ó r a : érthetetlen dolog a tanfolyamokon a 
mesterségünkkel, művészetünkkel csak közvetett kap
csolatban álló mértanra meg szabadkézi rajzra fek

tetni a fő súlyt, s ezekkel tölteni a drága időt. Hiszen 
aki az általános rajzoktatásnak szükségét é rz i: meg
szerezheti ezt az Iparművészeti Iskola vagy Lónyay- 
utcai rajziskola esti tanfolyamain; ezekkel az intézetek
kel pedig a mi tanfolyamaink sem berendezettség 
dolgában, sem más tekintetben nem versenyezhetnek.

A minap egy nagy sereg gyermekrajzot láttunk ki
állítva az Iparművészeti Muzeumban. Valamennyit 
ap ró : hét, nyolc, kilenc, legfölebb tizenkét éves gyer
mek rajzolta. A legjobbakat két esztendő alatt vezette 
el Györgyi Kálmán a művészi látásnak ama fokáig, 
amelyen most állanak. Egy csomó olyan munka van 
e gyermekrajzok között, amelyek elkészítése művész
embernek is becsületére vált volna. Ilyen eredményt 
a szabadkézi rajzoktatással a mi tanfolyamunkon 
még sohasem értek el, mert látás dolgában a mi meg
lett embereink nem tudnak versenyre kelni a kicsiny 
gyermekekkel. Ne is erőltessük tehát a dolgot, min- 
denekfölött pedig ne a szakoktatásra szánt időt for
dítsuk olyan rajzoktatásra, amelyben a művészet 
demokratizálódása nyomán maholnap már minden 
elem i-iskolás gyermek fog részesülni. Forduljunk 
inkább egy olyan tárgy felé, amely az általános rajz
oktatással egyazon mértékben képes emelni a forma-, 
szín- meg térérzéket, s amely ezenkívül közvetetlen, 
úgyszólván már másnap apró pénzre váltható haszon
nal jár a betűszedőre nézvést. Az általános irányú 
rajzoktatás helyébe a betűöntői anyagra támaszkodó 
vázlatkészítésnek kell lépnie. Ez kapcsolatos a nyom- 
tatványfajtáknak, a sok ezernyi betűfélének s orna- 
mensnek a megismerésével, a színharmónia törvényei
nek folytonos tanulmányozásával; aki ezt kellő irányí
tás mellett tanu lja: soha egy pillanatra sem zökken 
ki a maga nyomdászi mivoltából, s nem szövődnek 
elé je  délibábos képek olyan téren való érvényesülés
ről, amelynek kiterjedéséről, való természetrajzáról 
az egyszerű betűszedőnek általában fogalma sincsen.

A szakrajz tanításakor két oktató faktornak volna 
egyformán fontos pedagógiai fö ladata: egyik a viszony
lag tökéletes betűszedői szaktudású nyomdász-ember, 
a másik a kor művészeti aspirációival teljesen tisz
tában levő grafikus művész. A kettőnek vállvetett 
munkálkodása biztosíthatja csak a kielégítő eredményt, 
egyenkint aligha végezhetnének egyebet fél munkánál.

Körülbelül ebben a szakrajzban kulminálhatna a 
könyvnyomdászati szakoktatásnak az akcidens-szedő- 
ket illető része. A szakrajznak kitűnő hasznát vehet
nék mindazok a betűszedők, akiket a kor munka- 
megosztásos áramlata a kereskedelmi és egyéb akci- 
denciális nyomtatványok készítésének terére sodort. 
E szaktársaink száma körülbelül tizenöt százalékát 
teheti ki az összes székesfővárosi betűszedőknek.

Ezt tudva, tisztában kell lennünk azzal is, hogy a 
betűszedői szakoktatás föladatai még távolról sincse
nek kimerítve a szakrajzzal. A betűszedők nyolcvanöt 
százaléka sohasem, vagy csak nagy elvétve vehetné 
gyakorlati hasznát a szakrajzolásbeli készültségének.

És ezzel elérkeztünk nyomdászati szakoktatásunk 
s egyúttal szakirodalmunk legfogasabb kérdéseihez.

(Folyt, köv.) Novák László.
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A betűöntés fejlődése Magyarországon.

Czettel Dániel úr, az Első Magyar Betűöntöde 
Részvénytársaság igazgatója, érdekes cikket írt a ma
gyar betűöntő- és rézléniagyártó-ipar fejlődéséről meg 
mostani állapotáról a Neues Pester Journalban. Cik
kének főbb és érdekesebb részeit itten közöljük:

Betű- és rézlénia-szükségletük födözése dolgában 
két évtized előtt a magyarországi könyvnyomdák még 
a külföldre voltak utalva. Ausztria, Németország, 
Angol-, Francia- meg Olaszország évenkint közel egy 
milliót ragadtak el tőlünk betű- meg rézlénia-készít- 
ményeikért, s e nagy összegnek betűöntő- s nyomda
iparunktól való elvonása sorvasztó hatással volt az 
egész iparágazatunkra; kilátás nélküli, keserves ten- 
gődés volt a külföldtől való függésnek eme korszaka.

A betüöntő-iparbeli föllendülés mindössze két év
tizedről datálódik. Az erélyes és bátor férfiaknak az 
a kis csapatja, amely az önálló magyar ipar megterem
tésének eszm éjétől volt áthatva: bizonyára a helyes 
nyomon járt, amikor céljának eléréséhez a külföldi 
függőségtől való fölszabadulást tartotta az első és 
elengedhetetlen követelménynek. Ez a meggyőződés 
adta meg az impulzust az Első Magyar Betűöntöde 
Részvénytársaság 1890-ben történt megalapításához is, 
s az alapítók bizonyára helyesen jártak el, amikor 
semmiféle fáradságtól meg anyagi áldozattól sem 
riadtak vissza, csakhogy ezt az úttörő vállalatukat 
mentői mintaszerűbbé tegyék, s a legmodernebb 
gépekkel meg eszközökkel szereljék föl. Az első lépés 
meg volt téve, s a nagy áldozatok éppenséggel nem 
bizonyultak hiábavalóknak. — Szépszámú nagyobb 
nyomda rendezett be magának kisebbszerű házi betű
öntödét, hogy az időnkint mutatkozó betű-defektusok 
pótlásáról önmaga is gondoskodhassék. A betűöntő
ipar egyszeriben nagy virágzásra emelkedett, s való
ságos áldásává lön az ország nyomdaiparának: a 
budapesti és a vidéki könyvnyomtató-ipar körében 
egyaránt nagy volt a föllendülés, s az újonnan ala
kult Első Magyar Betűöntöde Részvénytársaságnak 
ugyancsak szaporán kellett dolgoznia, hogy a folyto
nosan szaporodó megrendeléseket idején elintézhesse.

S így tartott ez a legújabb időkig, amikor az Ang
liából meg Amerikából ide származott szedő-öntő- 
gépek a könyv- s ujságbetű-szükségletnek egy részét 
magukhoz rántották, jóllehet az e szedőgépeken ké
szült sorok illetőleg betűk a technikai kimunkálás 
dolgában tömérdek teljesen jogos panaszra adnak okot.

Hogy a magyarországi könyvnyomdák mind jobban 
fokozódó rézlénia-szükséglete is idehaza legyen elő
állítható, az Első Magyar Betűöntöde Részvénytársa
ság gyártelepe már rövid négy-esztendei fönnállás 
után — vagyis 1894-ben — egy uj osztállyal bővült: 
a rézlénia-gyártási osztállyal, amelyet mindjárt kez
detben oly gazdagon szereltek föl mindenféle hozzá
való géppel meg segédeszközzel, hogy a gyár ennek 
révén nemcsak a magyarországi könyvnyomdákat lát
hatta el a szükséges betűkkel meg rézvonalakkal, 
hanem ezenfelül még tekintélyes fölösleget is pro
dukálhatott, amely aztán a szomszédos Ausztriában 
talált elhelyezésre. — Az intézet fokozódó növekedé
sével azonban a szükséglet és a forgalom is meg
felelő arányokban növekedett, s hála a vezetőség

körültekintő gondosságának meg áldozatkészségének ; 
folytonosan ujabb beruházások eszközöltettek, úgy 
hogy ma már az összes gépek kettős példányokban 
vannak meg. Ezzel az expanzív törekvéssel lépést 
tartott az igazgatóságnak a készítmények jósága tekin
tetében való gondossága is. A gépeknek egytől-egyig 
megvannak a modern amerikai meg európai technika 
adta előnyei, s term észetesen valamennyi a legújabb 
rendszerű. A rendelkezésre álló eszközök folytonos 
tökéletesítésének köszönhető főképpen, hogy az Első 
Magyar Betűöntöde Részvénytársaság ma üzem- 
képesség dolgában megállja a versenyt a külföld leg
tekintélyesebb és legjobb hírű hasonló intézeteivel.

S  ezt nemcsak mi tudjuk, hanem a külföld is kezdi 
elismerni. Az 1900-iki párisi kiállításon nagy arany 
éremmel tüntették ki az öntödét, s a magán cégektől 
származó elism eréseknek igazán se szeri, se száma.

A produktum kiváló jósága nem volt rossz hatás
sal a vállalat jövedelmezőségére. A kitűnő hírnév és 
ennek következtében való nagy forgalom inkább azt 
tette lehetővé, hogy már a fönnállása óta is kielégítő 
osztalékot fizethessen részvényeseinek a vállalat.

Ma Magyarország betű- és rézlénia-szükségletének 
legalább nyolcvan százalékát az Első Magyar Betű
öntöde Részvénytársaság födözi. De ezzel még nincs 
kimerítve piacának a terrénuma, mert igen tekintélyes 
betű- meg rézlénia-mennyiségeket szállít ezenfelül a 
Balkán-állam okba, Ausztriába meg Olaszországba is.

Szinte megbecsülhetetlen az a haszon, amely a ma
gyar könyvnyomtató-világot az Első Magyar Betű
öntöde Részvénytársaság alapítása révén é rte ; nem
csak hogy szükségletei fedezése dolgában függetlenné 
lett a külföldtől, hanem — az uj forrás olcsóbb volta 
és a megrendelések gyorsabb elintézése kapcsán — 
jelentékenyebb üzleti előnyöket is sikerült elérnie.

Éppen a mostani időkben, amikor Magyarország 
ipari állammá tételének eszm éje foglalkoztatja a kedé
lyeket: időszerű dolog talán az Első Magyar Betű
öntöde Részvénytársaság alapítóinak példájára hivat
koznunk. Ha az uj iparvállalatok alapítása, meggyö- 
kerezése és fejlesztése tekintetében ugyanúgy járnak 
el, mint azt az Első Magyar Betűöntöde Részvény- 
társaságnál láttuk, s mindenkor ügyelni fognak arra, 
hogy az egyes vezetői helyekre csak odavaló em be
rek kerüljenek: akkor reményünk lehet arra, hogy 
mihamar hatalmas nagy-ipar fejlődik ki Magyarorszá
gon, s ezzel a sok felől hőn óhajtott önálló magyar 
vámterületnek is meglesz a legfontosabbik föltétele. 

• • *

Czettel úr dkke bizonyára kellő méltatásban része
sül az illetékes körök részéről. Tényleg, betűöntő
iparunk fejlődése jó például szolgálhat minden más 
iparnak arra nézvést, hogy a megadott viszonyok 
közt mily utón lehet legbiztosabban elérni az óhajtott 
c é lt : az iparnak és fogyasztásnak nemzetivé tételét. 
Nagy érdeme van ez eredmény elérésében betű
öntő-intézeteink mindegyikének: a derék Fischer és 
Mika cégnek, a nagyobb nyomdák házi öntödéi veze
tőségének, s mindenek fölött az Első Magyar Betű
öntöde Részvénytársaság érdemes igazgatóságának-
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A szavak beosztása és a sorok zárása.
Nagyon elemi dolognak ism erjük ezt, de sokat, 

nagyon sokat lehetne még róla beszélni, talán még 
olyat is, amely képes volna esetleg az öregebb meg 
tapasztaltabb kollégák érdeklődését is meglehetős 
m értékben fölkölteni. Mert ne higyjük ám, hogy ez 
irányban már tökéletesen le volna zárva a kutatások
nak és esetleg az észszerű újításoknak is az útja.

A szavak közti beosztás szabályait nálunk nem 
veszik valami nagyon komolyan. Talán maguk szedő 
szaktársaink is érzik, hogy az idegenből importált 
sorszedési szabályok nem állják meg minden tekin
tetben az alapos kritikát. De meg ugyan ki is törőd
nék széles ez országban azzal, hogy egyenletes-e a 
szavak közti beosztás, avagy a szavak mondattani 
összetartozásának tekintetbe-vétele kapcsán itt-ott 
több sorzáró darabot osztottunk-e be, mint egyebüvé. 
Szőrszálhasogatásnak, germán-majmoló alaposkodás
nak tekintik egyrészt a teljesen egyenletes beosztásra 
való törekvést, de másrészt meg hanyagsággal és 
szakbeli elmaradottsággal vádolják meg azt a szak
társat, aki véletlenül az "értelm i beosztás ”-nak híve.

Mielőtt a dolog vitatásába kezdenénk: lássuk, mi
ben állnak a szavak közti beosztás régi szabályai, s 
mi jellemzi az úgynevezett "értelm i beosztási” módot.

A könyvnyomtatás bölcsőjéből, Németországból 
hozzánk került régi sorszedési szabályok szerint az 
egyes szóközök közt általában egyforma hézagot kell 
teremtenünk, kivéve a mondatok végződését, ahová 
kétszer akkora hézag való. A verzális T, V és W elé, 
amelyeknek tudvalevőleg alul jócskán van húsuk, 
harmad-negyedrésznyivel kevesebbet kell tennünk. 
Ép úgy az összetartozó rövidítések közé (ú. m., t. i.) 
is jóval kevesebb hézag való, már csak azért is, mert 
a pontnak nagy a húsa. Ugyanez oknál fogva a gon
dolatjelek mellett is ajánlatos szűkebbre fognunk a 
hézagot. A kettős pont, pontos vessző stb. elé a 
petit- s garmondbetűs szedésben kétpontos, a cicerős- 
ban hárompontos spáciumot teszünk, és így tovább.

Az "értelm i b eosztás” ezzel szemben abban áll, 
hogy a szedő nem osztja el a sor zárásakor meg
maradt teret egyenletesen a szavak közé, hanem a 
sort mondattanilag tagolva, a szorosan összetartozó 
mondatrészek közé viszonylag igen keveset vagy 
éppenséggel semmit sem tesz, a mondatok, közbe
vetett mondatok stb. közt pedig nagyobb hézagot 
teremt, esetleg oda osztja be az egész fönmaradt 
spácium-mennyiséget. Legjobban különben példával 
mutathatjuk be ezt. Vegyük a következő m ondatot:

Gutenberg, a könyvnyomtatás föltaláláia, patrícius volt.
Gutenberg, a könyvnyomtatás fö lta lá l ja ,  patrícius volt.

Az első sorban a sor teljes megtöltéséhez szükséges 
öt pontnyi hézagot úgy osztottuk el, hogy a szavak 
közé egy-egy nyolcadpetitnyi spácium jusson. A be
osztás ez a módja tehát teljesen szabályszerű, ameny- 
nyiben megfelel az évszázadok óta egyesegyedül 
helyesnek hirdetett sorzárási elvnek. A második sor
ban már az úgynevezett értelmi beosztásnak adjuk

példáját. A mondatban egy értelmezvény van, az 
öt pontnyi spácium-fölösleget e köré osztottuk be.

Minálunk nem szokás a mondatok végén nagyobbra 
venni a hézagot, tehát e tekintetben még messzebb 
állunk az úgynevezett értelem szerint való beosztás
tól, mint a németek. Hogy aztán ennek a szokásunk
nak révén különb képe volna a kolum náinknak: azt 
már — azt hisszük — egyikünk sem merné állítani.

A betűszedőnek egyik fő-fő feladata, hogy ameny- 
nyire^ tőle telik, igyekezzék a kezébe adott munkát 
mentői olvashatóbbá tenni. Ezt némi részben elő
segítheti az "értelm i beosztás”-sal is. Az olvasónak 
tagadhatatlanul könnyebbségére esik, ha a mondatok 
már azzal a csekélyke spáciumkülönbözettel is mint
egy tagolva vannak. A német, az angol és sok más 
nemzet könyvnyomtatói nem hiába hogy évszázadok 
óta következetesen kettős hézagot hagynak a mon
datok kö zt: mindenesetre az olvasást akarták véle 
könnyíteni, s áttekinthetőbbé tenni véle a szöveget.

Az "értelmi b eo sz tá sin a k  ezt a módját azonban 
tovább is lehet fejleszteni. A nagyobb hézag helyén 
van a mellékmondatoknál, a közbevetett mondatok
nál, az értelmezvényeknél is. De — főkép technikai 
okoknál fogva — ki lehetne terjeszteni az alkalma
zását még m esszebbre is. Amennyiben még beosz
tásra váró spáciumunk v o ln a : ne tegyük ezt soha
sem a jelző és a jelzett főnév közé, avagy másnemű, 
egymással szorosan összefüggő mondatrészek közé.

Ha már a sorok zárásáról van szó, beszéljünk egy 
másik, talán jelentéktelennek látszó, de mindamellett 
nagyon fontos tipográfiai kérdésről is. Ez nem más, 
mint annak a megállapítása, hogy a különböző betű
fajtáknál milyen legyen a normális szóköz: fél négy
zet-e avagy harmad. Mind a két szóközi rendszernek 
megvannak a maga megrögzött, tántoríthatatlan hívei.

A lipcsei könyvnyomdászok szakköre még a het
venes évek vége felé kimondotta, hogy normális szó
közül az illető betűfajta e betűi vastagságának meg
felelő hézag veendő. Ezt az imperatív szabályt a lip
csei szakkör nagy tekintélye szinte törvénnyé emelte, 
s különösen a német könyvnyomtatók alig is mertek 
ellene véteni. Pedig ha meggondoljuk, hogy ez a betű 
a betűfaj stílusához és jellegéhez képest igen külön
böző vastagságú lehet, míg a többi betű közül egyik
másik mégis csak jobban megmarad a normális szé
lesség határai k ö rü l: talán nem egészen helyes utat 
követett a lipcsei könyvnyomdászok szakköre sem.

Egy ujabbkori kiváló német szakíró azt javasolja, 
hogy ha már minden áron biztos m éreteket akarunk 
megállapítani a normális szóköz szélessége dolgában, 
mondjuk ki, hogy annak egyenlőnek kell lennie az 
illető betűfaj m  betűjének a fele vastagságával. Az m 
minden betűfajta kurrenseinek a normális b etű je ; 
az n-nek, u-nak, /t-nak a szélessége pontosan utána 
igazodik, s a b, d, p  szélessége is pontosan megfelel 
az m két szára szélességének. Az m betű szélessé
gének a fele majdnem minden közönségesebb könyv
betűnél a harmadnégyzetnyi vastagság körül lehet.

De térjünk csak vissza az eredeti kérd ésre : a har
madnak vagy negyednek normális szóközképpen való 
használata ajánlatosabb-e a közönséges könyv- meg



ujságszedésben. A lipcsei könyvnyomdászok szakköre
— mint föntebb láttuk — a félnégyzet mellett foglalt 
állást, mert az e betű tudvalevőleg általában csak 
egy gondolatnyival keskenyebb a fél négyzetnél. Az 
ezután említett német szaktekintély pedig — aki a 
az m  betű fele vastagságát ajánlja normális szóköz
képpen — már a harmados beosztásnak a barátja.
S ezzel már körülbelül jellemeztük is azt a merev 
ellentétet, amely e kérdésben különösen az ifjabb és 
az öregebb nyomdászgeneráció közt fennáll. Az ifjú 
akcidens-szedői gárda a harmadra esküszik, mint 
amely kevésbé bontja meg a sor, illetőleg kolumna 
képének dekoratív egységét, a lipcsei nyomdászok 
szakkörének kijelentéseit orákulumképpen tisztelő 
öregebb szedők pedig a félnégyzetes beosztás hívei.

A magunk nézete ebben a kérdésben az, hogy a 
többnyire karcsúbb testű és gótikus sallangjainál 
fogva is nyúlánkabb hatású fraktur típusoknál bátran 
lehet venni a harmadot is normális sorközképpen, 
de már a gömbölyű és egyszersmind zömökebb an- 
tiquánál okosabb dolog a félnégyzetnek a használata.

A modern festők meg rajzolók betűi.
Plakátokon meg egyéb iparművészeti munkákon 

seregestül látunk most mindenféle csodálatosnál 
csodálatosabb betűjű rajzolt szöveget. A nyomdász
ember általában iszonyattal szokta szemlélni az ilyes 
művészeti termékeket. Az ő végtelen precizitással 
kidolgozott ólomtípusokhoz szokott szeme egyszeri
ben észreveszi a sor aprólékos hibáit, s e hibák lát
tára érzéketlen marad a betűk esetleges szépségei 
és eredetisége iránt. Mert bár a szerte a plakátokon 
meg egyebütt látható betű-kompoziciók nagy része 
bizony silány m unka: mégis akad köztük olyan is, 
amelyből könyvnyomtató meg betűöntő egyaránt 
tanulhatnak, és esetleg némi inspirációt meríthetnek.

A plakátok betűi közt még mindig az antiqua mo

V

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

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

dernebb formái az uralkodók, bár tagadhatatlan, hogy 
egyik-másik fölíráson gótikus nyomok is kimutathatók. 
És ez könnyen érthető is : a gót típus a maga tiszta
ságában örökké szép marad, s formáiból, díszítései
ből sokat kölcsönözhetne még az antiqua betűnek is.

Valósággal csodálatba ejtő az, hogy a magyar mű
vészek és könyvnyomtatók nem karolták föl a gót 
betűtípusnak nem éppen könyvekben, de föliratokon, 
akcidenciákon stb. való szélesebbkörű alkalmazását. 
Bizonyos sovinisztikus, a némettől félő fölfogásnak 
tulajdonítjuk ezt, bár értelme egyáltalán nincs. Az an
gol, a francia, de sőt még az olasz iparművész meg 
könyvnyomtató igen gyakran visszanyúl a régi gót 
betűformákhoz, s meg is tudja okolni, hogy miért. 
Szerinte a gót betű jobban alkalmazkodik a tolltech- 
nikához, s ezért stilisztikai tekintetben fölötte áll az 
antiquának, amelynek gömbölydedségét bajosabb 
dolog a tollal következetesen és gyorsan kihozni. 
Az igaz, hogy éppen a tolltechnikára való tekintettel 
már vagy tíz esztendeje az antiquánál is jelentékeny 
újításokat eszközöltek — mint például a gömbölyű 
betűk árnyékolási súlypontjának eltolását stb. — de 
mindez nem változtat azon a tényen, hogy amikor 
kézírásos műről van sz ó : a gót betű alkalmasabb, 
mert — mint említettük — az írást illetőleg stílustani 
tekintetben jóval fölötte áll a mi rendes antiquánknak.

Kérdés azonban már most, hogy a nyomtatást ille
tőleg is áll-e ez a tétel. Mert bizony az a nyomdai 
típus, amely az irott betű látszatát akarja előidézni: 
megtagadja s elveszíti a saját maga stílusát. De erről 
ebben az esetben tán mégsem igen lehet szó. Mert 
a nyomtatásban — utóvégre a művészi plakát is csak 
nyomtatás útján sokszorosítódik, s ennek ki is kell 
fejezve lenni rajta, mert különben az olajnyomatok 
színvonalára sülyed — ép úgy szerepelhet az an
tiqua, mint a gótikus betű. A jó érzékű, kellő tudású 
művész-ember és könyvnyomtató bizonyosan tudni 
fogja, hogy mikor alkalmazhatja legjobban ezt meg azt.
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instruktív mellékletek dolgában fölül is múlja azokat. 
Az ennek elérésére szükséges eszközök egész arze
nálját sikerült immár egyesítenünk, s így bizton remél
jük, hogy az uj kötet páratlan lesz a maga nemében.

Amikor mindezt a magyar könyvnyomtató-világnak 
bejelen tjü k : előfizetést nyitunk a Magyar Nyomdászok 
Évkönyve december hó első napjaiban megjelenő köte
tére. A könyv előfizetési árát valami csekélységgel 
emelnünk kellett, mert mint tudvalevő: a könyvek 
előállítása az idén jelentékenyen megdrágult. Az Év
könyv előfizetési ára tehát most 3 korona Budapes
ten s a vidéken egyaránt. Ez az összeg szeptember 
közepéig 20—30 filléres részletekben is letörleszthető. 
Aki azonban julius 1-éig Szakkörünkbe beiratkozik, 
s tagsági illetékeit rendesen fizeti, a Grafikai Szem 
lén kívül ingyen kapja meg az Évkönyvet is. Megjele
nés után 4 korona lesz a Magyar Nyomdászok Évköny
vének az ára, helyben éppen úgy, mint a vidéken is. 
Olcsóbban a tanulóknak sem adhatjuk az Évkönyvet.

A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának 
m egbízásából: Novák László, szerkesztő.
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Egy kis terefere a napi kérdésekről.

A Szakkör legutóbbi közgyűlésén több oldalról 
hangzott föl a szó, hogy lapunknak, a Grafikai Szem lé
nek a színvonala nem olyan, mint amilyennek lennie 
kellen e: soraiban kevés a változatosság. Bővebben 
nem tárgyalták az e se te t; csak még annyit tudtunk 
meg, hogy a lapnak kevés a munkatársa, sőt majd- 
hogy nem azt lehetne mondani, hogy n incs: a füzetek 
tartalmának kilencvenöt százalékát a szerkesztők 
írják. Sajátságos dolog ez, s elszomorító, de így van. 
M iért: arra nehéz megfelelni. Segíteni azonban rajta 
okvetetlenül kell. Többé-kevésbé kollegiális köteles
sége mindenkinek, aki a Szakkör zászlaja alá sora
kozott : azoknak az eszközöknek a legmesszebb- 
menően való támogatása, amelyek első sorban van
nak hivatva a szakirodaimat fejleszteni, nagyobbá, 
hatalmasabbá tenni. A segítség könnyű, mert közel
fekvő, s ez az lenne, ha minél többen igyekeznének 
valamicskével a szerkesztéshez hozzájárulni. Milyen 
magas szellemi nivón álló lapot lehetne szerkeszteni, 
ha a magyar nyomdászok nem több, csak egy száza
léka írna az ország minden részéből — esetleg a 
külföldről is — havonkint tíz-húsz sort a lap számára.

De mit is m ondok! Untig elég volna, ha minden 
száz szakköri tag után egy szentelne a lapnak né
hány percet havonkint egy pár sor m egírására; egy
szeriben emelődnék a Grafikai Szemle irodalmi szín
vonalának sokoldalúsága úgy szaktechnikai, mint 
nyomdászat-iparművészeti szempontból, s már a jövő 
közgyűlésen nem kellene egyeseknek azon elmélked
niük: miért kell a lap tartalmának kilencvenöt szá
zalékát a szerkesztőknek megímiok. Igazán nem 
tudom magamnak megmagyarázni azt, vájjon mire 
vezethető vissza kollégáink visszahúzódó magatartása 
a toliforgatással szemben. Hogy van néhány egészen 
uj tollforgató kollégánk, azt láttuk az idei Évkönyv 
hasábjain, de viszont láttunk ott olyanokat is, kiknek 
névaláírásával lapunk hasábjain alig találkozunk.

Gondolatait szóbelileg közölni mindenki tu d ja : 
miért nem teszik azt írásban is, azzal az eszközzel, 
amelyik a gondolatok egymás közti kicserélésének 
leghathatósabbika s legmaradandóbbika. Verba volánt, 
scripta manent. Tapasztalatai, megfigyelései mindenki
nek vannak (pláne nyomdászoknak!), értelmesen írni 
és olvasni tudni pedig: szorosan összefügg a kenyér- 
keresettel. Szakunk sokoldalúságának természetében 
rejlik, hogy nincs egyetlen egy nap sem s a napnak 
órája, amelyikben Magyarország nyomdáiban ne vitat
koznának erről vagy arról a dologról szakunkat ille
tőleg. A Typographia hasábjain minden héten talál
kozunk kérdésekkel, feleletekkel és vitatkozásokkal, 
a Grafikai Szemle hasábjain pedig fehér holló számba 
megy az az eset, ha ketten vagy hárman hozzászól
nak egy és ugyanazon tárgyhoz. Tapasztalatait vala
kinek szakdolgozatban közre ad n i: minden bizonnyal 
szép és dicséretre méltó dolog, mely szakunk fe jlő
désére és előmenetelére csak jó hatással lehet, szak- 
irodalmának em elésére és fejlesztésére pedig kétség
kívül egyike a legszebb s leghasznosabb lépéseknek. 
Téved aki azt hiszi, hogy a könyvszedés és táblázat
szedés irodalma ki van m erítve; hogy is volna, ami
kor majd mindennap uj betű kerül a papirosra, uj

betűkkel uj alakú könyvek, minden könyvvel más és 
más izlés. Föltéve, de meg nem engedve, ha nem így 
volna: akkor is megmaradna még mindig az út a régi 
dolgokat uj, modern iránynak, Ízlésnek megfelelően
— mondjuk uj köntösben — föltálalni.

A modern kor egyik igen jellemző sajátsága gya
nánt merem fölemlíteni a nyakra-főre való birálgatá- 
sokat. Birálgat ma már mindenki mindent. Az utca
sarki hordár a falragaszokat, a bakfis leányzó a divat
lap mellékleteit, s az újdonsült rikkancs — mint a 
sajtótermék elterjedésének leghűbb és legbuzgóbb 
tényezője — üres óráiban erősen böngészi a Friss 
Újság apróit: vájjon van-e benne sajtóhiba; ha aztán 
sillabizálva a sorok közt talál egyet (ami, köztünk 
legyen mondva, nem nagy dolog): örül neki, mint a 
bolond a csörgősipkájának, vagy úgy, mint mikor a 
politikus csizmadia fején találta a szöget. Alkalom 
nyílik mindenkoron mindenütt, s így kritikát gyakorol 
a szeme elé kerülő dologban a nyomdásztársadalom 
majdnem kivétel nélkül minden egyes tagja, s valljuk 
meg őszintén: bizony igen sokszor nagyon is fölüle- 
tesen. Maga a tény és valóság, hogy mindenki birál
gat, nagyon is helyén való, hisz valcoló kollégáinkba 
az alapos német nyomdászok mintegy beléojtották 
azokat az örökigazságú szavakat: ”W er rastet, dér 
rostét”, de meg a folytonos gondolkodás már maga 
is hozzátartozik m esterséges m űvészetünkhöz; de 
nem is maga a tény ellen van nekem kifogásom, ha
nem annak mikéntjére vonatkozólag. Bíráljon min
denki, bizonyos határok közt, tanul mellette, de ala
posan s részrehajlatlanul, mert a fölületes, fölszínes 
birálgatás — még ha az önkénytelen is — többszö
rösen káros. Árt a fölületes birálgató első sorban is 
önmagának, mert kétségbevonhatatlanul lankasztja 
véle akaraterejét, s a birálgatás is már fölületességé- 
nél fogva nem lehet helyes; közvetetlen birálgatás 
rontja az Ízlést, s sokak könnyenhivőségét meg
tévesztheti, aminek helytelen volta és hatása nem 
szorul bő magyarázatra. A jogászból vagy bankfiúból 
részvénytársasági nyomda direktorává vedlett nyom
dásztól kezdve, továbbá őrmestertől lefelé az utolsó 
nyomdász-inasig (pardon, hogy nem grafikustanoncot 
mondok, de igazán önkénytelenül kopogtattam le író
gépemen az inas szót) sok mindenki szól belé olyan 
dologba, amihez majd annyit ért, mint a tyúk az 
ábécéhez, s birálgat merészen és nagyokat a szak
technika és grafikai iparművészet rovására. Hiszen 
úgy ahogy eddig akadt, akként vannak ma is elegen, 
kik a suszternek nagy udvariassággal azt ajánlgatják, 
hogy maradjon a kaptafájánál (nono, kérem, félre ne 
értsenek, nem a nyomdász-suszterekről szól énekem, 
vagy mint ilyenek talán nincsenek is már), s addig 
ők maguk — mint a magyar grafikai iparművészet 
előharcosai és úttörői — Columbus kardjával és 
Damokles tojásával fejtegetnek meg rébuszokat, szó
val összekevernek tücsköt-bogarat. Helyes és jó birál
gatás nem könnyű. Mennyi előtanulmány s mily körül
tekintés szükséges ahhoz, hogy valamely tárgyhoz 
érdemlegesen csak hozzá is lehessen szóln i; hát még
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boncolgatni, birálgatni, mérlegelni a különböző irány
ból kiinduló erők össz-eredm ényét, s esetleg kellő 
indokolással helyteleníteni leh essen ; s ezenfelül képes 
legyen a birálgató megjelölni azon utat, amely irány
ban való haladás a helyes. Szokják mondani, hogy 
nemcsak a termeléshez kell tehetség, de hasonló erő 
jelenléte szükséges a tehetség term éke elbírálásához 
is. Jól van. De bizonyos-e, hogy e kétféle tehetség 
egy fán terem — ha az bizonyos is, hogy mindkét 
dologhoz kell tehetség, mely azonban csak tanulás, 
művelés útján érvényesül —, hisz hányszor alkot a 
bíráló, s hányszor birál az a lk o tó ; bizonyos m érték
ben nem egy és ugyanazon húron pendül mindkettő ? 
Tanulnia s tapasztalnia kétségkívül kell mind a kettő
nek, s bármelyik is tehetség híján v a n : nem terem 
babér a számára, különösen pedig a bíráló számára 
nem. Alaposság, széles látókör az, aminek hiján az 
ingadozó összeom lik, s amire támaszkodni lehet bizo
nyos szövevényes esetekben is. Pató Pál uram anno 
dazumal csak azt m ondta: ” Hej, ráérünk arra m ég ! ”, 
ma már egész iskolája van annak a tábornak, amely 
azt hangoztatja, hogy nem érünk rá. Pedig ez a három 
szó az, amelynek értelmével némelyekre szinte azt 
lehetne mondani, hogy maguk alatt vágják a fát, mert 
ugyan mivel foglalkozik az a bizonyos illető, ha sem 
mire sem ér rá. Valamelyes ideje csak mindenkinek 
van, s meg vagyon írva, hogy az idő kincses szek
rény, melyből aranyat vagy kavicsot meríthet min
denki. Üres könyv, nyitva gondolatoknak s silány ár
jegyzéknek. Tessék az idő kincses szekrényéből tudást 
meríteni, s egészséges, józan gondolatokat írni üres 
lap ok ra : ez korlátlan szabadságában áll mindenkinek. 
Mily könnyű a fölületes vélemények hangoztatása, s

mily silány azok értelme. Első pillanatban ironiku
saknak látszanak, majd átcsapnak a humor vagy az 
éle körébe, s a végén kialakulnak vagy a rosszakarat 
megnyilvánulásának — erkölcsi érték hiányában gyönge 
falú, könnyen szétpattanó — szappanbuborékává, vagy 
mint a korlátoltnak látszó gondolatkör szülem énye: 
sajnálkozást keltenek. Mily különféle esetekkel talál
kozunk az életben! Hányszor győz a fö lü letesség! 
Nem ritkák azok az esetek sem, amikor a művész 
az általa készített műbe belévitte egész tudását, azt, 
amihez sok hosszú éven át folytatott szorgalmas 
tanulás útján jutott, s azt, ami vele született: s a 
bírálat szava — ennél vagy annál az oknál fogva — 
lemennydörgi. Súlyos következményeket vonnak az 
ilyen dolgok maguk után, amelyek legsúlyosabbika az 
ambíció igazi kialakulásának elfojtása, s az egyénnek 
önmagával való meghasonlása. Hányszor találkozunk 
ennek az esetnek kisebb kiadásával szakunk terén is. 
Értékeljünk azért minden törekvést kellőkép, ha az 
arra rászolgált, de viszont ami konkoly a búza közt, 
annak térhódítást ne engedjünk; méltányoljuk a törek
vést, még akkor is, ha az csupán szerény eredmények 
létrehozására képes : aránylagosan lehet az is értékes. 
Bíráljunk el minden tárgyat a maga körén belül. 
A szobrot csak mint szobrot, a festményt csakis mint 
festményt, s minden iparművészeti tárgyat csakis mint 
olyant bírálhatunk el. Amiként a festőművészetben 
a különféle anyag más-más hatás elérésére törekszik 
(olajfestmény, pasztell, aquarell): ép úgy a grafika 
terén is a sok különféle eljárás közül mindegyiknek 
megvan a maga célja és többé-kevésbé létjogosult
sága, s mindegyik más-m ás elbírálás alá esik. Rövi
den szó lv a : mindent a maga helyén. Graphos.

A Könyvnyomdászok Szakköre továbbképző tan
folyamainak e hó 10-ikén volt meg az évzáró ünne
pélye, még pedig a budapesti szaktársak igen élénk 
érdeklődése mellett. A hallgatóság munkáiból egyide
jűleg kiállítást is rendeztek, amelyet osztatlan érdek
lődéssel szem lélt meg a jelen volt szépszámú szakférfiú.

A záró ünnep az 1907— 1908. évi tanítási esztendőre 
megválasztott oktatásügyi vezetőnek, Augenfeld M. 
Miksának a tanítási év eseményeit ism ertető megnyitó 
beszédével kezdődött meg. Ezt követte a Könyv
nyomdászok Szakköre elnökének, Tanay Józsefnek 
a záróünnnepélyi alkalmi beszéde, amelyben meg
ismertetve szakoktatásunk föladatait s megköszönve 
a kereskedelmi kormány s a főnök-egyesület áldozat- 
készségét, valamint a tanfolyam vezetőségének meg 
az előadói karnak odaadó buzgóságát, reményét 
fejezte ki arra nézvést, hogy ez az immár hét-eszten
dős intézményünk a jövőben még jobban ki fogja 
venni részét a magyarországi könyvnyomtatás művé
szies és tudományos irányban való fejlesztéséből.

A kereskedelemügyi kormány képviseletében Vig 
Albert iparoktatási főigazgató úr és Gaul Károly tech
nológiái múzeumi igazgató úr jelentek meg, akik lát
ható érdeklődéssel nézték végig a hallgatóság munkáit, 
s nem egyszer adtak kifejezést megelégedettségüknek. 
Ott láttuk rajtuk kívül Czakó Elem ér dr. urat, az

Iparművészeti Múzeum őrét, valamint egész sereg a 
tanfolyamok ügye iránt érdeklődő szaktársunkat.

Az 1907-1908-iki tanfolyamokról szép kiállítású Érte
sítőt állított össze a tanfolyam vezetősége. A tanítás 
menetéről szóló adatokon kívül Tanay Józsefnek 
"Szakoktatásunk kérd ései” című értekezése is benne 
van a füzetben, ami már egymaga is rendkívül érde
kessé teszi az Értesítőt. Ebben a dolgozatban nagy 
vonásokban meg van jelölve az az anyag, amelyet 
egy magosabb színvonalú és mindamellett praktikus 
irányzatú nyomdászati szaktanfolyamon okvetetlenül 
és alaposan meg kell ismertetni a hallgatósággal.

A tanfolyamra vonatkozó statisztikai adatokat az 
intézmény adminisztrátora, W anko Vilmos szaktár
sunk állította össze. E szerin t: Beiratkozott összesen 
75 hallgató és pedig csak rajztanfolyamra 64, rajz- és 
vázlatkészítési tanfolyamra 49, gépmesteri kurzusra 11. 
A beiratkozott hallgatóság életkora a 17. és 42. év 
között váltakozott, s a hallgatók névleg a következők 
voltak : Altmayer János, Babay Lajos, Benkő Béla, 
Bichler Artúr, Bogyó István, Bóta János, Breja József, 
Brezniczky József, Buczkó Rezső, Burgheim Károly, 
Darázsi István, Diószegi Kálmán, Domokos László, 
Duchon János, Dukay Károly, Enyedy János, Éliás 
Sámuel, Fekete Béla, Fried Hugó Ede, Fülőp J. Ist
ván, Goldstein József, Gondos József, Haidlinger
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György, Halmy Sándor, Hirsch Lajos, Hizsa Pál, 
Hódy István, Holtschik József, Jog Ferenc, Kauf- 
mann Dezső, Kohn Ödön, Köpf Alajos, Krausz Izidor, 
Kuklis Géza, Kump Alajos, Lackenbach Artúr, Land- 
mann Sándor, Lammer Árpád, Latéra Nándor, Lévay 
János, Lazarovics Rezső, Lehoczky Károly, Lusztig 
Márton, M ajercsik Máté, Mayer József, Mikus András, 
Müller Mátyás, Nádler Lajos, Novák Alajos, Paxián 
Péter, Pálfy János, Pászthy Gyula, Perovits Ljubomir, 
Prüner Arnold, Rasofszky Árpád, Rosenberger Ignác, 
Schw artz Zoltán, Somogyi Károly, Seemann Antal, 
Steinherz Miklós, Steininger Ignác, Sütöry Sándor, 
Szabó István és 
Szeidler Aladár,
Szauer. Adolf és 
Szolga Sándor,
Szüsz Simon,
Varga László és 
Veszkán János,
Veres Lajos és 
W eber Lipót,
W eisz Jenő és 
Wilheim Zsig- 
mond, W eisz 
Miksa és Zigler 
Károly. — Ami 
a mulasztásokat 
ille ti: karácsonyig az előadásokat kielégítően láto
gatták a hallgatók. Nagyobb számú mulasztás a szo
katlanul hosszú (négyhetes) karácsonyi szünet után 
volt észlelhető, amikor a hallgatók elszoktak az elő
adásoktól ; részint pedig — mint az Értesítő mondja — 
a farsang beköszöntésének tudható be ez a sajnálatos 
tény. A most befejezett tanfolyami évben összesen 
20 vasárnap folytak az előadások, összesen 215 órán 
át. Ez a szám az egyes tanfolyamok közt a követ
kezőleg oszlik m eg : a rajztanfolyam óraszáma' 70,

A szabadkézi rajztanfolyam Barta Ernő festőművész
grafikus vezetése alatt állott, akinek a hallgatóság 
nagy száma miatt PachI Viktor rajztanár segédkezett.

A tanfolyamok személyi kiadásai összesen 880 ko
ronát tettek ki, az április hó 15-éig fölmerült dologi 
kiadások pedig 1369.02 koronára rúgtak. A dologi 
kiadások összege azonban még távolról sincs lezárva.

A szabadkézi tanfolyamon a hallgatóság két cso
portba volt osztv a : a kezdők s haladók csoportjába. 
A haladók mindjárt az első órán megkezdették az 
önálló grafikai munkák tervezését, míg a kezdők a 
vonalmenet és a perspektíva megismerése céljából

jócskán nagyí
tott, sík orna- 
mentumot ábrá
zoló minták után 
ra jzo ltak ; ezek 
után a természet 
után fölvett nö
vényzeti motí
vumok követ
keztek, amikből 
később nyom
dai díszt stili
záltak a tanulók.

A tipográfiai 
vázlatok készí

tését tárgyazó tanfolyamon a vázlatkészítés hasznát 
Stalla Márton szaktárs ism ertette ; a betűöntői anyag 
helyes használatáról és a vázlatkészítési fogásokról 
Novák József értekezett; a vázlatkészítés eszközeit, 
az egyszerű hirdetések, valamint a díszesebb hirde
tések vázolását Prüner Arnold, Novák Alajos s Spitz 
Adolf, a levélfejek tervezését pedig Novák Alajos és 
Spitz Adolf ism ertették ; a cégkártyák vázolását Spitz 
Adolf tan íto tta ; végül a katalógusok és címoldalak 
tervezésének tanítása Spitz A. és Stalla M. dolga volt.

Fekete Béla záró vignettája a Szakkör tanfolyami Értesítőjéből.

Fekete Béla hom lokléce a Szakkör tanfolyami Értesítőjéből.

a vázlatkészítésié 45, a gépmesteri kurzusé pedig 100. 
Ezeken kívül szedésgyakorlatok is tartattak 15 vasár
napon 45 órán át, de hétköznap is több ízben dol
goztak az Értesítő szedési és nyomtatási munkála
tain. Szabad előadás 6 ízben volt. Az utóbbiakat a 
következő szakem berek tartották : ifj. Aigner Antal, 
Augenfeld Miksa, Szabó Róbert, Szili Mór és Tanay 
József. A tanítási évben aktív előadók még a követ
kező szaktársak voltak : Bauer Ferenc, Bauer Henrik 
a gépmesteri tanfolyam száz óráján át, Novák Alajos 
tíz és fél órán át, Novák József másfél órán át, 
Prüner Arnold hét és fél órán át, Spifz Adolf hatvan 
órán keresztül és Stalla Márton három órán által.

A gépmesteri tanfolyamon Bauer Ferenc tüzetesen 
megismertette a kísérleti nyomda gyorssajtóját, s eb 
ből kiindulva a főbb nyomtatógép-típusokat. Ugyanő 
és Bauer Henrik szaktárs behatóan és mindenek 
fölött gyakorlatilag tanították ezután a nyomtatás 
technikai fontosabb m unkafolyam atokat: az egyenge 
tést, a festékkeverést, az illusztrációs nyomtatás 
autotípiai formáról, a három- s négyszínű nyomtatást 

Bár a szép kiállítású Értesítőt csak igen korlátol 
példányszámban nyomtatták, egyelőre a Szakkör tag 
jai felényi árban, vagyis egy-egy koronájával megsze 
rezhetik Bozsik István szakköri pénztárosnál (Buda 
pest V III, Sánd or-tér4  vagy Vármegye-utca 11 alatt]
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A betűszedők és betűöntők közös ellensége.

A Neues Pester Journal húsvéti számának ”Tech- 
nischer Rundschau” című rovatában írt cikkemben 
röviden rámutattam már arra, hogy az Amerikából és 
Angolországból importált szedő-öntő-gépek az eddig 
kizárólag betűöntödék által előállított betűk előállítá
sának egy részét magukhoz kaparították, s egyszer
smind kijelentettem  azt is, hogy e gépek még távol
ról sem nevezhetők tökéleteseknek, amennyiben pro
duktumaik több tekintetben kifogás alá eshetnek.

Állításomat tények fölsorolásával, illetőleg bizonyí
tékok bemutatásával igazolom lejebb. Most egyelőre 
a szedőgépek geneziséről mondanék el egyetmást.

A szedőgépek megalkotására irányuló törekvés köz
tudomásúlag nagyon régi keletű, de a nyomdatulaj
donosok maguk sem vették komolyan, amíg csak 
a mind sűrűbben megnyilatkozott sztrájkokat nem 
használta ki az amerikai élelm esség arra, hogy a már 
némiképpen használható szedőgépeket mint megbíz-

29-én d. u. a Szentháromság-utcza 5. sz. a. laká
sáról eltávozott s azóta eltűnt. A nyomozás fólya-

magyar büntetőjog érvényességi területén feltalál
ható többi összes példányokat, minthogy ezek tar- 
bozni és megsemmisíteni rendelte. 44203/908. Buda
pest, 1908. évi április hó. 16-án. Beliigyministerium.

A M onoline produktuma.

hatóság dolgában ideá
lis munkaerőt állítsa 
a nyomdatulajdonosok 
elé, s egyszersmind 
legalkalm asabb esz
köznek deklarálja a 
munkásfölösleg meg
terem téséhez és köz
vetve a m unkás-szer
vezetek hatalmának le
hető legnagyobb gyön- 
gítéséhez. Ha semmi 
sem, de ez h ato tt: a nyomdatulajdonosok egyre- 
másra vásárolgatták a még távolról sem kész gépeket.

A gyakorlati alkalmazásba átment szedőgépek közt 
első volt a Thorne-féle. Három ember kellett a keze
léséhez, s így nem csoda, ha szélesebb körben nem 
tudott elterjedni. A szedő-öntő-gépeknek: a Typo- 
graphnak — amely első volt a maga nemében —, a 
Monolinenak és a Linotypenak már nagyobb sikerük 
volt, amennyiben Amerikában s Angolországban nagy 
számban kerültek forgalomba, majd pedig a konti
nensen is megvetették a lábukat. Németország, Ausz
tria és Magyarország nyomdaipara egyaránt nyögi ma 
a hatásukat. Ezeket követte a már más rendszerű, 
nem sort, hanem csak egyes betűt öntő Monotype.

E gépek viszonylag gyors elterjedése főképpen az 
ügynökök enerzsiájának és rábeszélő képességének 
tulajdonítható, akik tekintet nélkül árúiknak gyakor
lati és szakszerű alkalmazhatóságára, pusztán az üz
letet nézve, a gépeket minden elfogadható és el nem

fogadható föltétel mellett sózták a nyomdászvilág 
nyakába. Csakis így sikerülhetett rövid néhány év 
alatt e gépeket a nagy nyomdák némelyikébe bevinni.

E nagy nyomdák jó része azonban már szabadulni 
szeretne a szedőgépeitől, egyrészt mert az üzemben- 
tartási költségük jóval meghaladja a gyárosok pro
spektusaiban hirdetett összeget; másrészt a gépek 
munkaképessége sem üti meg az igért m értéket; 
harmadszor pedig azért, mert a gépszedés tipografikus 
kivitele — bár szedők dolgoznak a gépeken — min
den kritikán aluli, mint azt az itt bemutatott sze
melvények azt hiszem elég meggyőzően bizonyítják.

A Typographnak, Monolinenek és Linotypenek 
megvan az a hátránya, hogy a szedő öntés közben 
nem veszi észre a h ib á t; erre rendszerint csak a tör
delő illetőleg a korrektor szokott rájönni, s akkor 
már a segítésnek egyetlen módja az, hogy az egész 
sort, esetleg az utána következőkből is jó egynéhá-

M a c r y a r O T * t & f f  t é r - ' é s  k * r d v i v ó - t > M *

X  V iU ajnoB v«vsut V á c * —B u d a p e s t  éa 0 5 -  
d ö llő  k ö z ö tt . A székesfőváros élelmezési éa lak&s-

—  ( A  <K agy m axn » > ju b i le u m a .)  ötvene<li«í

6 végre, hogy a  becsületbiróságnak ezekről a  fon-

A Typograph produktuma.

nyat, újra kell szedni. 
Az egyes betűket öntő 
Monotypenél a korri
gálás ugyan ép olyan 
egyszerű módon tör
ténik, mint a kézi sze
désnél, de ha meg
gondoljuk, hogy egy 
öntőgéphez két írógép, 
tehát összesen négy 
személy szükséges, ha
marosan tisztába jö 

hetünk azzal is, hogy e gépnek korántsem annyi az 
előnye, mint a megfizetett szaklapokban azt hirdetik.

A föntebb látható szedőgép-produktumok minden
napos, hírlapokban, könyvekben egyaránt előforduló 
bizonyítékai a szedőgépek tökéletlenségének. Még 
ha anyagi előnnyel járna is tehát a szedőgépes üzem, 
ami azonban nem áll — még akkor sem volna sza
bad a tipográfiai szépségért lelkesedő vérbeli könyv
nyomtatónak ilyen szörnyűségek produkálásához 
segítő kezet nyújtania. Hiszen látjuk, hogy néhány 
nagy és mindenek fölött jóhírű nyomdának a tulajdo
nosa máig is tartózkodik a szedőgépek vásárlásától, 
holott nekik is futná a költség rája, no meg igen el
terjedt napi lapok is nyomtatódnak náluk. De ők ad
nak még valamit hírlapjaik tipográfiai szépségére is, 
s aztán tudatában vannak annak, hogy a szedőgépes 
üzem végeredményében drágább a kézi-szedésesnél.

B izony: a szedőgépnek, eme közös ellenségünk
nek, senki sem látta eddig hasznát I Czettel Dániel.

I I .  STOai oor ben Stín&erger ©efdiwomew Jiattfinben .toerbe, 
Ift unrtdjtig, 6a fúr bíe an biefem Xage Beghinenbé 
gtriáj ti perlőbe etrií ttrifje onberer SJerijanblungí* «uÍ£t=

een ©rofcen unb ©rőjjten nennen fonnte, ft> buűffe, 
er f i *  in bíe SRei&en bet eljtíid) Strebenben, bie nrit 
boller, ttiiter §  ingabe bem ejnnt eríjabenen gielp 
ju tilttn , jáíjten ; unb et Ijatte fein ©efte#, alíeS ge*

A Linotype produktuma.
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Vegyes közlemények. r * i
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A gyárban.
Füstös gyárfalak közt gépek dübörögnek,
H ajnaltól napestig visszhangzik a lárma.
Elfáradt leányok dolgoznak, sürögnek,
A megváltó esti harangszóra várva.
Arcukon a munka verejtéke fénylik,
S  nyugodalma nincs a szorgos kis kezeknek, 
Munkájukat hogyha egyik nap bevégzik.
Másnap reggel ú jra munkába sietnek.

És ez így megy folyton, szakadatlan sorban,
Mintha csak ez volna a világ bölcs rendje,
Sóhajuk se kél a kábító morajban,
Fájdalmukban mintha jajszavuk se  lenne.
Egykedvű közönnyel hordozzák a jármot,
Mint a ló, amelyet társzekérbe fognak,
S  közben eltemetnek egy tündérvilágot 
S  hullását siratják fényes csillagoknak.

Egy falat kenyérke mily o lcsó  a dúsnak.
É s tinéktek, lányok, mégis milyen drága,
Egy-két darabkáért kínzó padra húznak 
S legszebb ifjuságtok odavész a gyárba’, 
s nem tudjátok, hogy míg rabigába fogva 
Meleg napsugárra, megváltásra vártok :
Öntudatlan szívvel üdvöt áhítozva,
A lemondás tüskés Golgotháján jártok.

Mások még a boldog gyermekkort tapossák 
S  bábuikkal játszva örülnek a létnek.
Rátok, ti szegények, zordonul k im ondják:
"M enjetek d o lo g ra !”  — kenyeret ha kértek.
És mikor a szívben vágyak ébredeznek
S édes virágillat árad szét a légbe,
Feltörő himnuszát boldog sejtelem nek 
Elnyomja a gépek tompa dübörgése.

Nincs igazság ebben. Oh mily szörnyű v é te k : 
D élszaki növényt a sivatagba vetni,
Rem ekét az élet virágos kertjének 
Idegen talajban, sziklatőn nevelni.
Megszokott körében pompásan virulna,
Gyümölcsöt fakasztva, áldást hintve szé jje l,
S  most, hervadt levélként, porba, sárba hullva,
Korai halállal, nyomorultul vész e l . . .

Nincs igazság eb b en ! Föllázad a vérem,
Hogyha leányt látok sietni a gyárba.
Mért rohansz vesztedbe, elhagyott testvérem ? 
Szeretnék hangosan kiáltani rája.
De ha hangom volna dörgő, mint a mennynek 
Viharos időben zengő dörrenése,
Azért a leányok csak előre mennek
S nem fordulhatnak meg a küszöbről mégse.

jö jjö n  el egy jobb kor. Ti halavány árnyak,
Munka vértanúi, kik a gyárba mentek,
Görnyedő leányok, sorvasztó igának 
Néma hordozói, ti tűrök, ti szentek !
Jönni fog egy jobb kor, s  titeket is megvált
S  visszaültet újra a családi kertbe,
Hogy a nő, betöltve fenkőlt hivatását,
Gyári munka helyett gyermekét n evelje !

Morócz JenS.

Változások a magyarhoni nyomdák dolgában.
Nagy Sándor régi tanult könyvnyomtatónak papnövelde-utcai 

nyomdája beszüntette a működését. Ennek oka részben még az 
Egyetértés című napi lapnak ottnyomtatásakor keletkezett vesz
teség volt, részben pedig az, hogy a hetven-éves agg tulajdonos 
már elérkezettnek látta az időt a nyugalomba-vonulásra. Nyom
dájának különben nagy és tisztes múltja volt. A múlt század 
hatvanas éveiben Rudnyánszky és Aranyossy volt a nyomda cége. 
Rudnyánszky adta hozzá a pénzt, Aranyossy pedig — aki korá
nak egyik legképzettebb nyomdásza volt — a szaktudást, no meg 
a nevet és a nyomdai jogosítványt i i ,  amely utóbbira az akkori 
időkben kizárólag a tanult nyomdászok tehettek szert. A hetve

nes években már csupán Rudnyánszky szerepelt a nyomda tu la j
donosaképpen. Ez időben érdekes k ísérletet tettek e nyom dában: 
a tescheni Prochaska példáján fölbuzdulva, a principális szed ő
nőket akart kiképezni, s e végből nagyban hirdette, hogy négy 
polgári iskolát végzett leányokat szedőnő-gyakornokokul jó fiz e 
téssel fölvesz. A hirdetések eredményeképpen csakham ar tíz- 
tizenkét formás bakfis dolgozott a nyomdában. Az akkoriban 
még gyönge nyom dász-szervezet eleinte megrökönyödve nézte a 
dolgot, s  aztán kereste a m ód ját: hogyan lehetne a bá jos szak
társnőket valamíkép megszervezni. Próbálták így, próbálták úgy : 
nem sikerült. Végre is az ultima rációhoz kellett folyam odni: 
szép sorjában elvették valamennyit feleségül. (H ja, ilyen önfel
áldozók voltak akkoriban a szaktársak . . . )  ATypographia akkori 
szerkesztő je, boldogult Firtinger bátyánk járt a jő  példával leg
elői. — Rudnyánszky halála után özvegyéé volt jő  ideig a nyomda, 
majd a régi buzgó faktor, Nagy Sándor vásárolta meg. Az utóbbi 
fiatalabb korában jelentékeny szerepet vitt a nyom dásztársada
lomban : munkatársa volt az egri Gutenbergnek, alapító tagja 
anyaegyesületünknek meg az önképző egyletnek, s az 1868-adiki 
sikeres árszabálymozgalomnak is egyik vezető embere volt.

A nemrégiben elhúnyt derék késmárki principálisnak, Sauter 
Pálnak a nyomdáját fia, Sauter Tivadar fogja továbbvezetni.

W eil Jó zse f szaktársunk, a gyomai Kner-nyomdának volt mű
vezetője, kit olvasóink bizonyára előnyösen ismernek a lapunkba 
meg a Magyar Nyomdászok Évkönyvébe Írott cikkeiből, levélben 
értesít bennünket arról, hogy a nevét belügyminiszteri engedély
ivel Vasra magyarosította, s  egyszersmind arról is, hogy a pest- 
vármegyei Aszód községben jó l fölszerelt nyomdát nyitott.

Valami szövetkezeti nyomdának eszm éje merült föl minapában. 
Sugár Ottó, a Honi Ipar szerkesztő je jelentette ki nagy garral a 
köv etkezőket: "Egyik állandó panasza a magyar szaksajtónak 
az, hogy a kiadások folytonos em elkedése lehetetlenné teszi a 
helyzetét. A nyomdaárak drágulása az utolsó négy esztendő alatt 
húsz-harm inc százalék, az egyéb kiadások em elkedése szintén 
tetem es. Minthogy a szaksajtó  az ő nagy kiadásait nem háríthatja 
át a közönségre, minden eszközt meg kell ragadnia, hogy terheit 
m érsékelje. Ebben az irányban a legelső teendő a szövetkezeti 
nyomda fölállítása volna, mert csak ilyen módon lehetne meg
szabadulni a nyomdaipar illegális túlköveteléseinek te ljesítésé tő l.” 
Sugár úr alaposan téved, ha azt hiszi, hogy valami szövetkezeti 
nyomda létesítése révén megtakarítana bármit is  a szaklapok 
előállítási árából. A nyomtatványárak em elkedésének első  sorban 
a papiros meg egyéb nyers anyag folytonos drágulása az o k a ; 
hozzájárult ehhez a munkabérek szükségszerű — bár még távol
ról sem kielégítő -  em elkedése is. Létesítsen Sugár úr bárminő 
szövetkezeti nyomdát i s : a papirost meg a munkást nem fizet
hetik olcsóbban, mint azt a többi nyomdatulajdonos teszi. 
Példaképpen lebeghetne különben Sugár úr előtt némely remek 
auspicium ok közt életre kelt oly részvénytársaságnak az esete, 
amely most éppen csak hogy fizetési zavarokkal nem küzködik.

Az Iparművészeti Társulat évi közgyűlése
április hő 26-ikán volt meg. Ez alkalommal a választmány ré sz 
letes jelentésben  szám olt be a Társulat évi működéséről. A 
jelentés főbb adatai a következők : A Társulat három kiállítást 
rendezett az elmúlt é v b en : Budapesten kettőt (tavasszal s kará
csonykor) és P écsett egyet, a pécsi k iállítással kapcsolatban. 
A Társulat részt vett továbbá a fővárosi kereskedők nagyvásár
ján és ez év őszén nagyszabású egyházművészeti k iállítást ren 
dez. A hazai népművészet alkotásainak gyűjtésére az idén is jó 
sokat áldozott a Társulat. Öt kiküldött művész gyűjtött és  ra jzolt 
az ország különböző részeiben. A jövő évi debreceni s pozsonyi 
kiállításon válogatott anyagú gyűjteménnyel fog részt venni a 
Társulat. Tervbe vette a vidéki bizottságoknak az egész ország 
területére való k iterjesztését. Az 1910. évi brüsszeli világkiállí
tásra Magyarországot is meghívták ; a Társulat, amelyet tan ács
adásra kértek föl, nagyon kívánatosnak tartja a részvételt. A je 
lentés ezentúl beszámol a pályázatokról, a szakvélem ényekről, 
valamint az iparművészeti tanulmányokról. Az őszi hónapokban 
megjelenik az Iparművészet Könyvének harmadik kötete. A tár
sulatnak most már nem kevesebb mint 2116 rendes tagja van.

Száztíz továbbképző tanfolyam eredménye.
A Technológiái Iparmúzeum igazgatósága körlevélben értesíti 

a közönséget hogy a kereskedelemügyi m iniszter rendelete alap
ján a Technológiái Iparmúzeumtól a múlt évben megindított és 
szervezett székesfővárosi és vidéki mintegy száztíz Ipari tovább



V 107

képző tanítási folyamnak legelső eredményeit folyó hó 17-ikétől 
junius hő 9-lkéig bezárólag az intézet első emeleti helyiségében 
állft|a ki. A kiállítás magában foglalia az egyes tanításfolyam ok
nak egy-egy úgynevezett tanftásm enetét. Vonatkozik pedig a k i
állítás az általános és a különböző iparágakra kiterjedő szak
rajzra. az ipari könyw iteltanra, üzleti fogalmazásra, számtan és 
mértanra, ipari kalkulációra és végül egyes iparágak műhelyi 
gyakorlataira. A kiállítás m egtekintését ajánljuk szaktársainknak, 
annál is inkább, mert a Könyvnyomdászok Szakköre 1907-1908-iki 
továbbképző tanfolyamainak eredménye is ki van ott állítva.

Egy erdélyországi szaktársunknak a levele.
Csíkszeredáról kaptunk egy levelet. Hangjánál s a benne meg

nyilatkozó érzés közvetetlenségénél fogva mindjárt le is közöljük
Az Értesítőket megkaptam. Pompás kiállítása mindnyájunkat 

kellemesen lepett meg. Ünnepünk volt aznap. Köszönet érette 
Körünk tisztelt vezetőségének, s mindazoknak, kik — mint az 
Értesítő mondja — azon nemes célt szolgálták, hogy "legyen  a 
tudás közkincs” . — Minálunk itt a végeken (vidéken is vidékiek) 
valóságos szen záció-, helyesebben szólva ünnepszámba megy, 
midőn a Grafikai Szem le, Magyar Nyomdászat vagy az Évkönyv 
megérkezik. Ilyenkor aztán "ö ssz e cső d ü l” az egész személyzet 
(hárman-négyen), s gyönyörködik közösen a frissen  érkezett 
újságban vagy könyvben, s csak akkor rebben szét, midőn a 
főnök vaskos lépteit hallja közeledni. Tudom, hogy ha a mi 
nagyrabecsült szerkesztőink meglátnának itt olyankor bennünket, 
midőn az általuk szerkesztett lap vagy Évkönyv m egérkezik, 
örömmel állapítanák meg, hogy fáradozásuk nem esik hiába, 
mert még itt az ország határán is becsüléssel s szeretettel hono
rálják kiváló tudásukat és a köz érdekében való, fáradságot nem 
ism erő, odaadó buzgalmukat, — s mindazokét, kik Körünk és 
szakbeli művelődésünk előbbrevitelén nemes kitartással s önzet
lenül fáradoznak. Szívélyes üdvözlettel: Váry László.

A Rokkant- és Nyugdíj-Egyesület közgyűlése.
A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj-Egyesülete 

április 88-án tartotta tizenötödik évi küldöttgyűlését Budapesten 
az uj városháza díszterm ében. Kölber Alajos kocsigyáros elnöki 
megnyitójában kiem elte, hogy az egyesület a rokkant és elaggott 
munkások segítésével, az elhalt tagok árváinak és özvegyeinek 
támogatásával mily fontos és hézagpótló társadalmi m issziót te l
jesít, s  felebaráti szeretettel terjeszti a megelégedettséget. Je le n 
leg három százhuszonöt rokkant és elaggott munkást és iparost 
részesít 8.40—12.75 koronáig terjedő állandó heti segítségben, 
nyolcvankilenc árvát lát el neveltetési járulékkal, s seg ítésre az 
első  ötévi segítési idő alatt több mint kétszázhetvenezer koronát 
fizetett ki. A központi választmány je lentését és a záró szám 
adást Katits Antal igazgató terjesztette elő, melyet a küldöttek 
tudomásul vettek, s a fölmentvényt egyhangúlag megadták. 
A beiratkozás m egkönnyítésére az alapszabályszerű 3 korona 
beiratási díjat egy évi időre 1 korona 50 fillérre leszállították. 
A két esztendő előtti rendes évi küldöttgyűlés által módosított 
egyesületi alapszabályokat a belügym iniszter immár jóváhagyta.

Adatok a föltalálok királyának életrajzához.
Amikor a föltalálók királyáról szólunk, mindenki okvetetlenül 

Edisont érti alatta. Valóságos legendakör övezi körül ezt a világ
hírű férfiút, s  a nevét ism erik mindenféle néprétegekben. 
Bennünket különösen érdekel az életrajza, már csak azért is, 
mert Edison fiatalabb éveiben egy kicsit nyomdász is volt.

Lasz Samu érdekesen írja  le e lángész élete-h istóriá ját, s  talán 
nem is haragszik meg, ha a következőkben néhány szemelvényt 
leközlünk az írásából. Egyebek közt például ezt mondja b e n n e :

Edison a szó  legnem esebb értelm ében igazi self-m ade mán. 
A természettudományok mindegyik ágazatában szinte a csodával 
határos az ő rengeteg sok és nagy tudása, emlékező tehetsége 
pedig ritk ítja  a párját. — Tizenkét éves korában hírlapokat árult 
New Vork utcáin. De már ez időtájt olyan nagy volt a tudomá
nyokhoz való vonzódása, szeretete, hogy az egyik nagy könyv
tárhoz szegődött olvaső-abonnensül, azzal a szilárd elhatározás
sal, hogy a tízezer-kötetes könyvtárt — a lexikonokkal egyetem
ben — átolvassa ! Szinte meg kell a fiatal Edisont mosolyognunk 
elhatározásában, mert őkelm e a bibliotéka könyvállványait rőffel 
mérte és az olvasandó penzumot mindegyik nap előre kitűzte, 
sőt ráadásul el is végezte. — Edison szegény, földhöz ragadt 
szabónak fia volt, s Milanban, Ohio államban született. Hetekig, 
hónapokig árusítgatta az újságokat New York u tcá in ; hirtelen az 
az ötlete támadt, hogy jó  lesz az árusítandó hírlapok tartalmát 
ízlelitőül a nagy közönséggel már előre tudatni. A legényke betűt 
vásárolt, s röpülő tipográfus módjára kiszedte s ki is nyomtatta 
az újságok tartalmát, s ezekkel a falragaszokkal teleagatta New 
Vork utcáit. Tehát ép ötven évvel e z e lő tt: modernebb volt a mai 
utcai hírlapárusítóknál. Ezekből a plakátokból fejlődött ki Edison

hírlapja, a Grand Trunk Herald, mely már táviratokat is közölt. 
A nagy föltaláló az utcasarokról csakhamar oda került a mlchi- 
gani és kanadai vasutakra, ahol ugyancsak napi lapokat is árult, 
de azon röptében, kézi sajtó ján  nyomtatta a Heraldot]; mivel 
azonban kísérletezése közben puszta véletlenségből a vasúti 
kocsit is fölgyujtotta: kitették a szűrét a vasúttól. Tizenhat éves 
korában már jó l berendezett könyvsajtója volt, s röpülő napi 
lapját — Port Hurtonban telepedve meg — heti lappá változtatta, 
mely büszkén hordozta homlokán a Pry Pál nevet. Az újság 
alkalm asint nagyon is megfelelt a címének, mert egyszer a lap 
valamelyes indlszkrét közleményében megsértett úri emberek 
egyike a szerkesztőségbe rontott, galléron csípte a fiatal kiadó
szerkesztőt, s  szó nélkül a legközelebbi folyóba vetette. Edison 
jő  úszó v o lt; a fürdés nem ártott neki. Ám életének ez a kis 
epizódja meggyűlöltette vele a riporter-tisztet s az újságírást 
azonképpen. Telegráfhivatalnok lett, majd hozzáfogott legkedve
sebb fog lalkozásához: az elektrotechnikához. Folytonosan dol
gozott, tanult. Ezenközben Indianopolis, Cincinnati, Memphis, 
New Orleans, majd Boston voltak állomásai. Olyan eszközt talált 
föl, mellyel ugyanazon telegráfsodronyon és ugyanazon időben 
két táviratot lehetett küldeni. Odahagyva Bostont, eleinte az 
egyik elektrom os gépeket és eszközöket gyártó társaság szolgá
latába szegődött. Itt több találmányára kapva szabadalm at: csak
hamar annyira megszedte magát, hogy villamos gépeinek készí
tésére Newarkban külön gyárat létesíthetett. Ez a vállalkozása 
nem tartott soká, mert Newarkot beszüntetve, megvetette alapját 
uj vállalkozásának, a Menlo Parknak, mely a telefon, fonográf, 
éneklő fonográf, aerofon, elektrom otográf s megannyi más nagy
jelentőségű találmányával a hír szárnyára emelte Edison nevét.

Az észak-am erikai napi lapok hírszolgálata
Egy am erikai folyóirat érdekesen mondja el, hogy egy amerikai 

táviró-ügynökség, az Associated P ress vatikáni tudósítója két 
esetben minő fényes tanúbizonyságát adta élelm ességének. X III. 
Leó pápa tudvalévőén hosszadalm as betegeskedése bő alkalmat 
adott az ügynökség tudósítójának, hogy minden szükségest a 
lehető gyors tudósításra előkészítsen. Az olasz postaminiszter 
megígérte Rampolla államtitkárnak, hogy a pápa halálát követő 
két órában sem m iféle ezt jelentő táviratot nem enged elküldeni 
hogy a halálhírt legelőször az összes pápai követségek kaphassák 
meg. Azt pedig pontosan megállapították, hogy a pápa elhunytának 
megtörténtét é s  időpontját egy teljesen  közöm bös, más eseményt 
jelző távirat útján fogják a követségekkel tudatni. De abban a 
pillanatban, amikor a pápa meghalt, egy benső szolga, aki a pápa 
mellett állott és  akit az Associated P ress már rég felfogadott, 
kisietett az előcsarnokba és kért egy gyertyát. Ez volt a jeladás 
az ügynökségnek egy másik fölfogadott alkalm azottja számára, 
aki rögtön a telefonhoz sietett és  értesítette a két mérfőldnyi 
távolságban várakozó tudósítót a halálozás beálltáról. A hír 
kilenc perccel későbben már New Yorkban volt, ahonnan tovább 
sürgönyözték, úgy hogy két, illetőleg tizenegy perccel későbben 
már San Franciscóban is tudták a halálhírt. A többi táviró-ügy- 
n ökség ek : a Havas, a Reuter stb. csak az Associated Press érte
sü lése nyomán tudták meg, hogy a pápa meghalt. — A conclave 
tanácskozásairól az élelm es amerikai ügynökség egy bíborosnak 
a m osócédulája és egy másik bíborosnak az orvosi rendelvényei 
révén értesült, s ez úton tudta meg jó  néhány órával korábban 
az uj pápa megválasztását, mint valamennyi európai kollégája.

Miniszteri rendelet a köteles példányokról.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter az igazságügyi 

miniszterrel egyetértőleg rendeletet adott ki a nyomdatermékek 
tudományos célú, valamint sajtórendészeti köteles példányaira 
vonatkozó rendelet m ódosítása tárgyában. Az uj szöveg így s z ó l : 
A nyomdatermékeknek a sajtóügyi közvádlóhoz benyújtott köteles 
példányai közül a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által kijelö lt nyilvános muzeumok és könyvtárak részére való 
átadás alól k iv éte tn ek : a) az érték- és hitelpapírok és érték
jegyek ; b) hivatali ügykezelésre szánt hivatali nyomtatványok 
és mindennemű üzleti nyom tatványok; c) a vonalozott űrlapok 
és könyvek, címkék (etiquette-ek és vignetták); d) családi érte 
sítések , levélpapirosok, látogató- és köszöntő-jegyek, meghívók, 
szavazólapok s kizárólag magánhasználatra készült egyéb alkalmi 
nyom tatványok: e) kőnyomatos és egyéb gépi többszőrösítés 
útján másolt k é z ira to k ; f) fényképek, ha azok tisztán vegyi utón 
készü ltek ; g) játékkártyák. A b—f) pontok alatt fölsorolt nyomda
termékek azonban a k ijelölt múzeumoknak és könyvtáraknak 
átadandók, ha azok valamely más beszolgáltatandó nyomdatermék 
kiegészítő részeit vagy m ellékleteit képezik. Úgyszintén átadan- 
d ő k : a hivatalok, ipari és kereskedelm i vállalatok, egyesületek 
és társulatok évi jelentései, továbbá a falragaszok, színlapok, 
műsorok és gyászjelentések, nemkülönben a tudományos célból 
készült fakszim ilék, az iskolakönyveket helyettesítő kőnyomatos 
tanári előadások, valamint a kőnyomdai utón készült hírlapok.
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Apró jegyzetek a természet utáni rajzolásról.
Sokat írtak már e tárgyról nálunk is, meg a külföldön is. 

A könyvnyomtatók mind melegebben érdeklődnek e művészeti 
ágazat iránt, aminek előidézésében nagy része volt ama külföldi 
szaktanfolyamoknak is, amelyeken a term észet utáni rajzolást 
vették a szakrajz tanításához kiindulási pontul. S  bizonyos ered
ményt nem is lehet ezektől a rajztanfolyam októl elvitatnunk.

A rajzolásnak az akcidens-szedőt illetőleg való hasznossága 
rég bebizonyult dolog. Csak az maradt meg még nyílt kérdésnek, 
hogy a rajzoktatási módszerek melyike a legalkalmasabb ahhoz, 
hogy az akcidens-szedő mind a kész öntödei ornamentumokkal 
való munkában, mind pedig az önálló tervezés terén kellő készült
séget érhessen el. Erről a kérdésről olvasunk most érdekes 
cikket Schmiedchen Károly tollából a Deutscher Buch- und Stein- 
druckerben, s a cikk fő vezető elveit meg is ism ertetjük olva
sóinkkal, minden kommentár s ellenvélemény-nyilvánítás nélkül.

A rajztanulás módját és célját ma még igen sokan félreism erik. 
Qyakran nem a magasabb művészi értelem m egszerzése a cél, 
hanem csak az, hogy többé-kevésbé sikerült kész rajzokat az 
akcidens-szedő annyira át tudjon dolgozni, hogy azok a plágium
nak nyilvánítás veszedelme nélkül értékesíthetők legyenek. Ezzel 
a tanulási m ódszerrel némileg rokon az is, amikor az akcidens- 
szedő kész betűöntödei ornamensek főihasználásával igyekszik 
vázlatait előállítani, bár tagadhatatlan, hogy az e fajta vázlatok 
az ornamensek kéznél léte esetében nagyon jól használhatók.

Hogy a rajzolásnak a tulajdonképpeni célját annyi akcidens- 
szedő fé lreism eri: az részben azzal magyarázható meg, hogy a 
tanítási módszerek a maguk egyes fázisaiban javításra szorulnak. 
Már magának a rajzra buzdításnak a 
form ája is hibás utakra vezetheti 
az akcidens-szedőt. A szaksajtó 
sűrűn közli a rajzolásra buzdító 
cikkeket, de helyes útmutatásról 
alig kerül szaklapjainkban szó.
A szép szavak hatására nekibuz
dult akcidens-szedő ceruzát ragad 
a kezébe, s aztán vagy egyszerűen 
csak m ásol, vagy pedig oly nehéz 
föladatra vállalkozik, hogy b ele
sülve, egyszersmindenkorra ked
vét veszti az önálló rajzolástól.

Az iparművészeti iskolák mellett 
szervezett esti tanfolyamok ra jz 
tanítása oly biztos és kipróbáit 
alapokon nyugszik, hogy a ra jz o 
lás céljának a vezetőség által való 
félreism eréséről szó sem lehet.
Annál gyakoribb azonban a ra jz 
tanulásban való előrehaladottság 
értékének az egyes hallgatók által 
való helytelen meg ítélése.'Alapjában 
helytelen az a fölfogás, hogy egyet
len fél- vagy egész-éves kurzuson 
is már eleget tanulhat az akcidens- 
szedő. A rajzgyakorlatokban való 
előrehaladás közben igen nagy n e
hézségek tornyosulnak a tanulók 
előtt, olyanok, hogy a leküzdésükhöz nagy akaraterő szükséges. 
Egy jellemző példát erre nézvést nem árt itt elm ondanunk: 
A term észet utáni rajzolásban való első gyakorlatoknak rend
szerint még távoli vonatkozásuk sin cs a tanuló m esterségéhez, 
még pedig azért, mert a tanulót mindenekelőtt a látásra kell 
megtanítani. Csak ha már a tanuló a magával hozott "em lékezeti 
látás ” -t levetkezte, s megtanulta, hogy csak azt rajzolja le, amit 
tényleg lá t : akkor, de csakis akkor lehet a rajzgyakorlatokat 
technika meg fölfogás dolgában a tanuló m esterségéhez alkal
mazni. Nem lehetséges tehát, hogy a rajzolni kezdő szedővel 
valamely növényt úgy rajzoltassunk le, s  úgy színeztessünk ki, 
hogy az a tipográfiai sokszorosítás céljára alkalmas lehessen. 
E helyett úgy kell a kezdő rajzolóval szemben eljárnunk, hogy 
figyelmessé tesszük őt a nővény szerkezetére meg külső sa já t
ságaira, s  a legkönnyebb technikát választatjuk véle a m egrajzo
láshoz. A rajztanításnak ez a stádiuma igen alkalmatos ahhoz, 
hogy a céljában nem biztos tanulót a céltól eltérítse. A tanuló 
ez esetben pusztán műkedvelésből ra jzol, úgyszólván cél nélkül.

Fölmerül már most az a kérdés, hogy a term észet után való 
rajznak mely ágazatai ajánlhatók az akcidens-szedő által való 
művelésre. Igaz, hogy e tekintetben k issé  korlátolt a választék, 
de az ajánlható két-három  ágazat kim eríthetetlen forrását szo l
gáltathatja a formakincsnek. Első helyen említendő közülök a 
növényi ra jz , amely a legalkalmasabb az akcidens-szedő forma
kincsének a gyarapítására, s szerkezeti meg ornamentális szép
ségek, valamint a színek iránt való érzékének kife jlesztésére.

Az első  tanítási órákat a növényi formák egyszerű körvonalak
ban való megrajzolásával töltse el a tanuló. Az akcidens-szedő 
igen nagy hasznát veszi az ily körvonalakkal való rajzolásnak,

amennyiben csak e legegyszerűbb rajzolói kife jezés engedi meg 
azt, hogy a rajzoló te ljes figyelmét magára a tárgyra irányíthassa. 
A növények festői szépségei nem oly értékesek az akcidens- 
szedőre nézvést, mint a konstruktív szépségek. Az architektúra 
a körvonalas rajzban találja meg legjobb kife jezési eszközét, s 
architektúrára törekszik a mi egész műiparunk. Ha a szedő a 
körvonalas ábrázolásban rejtőzködő intim szépségeknek és e 
technika különös nehézségeinek tudatára ébred : többre becsüli 
a körvonalas technikát a lágy hatású tónusos technikánál. 
A rajztanítás további folyamán azonban ezt a festőibb kifejezési 
módot is gyakoroltatni kell, mert a körvonalas rajz kemény ha
tású kife jezésre szoktat, amit a festőies rajzolás elsajátításával 
lehet enyhíteni. — Ha a tanuló a körvonalas rajzolásban eljutott 
némi plasztikus ábrázolási módig, s biztosság dolgában is kellő 
eredményt ért e l : rá lehet térni a tollrajzzal való k ísérletezé
sekre is. Az ilyen rajzok korrigálhatásának nehezebb volta arra 
kényszeríti a tanulót, hogy élesebben igyekezzék a tárgyat meg
figyelni. Közben azonban a ceruzával meg törlővel való lágy 
technikát is gyakorolgatni kell, nehogy modorosság álljon be.

Hogy a rajztanulás változatosabb és érdekesebb legyen: jól 
teszi a tanuló, ha a term észet után való rajzolásnak egy másik 
ágazatát, a pillangók meg rovarok rajzolását is műveli úgy köz- 
ben-kőzben. Az idejét így nem aprózza szé jje l, s  ujabb kim erít- 
hetetlen kincses bányájára akad az eredeti ornam entális formák
nak meg színösszetételeknek. Aki pedig még magasabbra törek
szik a term észet után való rajzolás te ré n : az esetleg a tájképes 
rajzolásba is belegyakorolhatja magát. Ennek azonban vagy fé l
esztendei perspektivikus rajzban való gyakorlat az előföltétele. 
A tá|képes rajzolásnál a tájkép-részlet határainak megállapítása 

okozza a legtöbb nehézséget, egy 
kartonbői készült kivágott keret 
tehát e tekintetben jő  szolgálatot 
tehet. Mindenesetre elkerülhetővé 
teszi azt, hogy a rajzoló túlságo
san sok dolgot vegyen föl a képbe. 
A tájképrajzolásnak frissében  kell 
történnie, mint általában minden 
egyéb olyan vázlatozásnak, amely 
a szabadban történik. A szabad
ban készült vázlatokat egyáltalá
ban nem ajánlatos odahaza jav ít
gatnunk. A kicsinyeskedéstől is 
őrizkedni kell. Ha nem tudjuk ezt 
lesz o k n i: próbálkozzunk meg a 
következő kitünően bevált mód
szerrel : Néhány ív durva csom a- 
goló-papirost meg egy-két darab 
faszenet viszünk magunkkal a k i
rándulásainkra, s ezekkel csinál
juk a vázlatainkat. Egyszeriben 
levetkezzük így a túlságos részle- 
tezgetésre irányuló hajlamunkat.

Hogy a színnek is meglegyen a 
kellő szerepe a rajzoktatásban : az 
előrehaladottabb tanulóknak a víz
festés gyakorolgatása igen a ján la
tos. Már a növényi formák ra jzo l
gatásakor is jő , ha egyik-másik 

elébünk kerülő szebb színösszetételt megrögzítjük a rajzpapiro
son, esetleg csak úgy, hogy a lokálszíneket a kész kontúrrajzba 
belerakjuk. S  mert itt is kezdetben nehézségekkel kell megküz
deni, csak úgy, mint a rajzolás m egkezdésekor: lehetőleg egy
szerű tárgyat kell választanunk ; még a rajzolásban meglehetősen 
előrehaladott tanulónak is a formák egyszerűségére kell ügyelnie, 
hogy így a figyelmét mentői teljesebben a színekre fordíthassa!

Az akcidens-szedőnek rajzbeli kiképzése ezzel már be is fe jez 
hető. Csak annyit kell még itt megjegyezni, hogy a kőnyvnyom- 
tatónak — amikor a rajztanulás kezdetein túl van — nem szabad 
befolyásolni engednie magát a vele együttesen tanuló más foglal
kozású iparosoktól. Gyakorolja csak a litográfus a krétarajzot, 
a vésnök a hajszálfinomságú to lltech n ikát: az akcidens-szedő ne 
törődjön véle, s haladjon a maga m estersége által megszabott úton.

Végezetül még egy kérdést kell tisztáznu nk: rajztanítói vezetés 
nélkül lehet-e az akcidens-szedőnek kilátása arra, hogy kellő 
eredményt ér el ? Schmiedchen tagadó válasszal felel e kérdésre, 
ögyes vezetés mellett a gyöngébbekből s az időnkint fölmerülő 
nehézségek következtében elkedvetlenedettekből is lehet még jó 
rajzoló. A tanító ezenkívül olyan hibákra figyelmezteti a tanulót, 
amelyekre ez vagy egyáltalában sohasem jönne rá, vagy pedig a 
hiba okait nem ismerné föl egykönnyen. Már a tárgy fö lállításá
nál, a rajztechnika megválasztásánál stb. is nagyon sok minden
félére kell ügyelni. Ha a rajz nem sikerül, ha például a rajzon a 
növény levelei mintegy bele vannak srófolva a szárba : a tanuló
val bajos elhitetni, hogy a hiba nem annyira a rajzban, mint 
inkább a látásban re jlik . Ezt az em lékezeti látást kell a tanuló
nak leszoknia, s mindenek fölött azt megtanulnia, hogy miképpen 
kell látnia. Ez az alapja s kiinduló-pontja az egész rajzoktatásnak
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Az újságok ős-szülei a régi római világban.
A régi Rómában Kr. e. 59-ben Caesar kezdeményezésére az 

érdekesebb eseményeket kifüggesztett táblákon, az acta diurná- 
kon hozták tudomására a népnek. Az ”acta diurna o rb i”  vagy 
” acta diurna populi” tettesen megfelelt a mai újságok fogalmá
nak, s a napi pletykákat, a színházi híreket, a bajvívók s atléták 
küzdelmének eredményét közölte a néppel. A politika e táblákon 
csak kis térre szorítkozott, de a krónika virágjában állott. A leg
jelesebb hírlapi csevegő volt a régmúlt korban Chrestus, Cicero 
kortársa. Bizonyára megemlítésre méltó, hogy a "k a c s a ” már 
akkor is ismert fogalom volt. így az acta egyik névtelen szer
kesztője azt jelentette, hogy egyes községekben te j- és véreső 
esett, egy másik meg elmondja, hogy Ariminiumban emberi han
gon szólalt meg Galeriusnak a kakasa. Az acta egyik törvény- 
széki tudósítója Milo néptribun pőrének tárgyalásáról közölvén 
részleteket, megjegyzi, hogy a tárgyalás tartama alatt ötvenkét 
kő hullott alá az égből. Egy színházi tudósító azonban még ezt 
is lepipálta a tudósításával, amelyben határozottan megerősíti a 
hírt, hogy az egyik győzedelmes gladiátor a közönség egetverő 
diadalordítása és tapsai következtében teljesen -  megsiketült.

A kínai meg japánországi hírlapirodalomról.
Mióta az európai művelődés Kínában és Japánban utat tört 

magának, s mióta az ottani szakférfiak nem zárkóznak el a kül
világtól, hanem beutazzák 
nemcsak Európát, de Ame
rikát is, s minden téren 
élénk figyelemmel kisérik 
a tudomány és művelődés 
hatalmas len d ü letét: azóta 
hírlapirodalmuk is je len té
kenyen módosult. Tekint
sünk csak vissza a tizenöt 
év előtti kínai meg japán 
hírlapokra, s hasonlítsuk 
össze a m aiakkal: bizony 
sok föltűnő s lényeges kü
lönbséget látunk közöttük.

Dacára, hogy Kínában 
jelent meg földünkön a leg 
első hírlap, a Tsing-Pao, 
amely már ezerkétszáz év 
óta fennáll, mégis a világ 
hírlapirodalmára semmi ha
tással sem volt, már csak 
azért sem, mert a kínai 
betűírás csakis Kínában 
ism eretes, az is csak az 
előkelők között s a körül
belül húsz-harmincezernyi 
betű jelét csak a kiváló 
tudósok sajátítják el, a 
köznép nem is ismeri. így 
a Tsing-Pao is, mint hiva
talos lap, mely a kormány 
rendeleteit közli, csak a 
kiváló tisztviselőknek jár, 
csak azok olvassák. Ez — 
mint Woodbridge ism er
teti — könyvalakban je le 
nik meg huszonnégy oldalon, sárgás színű rizspapirosra nyom
tatva. Van egy olcsóbb, népies kiadása is a kis-hivatalnokok 
részére. Tehát a Tsing-Paőt a hírlapok ősapjának lehet tekinteni, 
mely az európai hírlapokat nyolcszáz évvel előzte meg. A többi 
kínai lap a San-Pao mintájára készül, ez pedig 1860 óta jelenik 
meg Shangaiban. A San-Pao 1'3 méter hosszú, 0'30 méter széles, 
nyolcadrétre ö sszeh a jtv a ; ára a mi pénzünk szerint négy fillér. 
A politikával is foglalkozik és tanácsokat is ád a kormánynak. 
Nagyobbrészt kereskedelmi és ipari ügyeket kö zö l; az utolsó 
oldalon hirdetések is vannak, még pedig vegyesen, kínai s latin 
betűkkel. Nyomtatás csak az egyik oldalon van, miután a papiros 
vékony selyem szerű, sárgás színű, teljesen áttetsző. Ha az ural
kodóházban örömünnep van, például keresztelés, névnap vagy 
eljegyzés, akkor piros papirosra nyomtatják. -  Néhány képes 
újság is van Kínában, de csak karcolatokkal. Legtöbbnyire a 
napi eseményeket rajzolják le, vagyis illusztrálják. A karcolato
kon semmi távlati különbséget sem tudnak föltüntetni; egyik 
tárgy a másik mellett áll, minden távlati megkülönböztetés nélkül. 
E lapokat ufabban a tea-csarnokokban árusítgatják. Előfizetők 
igen kevesen vannak, a lapok inkább csak a napi elárusításra 
szorítkoznak. Egyes utcákon főlolvasók állanak, akik hangosan 
olvassák a köznépnek az érdekes híreket, különösen háború 
alkalmával. A hallgató ezért hallgatási díj fejében egy-egy fillért 
fizet. — Cenzúra Kfnában nincsen, de ennél rosszabb állapot az, 
hogy az alkirály teljhatalmat gyakorol a szerkesztőségek fölött, 
fgy nemrég a Peking-P»o hírlapnak, mely ezer éves múlttal d icse

kedhetett, egy szép napon az egész szerkesztőségét aza lk irá ly  
elfogatta és bezáratta, úgy hogy a lap egészen megszűnt. Ezt 
pedig azért tette az alkirály, mert a pekingi újság kedvezőtlen 
dolgokat írt az ö belügyeiről. Cenzúra tekintetében tehát rosszabb 
a lapkiadók helyzete, akár a szomorú sorsú Oroszországban.

Ami a japán újságokat illeti, itt is csak a legújabb időben vett 
lendületet a hírlapirodalom. Egészen 1891-ig csupán a Yomi Úri 
című hírlap volt elterjedve az egész országban. A japánok 
"kavaraban ” -nak, tégladaraboknak nevezték el, mivel az újság 
pala-darabokra volt karcolva. Csak nevezetes események alkal
mával jelent meg. Nagyobb tűzeseteket, gyilkosságokat s egyéb 
szerencsétlenségeket közölt a néppel. Miután csak kihordó eláru
sítók terjesztették az illető lapot, azért "yom iu ri” névvel jelölik 
a rikkancsokat is. Ezt a nevet aztán lapcímnek is fölvették, így 
az egyik lap Tokióban Yomiuri Simbun néven jelenik meg.

Jelenleg egész Japánban ezerötszáz hírlap van. Valamennyi 
kora reggel jelenik meg. napközben csak ritkán. Az utóbbiakat 
” |ogo ” -nak, külön kiadásoknak nevezik. A japánországi lapok 
olyan alakúak, mint a nagy angol és francia lapok. Legtöbbje 
négy-oldalas, de van is, amelyik tizenkét-oldalas. Ilyen a J i j 
Sinapo, ára négy fillér, mig a többieké két fillér. A legelterjed
tebb lap az Osaka Atainimi és az Aszahi, valamint a tokiói 
Hocsi Simbun. Mindegyiket kétszázezer példányban nyomtatják. 
A Nicsi-Nicsi lapot ötvenezer példányban, a kormány lapját, a 
Kokumint kétszáznyolcvanezer példányban adják ki naponkint.

A Hocsi a legnagyobb e l
lenzéki lap, melyet a volt 
japánországi m iniszter-el
nök Okama szerkeszt most- 
A japáni napi lapok időn- 
kint színes mellékletekkel 
kedveskednek előfizetőik
nek. Némelyik nagyobb tu
dományos művet ad ki több 
évi folytatásban. A többi 
lapok a napi események 
mellett a parlamenti beszé
deket közük folytatásban, 
sőt a vezércikket is igen 
gyakran csak több heti 
folytatásokban adják ki.

A japáni lapok, ép úgy, 
mint a kínaiakéi, a legbo
nyolultabb és legnehezebb 
munka után jelennek meg. 
Iszkihava író leírja , hogy 
csudával határos az a nagy 
munka, amit a japán betű
szedő végez. A japán meg 
kínai betűszedő legalább 
is tíz évig inas, amíg húsz- 
harm incezerszójegyet meg
tanul vagy fölismer, mivel 
ennyi betűből áll a kínai 
ábécé. A szedőhely hosszú 
nagy terem, ahol négy so r
ban, rekeszekben állnak a 
betűjegyek. Ha egy - két 
sort ki akar szedni, akkor 
ide-oda kell szaladgálnia, 
futkosnia a teremben, mig 

az illető betűket összekeresgéli. Tehát nemcsak szellemileg, ha
nem testileg is nagy munkát végez. Ilyenformán a kínai szedő 
valóságos mozdony, nem pedig álló gép, mint az európai napi 
lapoknál. S  viszonylag nagy is a tekintélyök a kínai szedőknek.

A tokiói Hocsi című lapban nyolc rovata v a n ; mindegyiknek 
megvan a maga külön rovatvezetője. E lső helyen a katonai ügy
gyei foglalkozik, azután a tengerészeiről szól, majd pedig a poli
tikai helyzetet tárgyalja. A többi rovatok a gazdaságról, kereske
delemről, iparról, a helyi érdekekről szólnak, s csak a legutolsó 
tesz említést a művészetről meg tudományról. A szerkesztés 
kora reggeltől késő estig tart. A cikkek megírása után fognak a 
szedéshez, mely egész éjje l tart. A Hocsi lapnak van a legtöbb 
külföldi rendes levelezője, akik Pekingből, Szöulból, Shangai- 
ból, San Franciscóből, New Yorkból, Londonból, Párisból és 
Berlinből naponkint távirati tudósítást küldenek. Tehát teljesen 
európai berendezéssel szerkesztik az illető lapot. Érdekes volna 
tudni, hogy mennyi jövedelme van a lapnak, s mennyit fizet a 
szellem i munkáért, valamint a szedésért meg a nyomtatásért is. 
De minderről az említett japán író, Iszkihava nem szól semmit.

Amióta a polgáriasodás meg az európai szokások utánzása 
széliében terjed Japánországban, sokan foglalkoznak azzal, hogy 
a régi japán írást a japán nemzet a latin-betűs fonetikus írással 
cseré lje  föl. Ennek sok jó oldala volna. Először is a japán nyelv 
és irodalom jobban megközelíthető volna az európaiak által, 
s azután a betűszedés és általában az írás meg a sokszorosítás 
is hasonlíthatatlanul egyszerűbb módon történnék, mint most.
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A jövő esztendei sajtó-kongresszus helye.
Az angol külügyi állam titkár, S ir  Edward Grey levelet intézett 

az angol u|ságír<5k nemzetközi egyesületének elnökéhez, Gratwicke 
őrnagyhoz, amelyben melegen osztja  azt a tervet, hogy a jövő 
évi nemzetközi sajtó-kongresszu s helye London legyen. Az idén 
ősszel a sajtő-kongresszu s tudvalévőén Berlinben tanácskozik, 
míg 1911-ben Rómában fognak az újságírók nemzetközi kon 
gresszusra egybegyűlni. Londonban Burnham, a Telegraph tu la j
donosa lesz a fogadó bizottság elnöke. A király beleegyezett 
abba, hogy a kongresszus tagjai a windsori kastélyt m egtekintsék.

Nagyszabású műszaki múzeum Budapesten.
A Magyar Mérnök- és Épitész-Egyesület legutóbb foglalkozott 

azzal a kérdéssel, hogy Budapesten egy nagyszabású műszaki 
múzeum létesíttessék. Méhely Kálmán titkár terjesztett elő ez 
iránt részletesen  kidolgozott indítványt, amely kiterjed a múzeum 
létesítésének összes módozataira. A Mérnök- és Építész-Egye
sület elhatározta, hogy a műszaki múzeum fölállítását elvileg 
helyesli, s az erre irányuló akciót napi renden fogja tartani. 
A műszaki múzeumban nézetünk szerint helyt találhatnának a 
könyv- és könyomdai meg könyvkötői gépek, a papirosgyártásra 
szolgáló gépkolosszusok, hidraulikus sajtók, dinamók stb. is.

ítélőtáblái döntés a társszerzői felelősségről.
A budapesti királyi Ítélőtábla egy rágalmazási pörben, am ely

nek két fővárosi lapszerkesztő volt a vádlottja, a következő 
döntést, illetőleg elvi k ijelen tést te t te : Az a körülmény, hogy a 
szerkesztő a szerkesztőségi munkatársnak valamely cikk átala
kítására utasítást ad, a szerkesztővel szem ben nem állapítja meg 
a társszerzői minőséget, mivel az átalakított cikk ez esetben  is 
nem az ő, hanem a munkatárs szellem i produktumát képezi, a 
szerkesztő tehát csak bűnrészes (fölbujtó) volna, mely m inőség
ben ő azért nem vonható felelősségre, mivel a bűnrészesség a 
sajtójogi felelősségnek a keretéből teljességgel ki van zárva.

Goya-kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.
Két nagy érzés uralja lelkünket, midőn a Szépművészeti Mú

zeumban Francisco de Goya műveit szem léljük. Egyik érzés az a 
bizarr, szarkasztikus humor, mely rajzaiból felénk árad, de leg
nagyobbrészt a másik érzés, melyet a tizennyolcadik századbeli 
Spanyolország borzalmai keltenek bennünk. Oly kaliberű művész 
volt Goya, melyhez hasonlót a grafikai nagyságok közt ritkán 
láttunk még. Etikailag annyiban kell, hogy érdekeljen bennünket, 
mivel ő reálisabb krónikása volt a korának, mint bárki más.

Egyes korszakoknak krónikásai rendszerint csak a száraz 
tényeket vetették gépiesen p ap irosra ; velük szemben kiváló 
érdeme Goyának, hogy nemcsak krónikása volt korának, hanem 
egyszersmind kíméletlen kritikusa is. Műveinek terem tésekor 
mindvégig az örök igazság in sp irá lta ; a nagy erkölcsi züllés, 
hazájának szégyenteljes nyomora ihlette őt meg, s ezek m egörö
kítésére a legideálisabb esz k ö z ö k et: az aquatintát, m ezzotintót, 
acéltűt és a litográfiái követ használta. Működése a festőm űvé
szethez csak egynéhány olajba festett vallásos képe révén áll 
összefüggésben. De annál közelebb áll az ő művészete a grafi
kához, melynek soha el nem pusztítható eszközeivel örökítette 
meg fényes alkotásait a mai kor számára, s ép ez okozza azt, 
hogy jobban kell őt megismernünk. Goyát kétségkívül két cél 
vezérelte, mely halhatatlanná tette ő t ; e z e k : az etika és a gra
fikai művészet. Az etikát kutató emberek bizonyára némi meg
döbbenéssel fogják tap aszta ln i: mily óriási realizm ussal, néha 
fantáziával, gyakran jó leső  humorral merte bonckése, azaz hogy 
acéltű je alá venni az ő korának m isztikus borzalm asságait, 
igen, ezenkívül azt is észreveszik majd az etikát kereső em-

Választmányi ülés 1908. évi május hó 19-én.
Tanay Jó zse f elnök és Pollák Sim on alelnök akadályozva lévén 

a m egjelenésben, a választmány Gyöngyösi Sándor választmányi 
tagot kéri föl az ülés vezetésére.

Je len  vannak: ifj. Aigner Antal I. titkár, W anko Vilmos II . tit
kár, Bozsik István pénztáros, Sarlós Lajos ellenőr, Hotlőssy 
Ján os II. leltáros, Bárány Nándor, Busay Balázs, Fekete Béla, 
Goldberger Ármin, Gyöngyösi Sándor, Prüner Arnold, Schorn-

berek, hogy hiszen oly kritikus volt Goya, aminő most is elkéne 
a ml romlott társadalmunkban. Mert az a tény még nem mond 
semmit, hogy nálunk nincsenek oly rettentő bikaviadalok, am i
lyeneket Goya nekünk ra jz o lt ; a háború borzalmait nem érezzük, 
a kínzás gyötrelmei megszűntek, de hány száz kegyetlen intéz
ményünk van e helyett, melyek ostorozásához szükségünk volna 
ily kaliberű emberre, mint Goya volt. Sa jnos, de való, hogy az ő 
kifigurázott kora sok tekintetben méltó pendantja a mi társadal
munknak. Nagyon sok azon agonizáló vegetációknak a száma, 
melyekre kitünően ráillik Goyának 40. számú aq u atin tá ja : 
"D e  que mai mórira ?” (m agyarul: miben fog meghalni 7), mely 
rézmetszet egy szamarat ábrázol, ki egy haldokló ember beteg
ágyánál ülve, elgondolkozik azon, hogy tulajdonképpen milyen 
betegségben is fog elpusztulni. — És mindvégig csupa é leslátás
sal, szarkazm ussal és velőkig ható gúnnyal, néhol misztikusan 
m egrajzolt jelenetek karakterizálják a műveit. Igazi gyönyörűsége 
telik benne a grafikusnak. Briliáns technikája főleg hideg tűvel 
kombinált aquatintáin domborodik ki, melyek fő jellegzetessége 
a leginkább pointirozott háttér, melyből annál érdekesebben 
emelkednek ki a vonalas módon, néhol kevesebb plasztikával, de 
annál pregnánsabb kontúrral m egrajzolt figurák, s ép e ténye
zőknek lehet tulajdonítani azt a hatást, melyet műveinek kivite
lével reánk gyakorol. Egynéhány litográfiája elm osódott már. de 
fehér-fekete foltkontrasztjainak bizarr érdekessége kárpótol ben 
nünket ezek fogyatékosságáért. — Ha a Goya által kultivált mű
faj nem is, de technikája m indenesetre követésre méltó az uj 
generáció részéről, mely azt hiszem, term őtalajra találna műpár
tolás esetén, ami nálunk — sa jna — még nem valami nagyon 
kiterjedt fogalom. Minket nyomdászokat bár technikáját illetőleg 
is érdekel G oya: etikai szempontból még jobban föl fogja k e l
teni figyelmünket az ő mondhatni szociális gondolatoktól áthatott 
és átitatott művészete, mely hivatva volt korának meg fajtájának 
bűneit kíméletlenül ostorozni, de egyúttal hivatva úgy a je len 
korban, mint a késő utókorban az etikáért és az esztétikáért, 
összevont fogalommal mondva az általános nagy szépért le lk e 
sedő em bereknek műélvezetet nyújtani. Goya fontosabb é le t
momentumaira nem szándékozom kitérni, mert hisz az ez iránt 
érdeklődőknek bő fölvilágosítást nyújt a kiállítás katalógusa. 
De mindenekfölött ajánlom szaktársaim nak Goya műveinek meg
tekintését, nemcsak önművelés végett, de ami legfontosabb az ő 
mesterműveinél — s ezt meggyőződéssel állíthatom — nézzék 
meg az ő korát, s  ráism ernek a miénkre. Propper Ernő.

Szerkesztőségi meg kiadóhivatali üzenetek.
Többeknek. A G rafikai Szem le jövő füzetének zárlata junius 

hó 21-ike. Amennyiben azonban hosszabb közleményről van szó, 
ajánlatos ezt a hónap 12-ikéig beküldeni, mert a zárlat ideje körűi 
rendesen szorulunk már hely dolgában. A m ellékleteket lehetőleg 
mindig 19-ikéig kérjük beküldeni, hogy az esetleges konfekcio
nálásukhoz meglegyen a kellő idő. A május havi Grafikai Szemle 
példányszáma a tagok folytonos szaporodása miatt 1900 lesz. 
Mellékletképpen való közlésre elfogadunk bármely olyan m inta
szerűen szedett és nyomtatott nyomtatványt, amely alkalmas arra, 
hogy általa a könyvnyomdászatbeli közizlés javuljon. Az efféle 
m ellékletek közlésekor a papiros árát az illető nyomdának meg
térítjük. A nyomtatás m egkezdése előtt azonban m indenesetre 
levonat küldendő a Grafikai Szem le szerkesztőségének, amely 
a m ellékletül alkalm asságot illetőleg rögtön megadja a választ.

S z „  Budapest. 0 n  arra kér bennünket a levelében, hogy ameny- 
nyiben tudunk valahol szedő-hiányról, értesítsük róla. Nagyon 
szívesen m egtesszük, mihelyt kifogy a Szakegyesületből az 
utolsó munkanélküli is. Addig azonban ne szám ítson reánk.

Többeknek. Grőh István tanár "A  magyar díszítő m űvészet" 
című monumentális munkájának az ára kötetenkint 30 korona. 
Megrendelhető a szerzőnél (Budapest IX, Kinizsy-utca 39. szám). 
Amennyiben részletfizetési kedvezményt óhajtanának k ieszkö
zölni : tessék e kérésükkel közvetetlenül a szerzőhöz fordulni.

stein Jakab, Spitz Adolf és Stalla Márton választmányi tagok, 
továbbá Novák L. a Grafikai Szem le szerkesztő je. Igazolva tá v o l: 
Tanay József elnök, Pollák Sim on I. alelnök és Morőcz Jenő 
választmányi tag.

H oilőssy Ján os napi rend előtt fölvilágosítást kér Busay Balázs 
póttagnak a választmányba soron kívül történt behívásáról. 
Tévedés esete  forogván fönn, s minthogy a soron volt Augenfeld 
M. Miksa póttag a választmányi tagságot úgysem fogadta el, fö l
szólaló  a nyert fölviiágosltásban megnyugszik.

■■ ■■
■■■■

■ ■■ ■
Hivatalos közlemények. ■■■■
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Löwy Salamon póttag levélben jelenti be, hogy a választmányi 
tagságot nem fogadja e l : a választmány kiegészítéséül a legköze
lebbi póttag : Richter Márton fog behivatni.

Az Évkönyv dolgában Novák László szerkesztő teszi meg elő
terjesztését. A választmány Fekete Béla indítványára egyhangúlag 
a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságot jelöli meg az Évkönyv 
előállítási helyéül. Az a|ánlat megtételére szerkesztő szaktárs 
kéretett föl. Előfizetési ára 3, megjelenés utáni ára 4 koronában 
állapíttatott meg.

Wanko Vilmos előterjeszti a tanfolyami előadóknak a jövő 
tanfolyami évre vonatkozó javaslatait. A választmány, tekintettel 
az előterjesztés terjedelmes voltára, könnyebb áttanulmányozás 
céljából azt a Grafikai Szemlében leközölteti, s az ez ügybeni 
döntést a jövő választmányi ülésre halasztja.

Az előadók javaslatára Bauer Ferencnek, a tanfolyamok m áso
dik gépmesterének 50 korona tiszteletdíjat szavaz meg a vá
lasztmány.

A rendkívüli közgyűlésen választás alá kerülő tanfolyamvezetői 
tisztségre Augenfeld M. Miksát, helyettes tanfolyamvezetői tiszt
ségre Wanko Vilmost, adminisztrátori tisztségre Kaufmann Dezsőt, 
tanfolyami gépmesterül pedig Bauer Henriket ajánlja.

Elnökséget fölkéri a választmány, hogy hivatkozással a Kör 
missziót tellesítő vidéki szakelőadásaira és kiállításaira : a keres
kedelemügyi miniszterhez utazási szabad jegyek engedélyezése 
végett megkeresést intézzen.

Pénztáros jelentése a pénztár állapotáról és tagsági forgalomról 
tudomásul szolgál.

A Jótékonysági Kör átirata, melyben kéri Körünket, hogy 
a junius 28-adika előtti s az utána következő vasárnapon mulat
ságot ne tartson, tudomásul vétetik.

A miskolci szaktársak pályázat útján óhajtják nyári mulatságuk 
meghívóját e lkészíttetn i; az ezen alkalomból beérkezett pálya
munkák elbírálására Körünket kérik föl. — Kiadatik a szak- 
bizottságnak.

Wanko Vilmos bemutatja a Grafikai Szemle 1907. évi m ellék
leteit bíráló bizottság határozatát, mely tudomásul vétetik, s 
pénztáros a díjak kifizetésére utasíttatik.

A m. kir. technológiái iparmúzeum igazgatósága szaktanfolya
munk eredményét kiállítás céljából elkéri. Készséggel áten
gedtetett.

Gróh István iparművészeti tanár Körünk rendelkezésére bocsá
totta "M agyar díszítő művészet” című művének egy példányát, 
amelyért köszönetünket levél útján fogjuk kifejezni.

A lemondás folytán megüresedett II. alelnöki tisztség betölté
sére a választmány Szeniczei Mihály gépmester szaktársat fogja 
a rendkívüli közgyűlésnek ajánlani.

Olés vége.
Ifi. Aigner Antal, I. titkár.

Jegyzőkönyv,
fölvétetett a Grafikai Szemle 1907. évi mellékleteinek elbírálására 
kiküldött szakbizottság 1908. évi május hó 7-én megtartott ülésén.

Jelen  vannak : Heller Ignác, Friedmann Adolf, Janovszky János, 
Spitz Adolf és Hollóssy János. A megjelenteket a választmány 
nevében Wanko Vilmos II. titkár üdvözli, s kéri a bizottságot, 
hogy elnököt, előadót és jegyzőt válasszon. Elnökül Heller Ignác, 
előadóul Spitz Adolf szaktárs választatott m eg; a jegyzőkönyv 
vezetésére Wanko Vilmost kérik föl, dacára, hogy kijelentette, 
m iszerint érdekelt fél lévén, a bizottság tanácskozásán részt nem 
vehet. A bizottság mindamellett őt bízza meg a jegyzőkönyv-veze
téssel, azon megjegyzéssel, hogy a tanácskozásban részt nem 
vehet, s csupán az esetleg szükséges fölvilágosításokkal szolgálhat.

Heller szaktárs az ülést megnyitván, Wanko Vilmos ismerteti 
a bizottság feladatát s azon határozatokat, melyek ez üggyel 
összefüggnek.

Ezután a Grafikai Szemle m ellékleteit teljes számban átadja a 
bizottságnak.

Megállapíttatott, mely mellékletek vehetnek részt a pályázaton, 
s ezután alapos és tüzetes bírálat után sajnálattal konstatálja a 
bizottság, hogy a pályázat eredménye abszolúte nem kielégítő, s 
csak nagy nehezen lehet kitüntetésre méltó munkát találni.

Kitüntetésre ajánltatnak a következő mellékletek :
A fővárosi I. (30 koronás) d íjra :
a Károlyi Győrgy-féle levélfej (közőltetett a novemberi számban). 

Szép, elegáns munka. Lénia-szedése nem elég precíz, s a színe
zés diszharmóniája kifogásolandó.

A vidéki I. (30 koronás) díjra :
a debreceni Hoffmann és Kronovitz cég kártyája (közőltetett az 

októberi számban). ízlésre valló munka, csupán a domborításra 
használt "stan cn i" egyenetlen vésése hibáztatandó. E tekintetben 
nagyobb precizitást vártunk.

A három II . (20 koronás) d íjra :
A "Gépterem” című melléklet (közöltetett a juliusi számban) 

szép, kifogástalan nyomtatásiért.

A Bercsényi-nyomda levélpapirosa (közöltetett a szeptemberi 
számban). Eltekintve a szedés egynéhány hibájától, törekvésre 
valló munka.

A Fried és Krakauer nyomda körlevele (közöltetett a juliusi szám
ban). A fejszöveg elhelyezésének hibás volta kifogásolandó. 
Színezése nem a legjobb, hatástalan. Máskülönben az első sorba 
volna helyezendő.

Oklevelekkel való k itü n tetésre:
Kner Imre üdvözlő kártyája (közöltetett a januári számban), az 

alapnyomat vésésénél nagyobb figyelmet kellett volna kifejteni, 
mivel annak kidolgozása nem precíz.

A "Művészi síremlékek"  c. melléklet (közőltetett a juniusi 
számban).

Négyszínnyomat a Jókai-nyomdából (közöltetett a márciusi szám
ban). Remek nyomásáért.

Werner Géza levélfeje (közöltetett az áprilisi számban).
Lutz-féle levélfej (nyomtatott a Berkovits-nyomdában, közöltetett 

a májusi számban).
Indítványozza a bizottság, hogy a díjak közül az első (30 koro

nás) fővárosi díj Fekete Bélának, az első (30 koronás) vidéki díj 
Strébely Gusztáv és Szathmáry Gábornak Debrecenben, a három 
(20 koronás) második díj Keszler Vilmosnak, Brónyai Lajosnak 
és Wanko Vilmosnak adassék ki.

Az öt oklevéllel ped ig : Kner Imre, Prüner Arnold, Schimek 
Ferenc, Kun Kornél és a Spitz-féle keretfej szedője tüntettessék ki.

Elnök a megjelentek türelmét megköszönvén, az ülést bezárja.
Heller Ignác, elnök. Spitz Adolf, előadó

Bírálati jelentés a kassai szakegyesületi cso
port népünnepélyének meghívóiról.

— Az 1908. évi április 24-én megtartott szakbizottsági ülésből. —

A szakbizottság tagjai a beküldött 11 pályaművet megszemlélve, 
egyértelműleg elismerik, hogy a pályázók szakképzettségük el- 
vitathatlan bizonyítékát szolgáltatták az igen szép munkákkal, 
melyek a tavalyi meghívópályázatra beküldött munkáknál minden 
tekintetben sikerültebb alkotások.

A beküldött pályaművek jeligéje és rövid leírása a következő:
1. Próbaszerencse:
Magas formátum, 1. és 3. oldala zöldes-fekete színű lénia-kom

bináció ; a léniák közötti hely fehéren kivágva a chamois-alapból, 
mely a papiros egész fölületét födi. Az első oldal felső felén 
ezüst alapon domborított Gutenberg-mellkép, alul pedig, kék 
alapon kétfejű nyom dászsas; középen a "m eghívó" sző. Belső 
oldalán zölden nyomtatott szöveg egy vörös sorral.

2. Medusa:
Zöld "S e c e s s io "  borítékpapir. Első oldalán egy női fej és 

gömbölyű gótikus betűfajból szedett szöveg barna színnel nyom
tatva. Belső oldalának kerete lénia-kombináció, a szöveggel együtt 
szintén barna színnel nyomódott. A keret alapnyomata, valamint 
az első oldalon alkalmazott női fej háttere narancsszín vízfesték
kel van kifestve.

3. Törekvő:
Haránt nyolcadrétű műnyomó papirosra van nyomtatva. Nyolcad- 

petit fekete léniákból szedett keret három mezőre osztja. A 
középső mezőben a fő szöveg, a két oldalsó mezőben az alá
rendelt szöveg van elhelyezve. A keret a fősorral barna színben, 
a szöveg zöld színben nyomtatódott, az egész alá alapnyomat 
alkalmaztatott, melyből a léniaközök ki vannak vágva. Alsó és 
felső részén végig futó kockák és a domborított művészjelvény 
arany színnel vannak nyomtatva.

4. Tanulni kell:
Nagy alakú műnyomó-papiroson négy színben nyomtatott meg

hívó. Léniából szedett tetszetős kerete arany; az igen keskeny 
alakra szedett szöveg barna színben van nyomtatva. A szöveget 
körülvevő zöldes-szürke alapnyomat fölé Máser-lemezbe vágott 
rózsa- és levéldiszítés van ugyanazon színnel nyomva.

5. Vigalom:
Kétpontos fekete léniából szedett keret, fölső részében egy 

ipart és kereskedelmet ábrázoló vignetta van elhelyezve. A kere
ten belül kétpontos körökből szedett pajzsalakban elhelyezett 
szöveg vékony szecessziós groteszkből szedetett. A köröket a 
művészjelvény három pajzsa töri meg, melyek egyikében ismét 
csak a művészjelvény, másikában a festékpamacsok, a középsőn 
pedig a nyomdászcímer van elhelyezve. Belső oldalán elhelyezett 
szöveg körül három léniakeret s az ezek által határolt nagy üres 
fölületeken virágok vannak elszórtan elhelyezve. Léniakeret 
sötétkék, a szöveg viola-színű. 0 tfé le  alapnyomat vízfestékkel 
van kifestve.

6. Rem ény:
Nyolcadrét alak. Barna színben nyomtatott egyszerű lénia-szedés, 

mely az alul elhelyezett nyomdászcímert körülvéve, a fölflletet
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három mezőre osztja . Ezeken belül a kék színű szöveg van elh e
lyezve. Szöveg alatti alapnyomat világos kék, a léniák közötti 
12 pontnyi szalagfelület alapnyomata sárga.

7. M indm e:
A világos kék alapon kék színben nyomtatott kúpalakú szöv e

get ra jzolt és M áser-lem ezből vágott zöld keret veszi körül. A 
két fő sor barna színben, a rajz egyes belső részein alkalmazott 
második alapnyomat pedig szürke színben nyomtatődott. Alul 
szürke alapon dom borított Gutenberg-mellkép.

8 a —f. Sorbonne:
Hosszú, keskeny alak egyszer behajtva. Födőlapján — mely az 

alső  lap nagyedrészét födetlenül hagyja — Ankerből szedett 
keretben kis nyomdászcímer, alatta pedig három sornyi szöveg. 
A födőlapon és az alsó lapnak az előbbi által fedetlenül hagyott 
negyedrészén egyszerű negatív vonalkombináciőval díszített alap- 
nyomatot alkalmaztak. Belső oldalán egyszerű léniakeretben a 
meghívó szövege van elhelyezve. Színezése hatféle.

9. Munkában  :
Úgy az első, mint a második oldalát alapnyomat födi, melyből 

negatív Patriz-H uber-díszítm ény van kimaratva. Az első  oldalán 
a "M eghívó” sző és dátum kék színben nyom tatődott; a két sor 
között elhelyezett nyomdászati vignetta arany. Belső  oldalán ver- 
zális Habsburgból szedett szöveg barna színnel, a fő sor kékkel 
nyomódott.

10. D iligentia:
Egyszerű léniakerettel két rés zre va n osztva ; a ölső keretben 

a "M eghívó”  szó, az alsó  keretben a kék színű szöveg nyert 
elhelyezést. A külső léniakeretek és szöveg között a felső  ré sz 
ből nonpareille köröcskékből szedett szalag függ, s  alul félkörben 
fut végig. Az alső és fölső keretek összekötendők ; a domborított 
Gutenberg-m ellkép szintén nonpareille köröcskékkel határoltatott. 
A léniák között és a köröcskék által határolt fölületen világos 
kék alapnyomat alkalmaztatott, melyből a mellkép fehéren 
hagyatott. Szöveg és léniák kék, a két fősor a köröcskékkel 
barna színnel nyomódtak. A második alapnyomat chamois.

11. E gyesült e rő ve l:
Lénia-kom bináció két alapnyomattal. E lső oldalának felső részén 

viola-színben nyomott vignetta és narancs-színű művészjelvény 
van alkalmazva, alul két sor. Belső  oldalán a zöld színben 
nyomott szöveg W ittelsbachből szed v e; a két fő sor narancssárga.

A szakbizottság tagjai a munkák tüzetes m egszemlélése után a 
kővetkező m egjegyzéseket tették :

Az 1. számú m unkára: Szedése jó , kivitele tetszetős ; a m áso
dik oldal lénia-kom poziciőja sikerültebb az első oldalénál. Sorok 
erőltetettek. Nyomása briliáns, színezése is kifogástalan. Nyomás 
tekintetében első helyen áll az összes pályamunkák közt.

A 2. számú m unkára: Első oldala tetszetős. A második oldal 
kom pozíciója hibás, szövegelrendezés nem a legszerencsésebb, 
erőltetett. Nyomtatás jó  és tiszta. A narancsszín helyett a papir- 
színnél mélyebb színnel jobb hatást érhettek volna el. A narancs
szín különben sem hozható ki tisztán a munka papirosán.

A 3. számú munkára : A szöveg elrendezése jő , sikerült. Helyes 
és ízléses lénia-kom bináció. Az iniciálé elmaradhatna  s a szavak  
közötti beosztásra nagyobb figyelemmel lehetett volna a munka 
szedője. Nyomás kitűnő. Színezése jő, bár az aiapnyomat zöldes 
színben  jobb volna.

A 4. számú m unkára: A szöveg túlkeskenyre van szed ve; 
így a sok díszítés agyonnyomja. Az alakja is inkább megfelel 
egy étlapnak, mint egy modern meghívónak. Elism erendő, hogy 
úgy a szedő, mint a nyomó sok ambícióval és fáradsággal dol
goztak, bár siker nem koronázta munkájukat. A meghívó nyomása 
nem eléggé tiszta, a szöveghez mélyebb színt alkalmazhattak volna.

Az S. számú m unkára: Túltengő díszítés, nagyon ízléstelen 
munka. Az ipar és kereskedelem  vignettája nem való nyomdász
mulatság meghívójára. Jogosulatlan a művészjelvény használata 
is — ez áll a többi pályamunkákra is. — A vékony betűből szedett 
szöveget agyonüti a vastag és sok csiri-csári. Színezése tarka.

A 6. számú m unkára: íz léses munka, bár lénia-kom poziciőja 
kissé kezdetleges. Nyomása jő . Színezése gyenge.

A 7. számú munkára : Tetszetős munka. D íszítése divatját múlta. 
Térelosztása helytelen. Nyomása jő. Színezés tek in tetében : a 
kék tónus helyett a zöldest s annak helyébe a kéket nyomhatták 
volna. Sokkal hatásosabb lenne a munka.

A 8 a —f. számú m unkára: E lső  oldala jő  minden tekintetben. 
A belső oldal d íszítése kezdetleges, bár a szöveg kifogástalanul 
van megszedve. Nyomása és színezése jő , legsikerültebb az
a) jegyű.

A 9. számú m unkára: Fáradságos és sikertelen munka. Túlsók 
díszítés, szövegbeosztás nem a legjobb. A sorok sem sikerültek. 
Szebb lett volna, ha kurrens betűkből szedik, csupán a fő sort 
verzálisből. Színezése gyönge, a tónus híg s nem tiszta.

A 10. számú m unkára: A szöveg dominál, a díszítés kom pozí
ció ja  hibás. A mellkép alá is tónust kellett volna alkalmazni. Az 
alső és fölső rész között az összeköttetés nincs meg. Hibái 
dacára nagyon ízléses és elegáns munka. Színezése és nyomása 
kifogástalan.

A 11. számú m unkára: Lénía-kom bináciő helyes az első olda
lon, a második oldalon azonban nagyon gyönge ; sorai sem a leg
sikerültebbek. Nyomás nem elég tiszta. Színezése jő.

A tiszteletjegyre 3 pályamunka érkezett be :
1. Mindme. Négy sornyi szöveget világos Phönix-dísz vesz 

körül, melynek alsó részén fehéren hagyott körben a Gutenberg- 
mellkép van domborítva. A szöveg gyönge a díszítéshez képest. 
Ezt a hibát azonban a színezéssel helyreüthetni. Nyomás jő.

2 a —b. Egyesült erővel. Szed ése kom binációja a hasonló je l 
igéjű meghívóéval azonos. Gyönge munka. Nyomása jó. Színezése 
édeskés, nem modern.

3. Vigalom. A hasonló jeligéjű  meghívó zsánerében készült, 
ízlésesnek nem mondható.

Budapest, 1908. május 4-én. Wanko Vilmos.

Előterjesztések az 1908-1909-ediki tovább
képző tanfolyamokra vonatkozólag.

Tanfolyamaink előadói kara folyó évi május hő 12-én tartott 
értekezletén foglalkozott az 1908-1909-ediki tanfolyamok ügyével. 
Megállapodásainkat volt szerencsém  a választmányi ülésen ism er
tetni, minekutána a választmány úgy határozott, hogy az elő ter
jesztések ügyében a jövő havi választmányi ülésben történik 
végleges döntés, s  hogy az előterjesztett anyag alaposan áttanul
mányozható legy en : annak a Grafikai Szem lében való leközlését 
rendelte el.

Ezeknek előrebocsátása után kérem a szaktársakat — különö
sen és első  sorban a választmány tagjait — hogy az alábbi e lő 
terjesztéseket s indokolást alaposan áttanulmányozni s esetleges 
észrevételeiket annak idején megtenni szíveskedjenek, annál is 
inkább, mivel a jelen tervezet az elmúlt tanfolyami év tanulságai 
alapján készült.

Nemcsak csekélységemnek, de az előadói kar mindegyik tag já
nak az a meggyőződése, hogy a jövő évi tantervezet az elmúlt 
évben érvényben volt és sikeresen  keresztülvitt tanrendszer 
alapján készülhet.

Tökéletesíteni, bővíteni kell azt, hogy a jövő esztendőben váll
vetett, ügybuzgó munkálkodással az eddigieknél nagyobb, fénye
sebb sikert tudjunk elérni.

A tantervezetre vonatkozólag csupán az alapvonalakat, a k e re 
teket állapíthattuk meg. A részletes tantervezet kidolgozása még 
korai volna, mivel nem tudjuk, hogy a jövő esztendőre hol és 
hány ra jz - illetve tanterem fog rendelkezésünkre állani.

Úgy mint az utolsó tanévben, jövőben Is a gyakorlati tan ítás
nak kell uralnia a tanrendszert. Az elméleti előadásokat, ameny- 
nyire csak lehetséges, kiszorítjuk, mivel ezek még egyetlen taní
tási évben sem váltak be, s meggyőződtünk arról, hogy a helye
sen vezetett gyakorlati tanfolyamokat a hallgatók szívesebben és 
szorgalmasabban látogatják, s az életben is csupán a gyakorlati 
tanításban elsajátíto tt tudásnak veszik nagyobb hasznát.

Tanterv-beosztásunk a következő volna :
I. Gyakorlati tanfolyam ok:
a) Rajztanfolyam ; kezdők és haladók részére , az eddigi tan

rendszer tökéletesbítésével, s csupán korlátolt számú hallga
tósággal.

b) V ázlatkészítési tanfolyam az eddigi rendszer szerint.
Ezzel szerves kapcsolatban folynak a
c) szedésgyakorlatok vasárnap délelőtt és  ezenkívül néhány 

hétköznapi estén.
Az Értesítő m ellékleteinek elkészülte után hét-nyolc vasárnapon 

tanítanók a
d) alapnyomati lem ezvésést a tanfolyami év végéig.
e) A mértani ra jz  tanítását is tervbe v ettü k ; ennek szükséges

ségét fölösleges bővebben fejtegetni.
f) A gépmesterek és nyomók tanfolyamán tanulják a színes 

nyomtatást, a három- és négyszínű-nyomtatást, valamint nyom
tatják az Értesítőt.

II . Elm életi előadások:
a) Magyar nyelv.
b) Német nyelv (Berlitz-rendszerű tanítással).
c) A havi ülések szabad előadásai.
Az első kettőhöz a Szakegyesület erkölcsi támogatását is ki- 

kérhetnők.
I I I . Tanulmányi k irán d u lások :
Egyelőre csak három gyárnak a m egtekintését vettük tervbe, 

még p ed ig :
1. az Első Magyar Betűöntöde Részvénytársaságét;
2. a W örner-féle gépgyárét, és
3. a Lorilleux-féle festékgyárét.
IV. A tanfolyamok keretében rendezzük ez idén a vidéki k iá llí

tásokkal kapcsolatos szakfölolvasásokat is, melyekre az idén 
igen nagy gondot kell fordítani, hogy vidéki tagtársaink igényeit 
kielégíthessük.

A vidéki kiállítások rendezésénél számítunk nemcsak az e lő 
adók, de nevesebb m esterszedőink és a nyomdatulajdonosok
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támogatására Is, akiktől csupán annyit kérünk s joggal elvárunk, 
hogy nyomtatványgyüjteményeiket vidéki kiállításaink céljaira

^ " k iá l l í t á s o k  rendezése iránti kérelmek a tanfolyam vezetőség
hez intézendők és pedig négy héttel a kiállítás napja előtt.

Vidéki tagtársainknak gondoskodniok kell arről, hogy a kiállí
tások és fölolvasások a legnagyobb nyilvánosság előtt tartathas
sanak meg.

A vidéki kiállítások költségeit k ép ezik : az úti költség (köze
lebbi helyekre III. osztályú, távolabbiakra II . osztályú vasúti 
jegyet számítva), az esetleges szálloda-költség, valamint hat 
koronányi napi díj.

Az úti költség megtakarítása céljából kívánatos, hogy az elnök
ség a vasúti szabad jegyek iránti lépéseket haladéktalanul 
megtegye.

A vázlatkészítés sikerének biztosítására szükséges, hogy a 
kísérleti nyomda anyaga bővüljön, amit olykép vélünk elérhetni, 
hogy átiratokkal fordulunk a hazai és külföldi betűöntödékhez, 
betűknek és díszítményeknek — a tulajdonjog fentartása mel
lett — átengedése iránt. Amennyiben ez sikerre nem vezetne, 
úgy anyagi áldozatot leszünk kénytelenek hozni.

A gépterem berendezése sem felel meg a mostani különleges 
viszonyoknak, ez ügyben különben már eljárás folyik az iránt, 
vájjon nem cserélné-e be a W örner-gyár a most rendelkezé
sünkre álló gyorssajtót egy nagyobb gépre.

Egy Phönix- vagy Victoria-gép átengedése iránt is folyamatban 
vannak a tárgyalások.

Miután a Ganz és Társa cég az elektrom otort elvitette, egy 
ilyennek a beszerzése is égetően szükségessé válik.

Az Évkönyvekből és a Grafikai Szem léből kikerülő kliséh al
maznál is kiselejtezendök a fö löslegesek, s az értékesíthető 
klisé-anyag eladandó.

Miután a kísérleti nyomda leltára is fö lv een d ő: ajánljuk, hogy 
a kísérleti nyomdabeli összes fölrámolandő szedések osztassa
nak el, s ennek megtörténte után a leltár vétessék föl.

A tanévet 1908 október 4-ikétől 1909 április 10-ikéig terjedő, 
27 vasárnapot magában foglaló tanfolyami évre tervezzük ; ez idő 
alatt csupán kétnapos karácsonyi és egynapos közgyűlési szünet 
adatnék.

A részletes tanóra-beosztást még lehetetlen megállapítani, m i
után még nincs eldöntve, hogy lesz -e  egyáltalában megfelelő 
helyiségünk.

Rendes évi közgyűlésünkön szó esett arról, hogy a tanfolyami 
Értesítőt a vidéki tagok ingyen fogják kapni. Erről a tervről — 
bármennyire is sajnáljuk — le kell mondani. De meg az Értesítő
nek 1300 példányban való nyomtatásához sem időnk, sem anyagi 
erőnk nincsen, fgy tehát meg kell elégedniök a jő vidékieknek, 
ha csupán városonkint egy-egy példányt juttathatunk el könyv
táruk részére.

A tanfolyamokra való beiratkozási föltételeket a következők
ben ism ertetem :

A Könyvnyomdászok Szakköre továbbképző tanfolyamait láto
gathatja minden szaktárs, aki a Körnek tagja, tanfolyamonkint 
2 korona b iztosítékot tesz le, s kötelezi magát, hogy a házi- és 
munkarendet betartja.

A hallgatók kötelesek pontosan m egjelenni az e lőad ások on ; 
aki hatszor igazolatlanul m ulaszt: b iztosítékát veszti még abban 
az esetben is, ha a tanfolyamot végigjárja. M ulasztásokat a szak
köri házi pénztárosokkal igazolhatni.

E biztosítékos rendszert újból életbe kellett léptetni, mivel a 
m ulasztások apadása nem nagy mérvű ; így szükséges, hogy némi 
kényszert alkalmazzunk, s  ezzel a kim aradásokat a minimumra 
csökkenthessük.

Tanfolyamunk vezetőségének és az előadói karnak az ügykörét 
a következőkben kívánjuk m egállap ítani:

A Könyvnyomdászok Szakköre elnöke képviseli a tanfolyamok 
intézményét minden irányban.

Tanfolyamunknak oktatásügyi vezetője intézi a tanfolyamok 
ily irányú ügyeit az előadói kar határozatai értelm ében, rt Kör 
elnökével közösen já r el a hivatalos köröknél a tanfolyamok 
ügyeiben. Szerkeszti az Értesítőt.

A tanfolyamvezető helyettese végzi az összes írásbeli munká
kat, a választmánynak és a havi üléseknek je lentést tesz a folyó 
ügyekről, a tanfolyam szedöosztályának leltárosa és fölügyelője 
és az ezzel kapcsolatos ügyekben eljár, m egrendeléseket fogana
tosít és az anyagi ügyeket a tanfolyamvezetővel és a Kör pénz
tárosával egyetértőleg intézi a választmány beleegyezésének fö l
tétele mellett.

A tanfolyami adm inisztrátor ügykörébe tartozik a hallgatók 
ellenőrzése és a rajzeszközök k e z e lé se ; vezeti az előadói érte 
kezletek jegyzőkönyveit és az osztálynaplót. Szükség esetén 
segítségére van a vezetőség többi tagjainak.

rt tanfolyami gépmester fölügyel a gépberendezésre, s gondos
kodik a nyomtatáshoz szükséges anyagok beszereztetéséről.

Az előadói kar időközőnkint ülést tart, melyen a tantervet ille 
tőleg tanbeosztást négy-négy hétre megállapítja. A vidéki kiállí
tásokra fölolvasót küld ki, úgyszintén a havi ülésekre is.

A tanfolyamvezető és helyettese az előadások tartama alatt föl
váltva kötelesek a tanfolyamok helyiségeiben állandóan tartóz
kodni és ügyelni, hogy a tanterv az előadók intenciójának meg
felelően betartassék.

Az értekezleten jelenlevők a vezetőségnek közgyűlésileg való 
m egválasztását óhajtva, a választmánynak ajánlja , hogy tanfolyam- 
vezetőnek Augenfeld M. Miksa, helyettes vezetőnek Wanko Vil
mos, adm inisztrátornak Kaufmann Dezső és tanfolyami gépmes
ternek Bauer Henrik választassák meg.

Ezek után még a következő indítvánnyal lép a tanfolyami veze
tőség a választmány e lé :

Tekintettel arra, hogy az előadók egytől-egyig szabad, pihe
nésre szánt idejüket fordítják a tanítási c é lra : méltányosság 
szem pontjából kívánatos, hogy előadóink fáradságos s ügybuzgó 
m unkálkodásukért őradíjban részesíttessenek.

Kívánatos ez azért is, mivel Gaul igazgató úr hangsúlyozta azt, 
hogy a szubvencióval különösen az előadók óradíjának ügye 
h ozassék rendbe.

Ezek volnának előterjesztéseink . Meg vagyok róla győződve, 
hogy lesz ez ellen k ifo g á s ; nem zárkózunk el semmiféle kriti
kától, sőt kívánjuk, hogy a tanfolyamok előkészítésének nagy 
munkájában minél többen vegyenek részt. Ha látnak hibát, 
mondják meg őszintén, nyíltan, mert még segíthetünk rajta.

Csupán arra kérem a t. szaktársakat, hogy észrevételeiket az 
ügy jó l fölfogott érdekében komolyan és tárgyilagosan tegyék 
meg, menten minden torzsalkodástól, mert mihelyst a szem élyes
kedés terére lépünk, a tanfolyamok ügyén ejtünk oly csorbát, 
melyet nem egyhamar lehet kiköszörülni.

Budapest, 1908. évi m ájus hő 20-án.
Wanko Vilmos.

A Könyvnyomdászok Szakköre pályázatai.
A Könyvnyomdászok Szakköre választmánya 1908 április 22-én 

kelt ülésén elhatározta, hogy a magyarországi könyvnyomtatók 
fokozottabb szakbeli fe jlőd ésre buzdítása végett pályázatot h ird et:
I. az 1909-ediki Évkönyv kőnyvdíszére; II . az 1909-iki Évkönyv 
legjobbnak talált szak cik k ére ; III. ugyanez Évkönyv hirdetései
nek leg jo b b ja ira ; IV. az Évkönyv m ellékleteinek legjobbjaira.

Általános fö lté te lek : A pályázatok bármelyikében is csak a 
Könyvnyomdászok Szakkörének tagjai vehetnek részt. A pálya
bíróságot a Szakkör szakbizottsága esetrő l-esetre  a maga kebelé
ből állítja  össze, kívül álló szakférfiak bevonásával. A pálya
munkák tárgyára, alakjára stb. vonatkozó fölvilágosítások az Év
könyv szerkesztő jén él, Novák Lászlónál (Hold-utca 7.) kaphatók.

Különleges föltételek : I. az Évkönyv kőnyvdísze tekintetében : 
Szükségeltetik összesen  mintegy tizenöt - húsz cikkhez való 
homlokléc, iniciálé meg záródísz, továbbá borítékcím , béléspapi
ros meg esetleg címlap is. A papiros nagysága megegyezik a 
tavalyival; minőség dolgában olyan, mint a Grafikai Szem le m os
tani papirosa. A kolumnák magassága negyvenegy ciceró , szé les
sége huszonöt ciceró. Jó l teszi azonban a tervező szaktárs, ha 
kettős nagyságban készíti a rajzokat, hogy így a kicsinyítés 
következtében a kidolgozás esetleges hiányosságai enyhüljenek. 
A pályázati határidő ju lius hő 1-je , de elég, ha ez időre csak a 
borítékcím  vázlatát, meg a hom loklécek, iniciálék és záródíszek 
közül három-három te ljes  kidolgozásút küld be a tervező szak
társ az Évkönyv szerkesztő jén ek . Stílus dolgában határozott 
kikötés nincsen, a könyvnek külföldön való elterjedtsége azon
ban szükségessé teszi, hogy lehetőleg nem zeties köntösben 
je len jék  meg. A pályadíj 100 korona, s  minden körülmények közt 
kiadatik a nyertesnek akkor, ha az utolsó ra jzot is elkészítette. 
Az abszolút becsű többi munkák tervezői díszoklevelet kapnak. 
A pályázat titkos. Mintaoldal a szerkesztőségben kapható.

II . A szakcikk tek in tetében : A pályázaton részt vesznek az 
1909-ediki Évkönyvben m egjelenő összes dolgozatok, tárgyra és 
terjedelem re való tekintet nélkül. Pályadíj 50 korona, beküldési 
határidő augusztus hó 15-ike. Je lig és levél stb. efféle fölösleges.

I I I. Az Évkönyv hirdetései dolgában: Az 1909-iki Évkönyv h ir
detései négy-négy oldalankint más-más nyomdába adatnak meg- 
szedés és kinyomtatás végett. E négykolumnás hirdetés-csoportok 
legjobbjának szed ője 30 korona, az ezt követőleg legjobbnak a 
szed ője pedig 20 korona jutalom díjat kap. A pályázatban való 
részvételt illető óhajok Bozsik István szaktársnál jelentendők be.

IV. Az Évkönyv m ellékleteit ille tő leg : Ennek a pályázatnak az 
lévén a célja , hogy Magyarország nyomdaiparának képességeit 
mutathassuk b e : részt vesz benne minden olyan beküldött m el
léklet, amelyben a szedési elem kellőképpen képviselve van. 
Pusztán rajzok beküldésével tehát nem lehet pályázni. A pálya
műveknek már okvetlenül valamely célra kellett kinyomatniok, 
s az Évkönyv szám ára egyszerűen továbbnyomtattatniok. Ennek 
b iztosítása okáért az ilyes m ellékleteknél csak a papirosnak és 
a nyomtatásnak az árát téritjük meg. — Az első díj 50, a m áso
dik 40, a harmadik 30 és a negyedik 20 korona. Az egyes m el
lékletekből kinyomtatás előtt a szerkesztőnek — a papiros, festék 
stb. esetleges kiutalványozása végett — levonat küldendő.
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Tagsági járulékok március és április h ób an :
I. M árciusban:
Barla Géza 1.80, Modensieder J . 3.60, Mayer Rezső 10.—, Gyönös 

Gyula 3.60, Hámornik Aladár 1.80, Hahn Mór 1.20, Vadász Károly
1.20, Martonosi J .  1.80, Sü sz Samu 1.20, Poduska Lajos 1.20, 
Fenyvesi József 1.20, Baka Márton 1.20, Szmetana Endre 1.80, 
Steiner Ármin 1.20, Kner Im re 6.60, Farkas Lajos 0.60, Wolf 
Sándor 0.60, P feiffer Miksa 0.60, Spiridion N. Calu 0.60, Gold- 
mann Jenő 0.60, Sicherm ann Lajos 0.60, Klein Samu IV. 0.60, 
W eisz Jech esk el 0.60, H irschbein Albert 0.60, Lehner Rezső 0.60, 
Keresztúri István 0.60, Hirsch Lajos 1.20, Rosenberg Sándor 0.60, 
Berger Ármin 0.60, Klenner Ján o s 0.60, Kornstein Miksa 0.60, 
Landmann Sándor 0.60, Lackenbach Artúr 0.60, Skodnitz Jakab
1.20, Mónus Károly 0.60, Csaba Miklós 0.60, Jakab Mór 0.60, 
Ehrmann Jenő 0.60, összesen  54.40 korona.

N agybecskerek 15.60, Brassó 4.80, Sopron 5.40, Hódmezővásár
hely 3.60, Kecskem ét 9.60, Miskolc 9.60, Marosvásárhely 5.40, 
Győr 14.40, Szeged 10.80, Kassa 12.—, Gyula 3 .—, Székesfehérvár 
7.80, Szabadka 6.60, Szombathely 6 .—, összesen  114.60 korona.

II . Á prilisban:
Illyés Jó zse f 2.40, Erdélszky Emil 1.80, Gaál István 3.60, Lusztig 

Amold 1.80, Geschmey Soma 3.60, Lammer Árpád 3.—, Grosz- 
mann L. V. 1.20, Hirsch Lajos 1.20, Gondos Jó zse f 1.20, Zettel 
Ferenc 1.20, W agner Antal 1.20, Thienschmiedt Ede 1.80, Drach 
Vilmos 1.80, Hahn Mór 0.60, Lukács Ján o s 0.60, Szusz Samu 0.60, 
Schmidl Jakab 0.60, Varga Antal 0.60, Buczkó Rezső 1.20, Kron- 
stein Miksa 0.60, Szabó Mihály 1.20, . Lackenbach Artúr 0.60, 
Klein Rudolf 0.60, Vas Jó zse f 1.80, Bauer Henrik 6 .—, Farkas Lajos
0.60, W olf Sándor 0.60, D obos Géza 0.60, Goldmann Béla 0.60, 
Mónus Károly 0.60, W eisz Jech eskel 0.60, Varga László 0.60, 
Ábrahám Leó 0.60, Csaba Miklós 0.60, Landmann Sándor 0.60, 
Schopp Ján os 0.60, Skodnitz Jakab 1.20, Buczkó Rezső 0.60, 
Schw artz Bernát 1.80, Szabó István II . 2.40 Klenner Ján os 1.20, 
Steinherz Miklós 0.60, H irschbein Albin 0.60, Pfeiffer Miksa 0.60, 
Bardótz Sándor 0.60, Gerlach Ágoston 5.40, Gulrich József 0.60, 
összesen  63.—  korona.

Turócszentm árton 7.20, Nagybecskerek 12.—, D ebrecen 27.60, 
Temesvár 45.—, Eperjes 23.40, Mohács 8.40, Makó 6 .—, Pécs 46.20, 
Sopron 6 .—, Brassó  7.20, Nyitra 3.60, Győr 13.20, Szekszárd 4.80, 
Déva 4.20, Szombathely 9 . - ,  Kassa 16.20, Nagyvárad 30.60, Szeged 
8.40, Gyula 1.80, Mezőtúr 2.40, Kecskemét 6 .—, Szabadka 8.40, 
összesen  297.60 korona.

Tagsági forgalom március és április hóban.
I. M árciusban:
Beléptek a K ö rb e : Je rett Mór (anyaegyesületi pénzbeszedő), 

Szakái Ferenc (Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság), Eperjesy 
Ferenc (Szeged), Krech Károly (Engel és Ladányi), Pogány Béla, 
Schaff Árpád, Quittner Lipót, Mitrenga Károly, Schuszter Antal,
Kreisz Géza, Koszorú István, Nagy J .  Gyula, Kaneva Vilmos,
Fucker Jó zse f, Kurcz József, Németh István, Schwigel Ferenc, 
Ruff József, Schutzberger Jó zse f, Szabó László II. (Pátria), 
Belényi Mihály, Győrffy Jen ő , Posner György, Tusánovits Dusán 
(Nagybecskerek), Knopf Henrik (M iskolc), Beretzky Ferenc, 
Berger O szkár, D iescher Ödön, Fayszky Károly, Jecsn y Károly, 
Jo ch s Gyula, Kohn Ágoston, Kraut A. Adolf, Molnár György,
Mohrenberger Károly, Morgenthaler Henrik, Orosz Ferenc,
Rengi Ágoston, Schmidt Antal, Tebes István, Tiszai Antal (S z é 
kesfővárosi Házi Nyomda), Lehner Rezső (B reu er M.), Babiczky 
Géza, Steiner Simon (Kecskemét), Kövesdi Samu, Kohn Dávid, 
Nagy Samu (Marosvásárhely), Peidl István, Roth Sándor (Lengyel), 
Spiridion N. Calu (Pop. Rom.). — Meghaltak : Gulyás József, 
Goldberg József, Klacsmanovits István. — Hátralék miatt törlen 
dők : Baán Ján o s (Máv.), Belicska Ignác (Berkovits), Aradi Ján os, 
Bau Samu, W eisz Jen ő  (ism eretlen tartőzkodásúak). — A hó 
végén 11 tiszteletbeli, 1635 rendes, összesen 1646 tag.

II. Á prilisban :
Beléptek a K örbe: Csizmadia Lajos (Rigler), Somogyi Zsig- 

mond (Székesfővárosi Házi Nyomda), Klein Rudolf (Hermann), 
Albert Jó zse f, P icha Gyula, Reiner Aladár és Tinesz Jó zse f 
(Pátria), Pálinkás Ján os, Reisch Jó zse f, Szvoboda Ján o s (Buda
pesti Hírlap), Bolehovszky Jenő (Makó), Schopp Ján o s (Scholz), 
Szlabej Vilmos (P esti Könyvnyomda Részvénytársaság), Steiner 
Manó (Községi Nyomda R .-T .), Müncz Samu (Turócszentmárton). 
Hátralék miatt törlendők : Heinlein Károly, Neuner Manó (Buda
pesti Hírlap), Fried Antal, Vörös Mihály, Zák Márton (W odianer), 
Kertész Mór (Lengyel), H olczer M„ Schrott Jó zse f (Athenaeum), 
Fürtös Sándor, Gáncs Jó zse f (Pallas), Németh Ernő, Novák 
Gusztáv, Ritt József (Stephaneum), Feldmann Gyula (Révai és 
Salam on), Mija Péter, Mutiu György (Temesvár), Barta József, 
Nagy Sándor V III. (D ebrecen), Hegedűs Béla, Liska Ferenc, 
Rosenzweig Ferenc, W agner Gusztáv (Légrády Testv.), Schmidt 
Ján o s (Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság), László Bódog, 
Schlingloff Tivadar és Virág Jó zse f (K assa), Puskás János,

Cserny János, Mattyasovszky Kálmán, Gálfy István, Jurkovszky 
Antal, Fortner Lajos, Heimler Kálmán, Dolgos András, Lázár 
József, Auerbach Lajos, Göncz Mihály, Vigh Károly, Szuszán 
György, Vosniak Henrik, Győri Aladár, Szemző István, Gold- 
berger Gyula, Petrovits Ljubomir, Rosenzweig Jó zse f, Hódy 
József, Klein Dezső, Saller György, W eisz Jó zse f II I .,  Linzer 
Mór, Frey Jakab, Kohn Ödön, Szilágyi Jó zse f 1., Preszmayer 
István, Szuszky István, Széchenyi József, Bajcsy András, Lévay 
Ferenc, Révész Jenő , Míkus András, Steininger Ignác, Waldmann 
Izidor, Gottesz Béla, Kaupy Jenő (ism eretlen tartőzkodásúak). 
A hő végén 11 tiszteletbeli, 1585 rendes, összesen  1596 tag.

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

tárosainkat, hogy ha netalán volna az ezidei januáriusi Grafikai 
Szemléből fölös példányuk, küldjék el azt Bozsik István pénz
tárosnak (Gutenberg-Otthon), vagy hozzák fel a körhelyiségbe.

A múlt évi Grafikai Szemle bekötési táblája
már elkészült, s m egrendelőinknek széjje l is küldöttük. Néhány 
darab azonban még rendelkezésre áll, s fővárosi megrendelőknek 
1.40 koronáért, vidékieknek (portómentesen) 1.50 koronáért adjuk.

Kedvezményes színház- és fürdő-utalványok.
A Vígszínházba és az Uránia Tudományos Színházba, vala

mint a Városligeti Színkörbe meg a Budai Színkörbe mintegy 
25—50 százalékkal m érsékelt jegyekre jogosító utalványok kap
hatók a pénztárosnál (V III, Sándor-tér 4. sz .f II I . em elet 5), 
valamint a Hungária-fürdőbe szóló kedvezményes jegy-utalvá- 
nyok is. A színházjegyekre szóló utalványok ára darabonkint 4, 
a színkörieké pedig, továbbá a fürdőjegyekre szólóké 2 fillér

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, valamint minden kedden s csütörtökön este 
8 órától 10-ig. Olvasó-terem , billard, sakk, dominó, szaklapok 
és szépirodalmi folyóiratok állanak itt a tagok rendelkezésére.

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 V III, 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.

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

a kiállítás- és  fölolvasásokra vonatkozó m egkereséseiket egye
nesen a tanfolyamvezetőséghez intézzék, és pedig a kiállítás 
napja előtt legalább négy héttel. (M egkeresések W anko Vilmos 
helyettes tanfolyamvezetőnek a cím ére, Budapest V II, Dohány
utca 10. sz. alá, a Fried és Krakauer féle nyomdába intézendők.)

A Grafikai Szemle hirdetéseinek szabott á ra i:
a) Egész oldalnyi h ird e tésé : 240. — korona.

ti 1 3 0 .-  „
• I »» ff negyed évre .. .. 7 0 . -
.» M ff egyszeri közlés .. 3 0 . -

b) Fél oldalnyi h irdetésé: 130.— „
„  ,, ,, 70.—
»» ff ff negyed évre .. .. 40.—
>* tf ff egyszeri közlés .. 20.—

c) Negyed oldalnyi hirdetésé 7 0 . -
*( ff ff fél évre ................ 4 0 . -
ff ff ff negyed évre .. .. 2 5 . -  ,
tf ff ff egyszeri közlés .. 1 3 .-

d) Nyolcad oldalnyi hirdetés : 4 0 . -
ff ff f» 2 5 . -
tt »t »» negyed évre .. .. 1 5 . -
ff f» H egyszeri közlés .. 8 . -  „

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



V

Bevétel. Pénztári kimutatás 1908 április haváról. Kiadás.
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Á thozat a m últ h ó ró l .. . .  . .  .. 
10 drb h ite lszö v . ré sz jeg y  (a 10 k o r .)

lu te n b e rg -sz o b o r-a la p  ........................
cs-M ih á ly -a lap  ....................... . .. ..

. .p r il is  l l - i k i  házi e s té ly  b e v éte le  .. 
B illa rd -p én z  ...............................................

T a g s á g i  já r u lé k o k b a n  b e f o l y t :

Államnyomda ............................................
A Nap .........................................................
A th e n a e u m ...................................................
Bercsényi-nyom da ..............................
Berkovits-nyom da ..............................
Brózsa Ottó ............................................
Budapesti Hírlap .....................................
Buschmann Ferenc ..............................
Egyetemi n y o m d a .....................................
Egyesületi tisztviselők .......................
Engel és Ladányi ..............................
Európa ..........................................................
Fővárosi n y o m d a .....................................
F ra n k lin -T á rsu la t.....................................
Franklin-fiók ...........................................
Fried és Krakauer ..............................
G alitzenstein ............................................
Gelléri és Székely ..............................
Glóbus ..........................................................
G rafikai intézet ....................................
Hamburger és Birkholz ......................
Hedvig Sándor ....................................
Hornyánszky ............................................
ló k a i-n y o m d a .......................................... .
Károlyi György .....................................
Kellner Ernő ..........................................
K ertész J ó z s e f ..........................................
Klein Vilmos ..........................................
Korvin Testvérek ...................................
Községi nyomda ....................................
Légrády Testvérek .............................
Lengyel L i p ő t ..........................................
Lőbl D. és Fia ...................................
Lőblov itz-nyom d a....................................
Magyar H ír la p ..........................................
Markovits és Garai .............................
Márkus Samu ...........................................
Máv. menetjegynyomda .....................
M in e rv a ........................................................
Molnárok Lapja ...................................
Nagy Sándor ..........................................
Otthon-nyomda ...................................
Pallas ........................................................
Pannónia .................................................
Pap és Schwartz ..............................  .
P átria ........................................................
Pazmaneum .....................................
Pénzintézeti n y o m d a .......................
Pester Lloyd .....................................
P esti Könyvnyomda R .-T .................
P osner Károly Lajos és Fia
Radő Izor ............................................
Révai és S a la m o n ..............................
Rigler J .  E ................................................
Rozsa Kálmán és Neje ................
Stephaneum .....................................
Székesfővárosi Házi Nyomda ..
Szent-Lászlő-nyom da ................
Thalia-nyom da ..............................
Vasutas-Szövetség nyomdája
Világosság nyomda .......................
W eisz L. és F .......................................
W odianer F. és  F i a i .......................
Vidékről (részletezése a megelőző 

oldalon) ............................................
E g y esektő l (ré s z le te z é s e  a m egelőző 

o ld alon ) .............................................

Ebből 10 százalék a szakíród, alapra

Szakirodalmi alap :
Á thozat a  m últ h óró l .. . .  .................
10 sz áza lék  a  főp én ztárb ó l .................
Takarékpénztári bam atokból .. ••

K f.
8600 69

100 —
784 66
551 84
115 80

5 92

7

19

2
1

10
5
6 
7 
2

5
45

7 
15
5
6
5
6 
4 
1
4 
3 
1

3
1
2
8 
6 
6
3 
2
5 
2

12
1
1
2
1
1

21

2
18

1
6 

14 
34

4 
4

11
6
9

24
1
2
3

32

813
81

701
81
5

Sarlós Lajos, ellenőr. Bozsik István, pén ztáro s.

Április l l - ik i  házi estély kiadása 
Adomány az utas-szállónak .. .. 
Gáz, villany, csengő, takarítás .. 
Titkár tiszteletdíja  (5 arany) 
Leltárosok tiszteletdíja  (5 arany) 
Pénztáros t.-d íja  (30 arany, I. részlet) 
Admin. kiadások helyben és vidéken 
Adminisztrációs nyomtatványok
Készpénz e hő végén .....................
10 drb hitelszöv. részjegy a 10 kor
Gutenberg-szobor-alap .....................
Ács-M ihály-alap ...................................

Szakirodalmi a lap :
Novák L. félévi szerk. tiszteletdíja 
Készpénz e hó végén .......................

Szaktanfolyam :
Értesítő előzékének nyomtatása .. 
Waldmann Ferenc papiros-szám lája 
400 Értesítő kötése .. •• •• ••
Szent-Lászlő-nyom da papirszamlaja 
Betörés és tűz ellen való biztosítás
Villamos áramért .......................
A gépm. tanfolyamvezető tiszteletdija 
Adminisztrátor tiszteletdija •• •• -
Sas és Bauer papiros-szám lája
Jókai-nyomda szám lája .. •• •• 
Segédmunkás és -munkásnő óradíja 
Bercsényi-nyom da számlája
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Fotográfus kedvezménye tagjaink részére.
Erdélyi M. cs. és  kir. udv. fényképész (Budapest IV, Semmel- 

w eiss-utca 2. sz ., a Kossuth-Lajos-utca sarkán) Szakkörünk tag
jainak fényképek készíttetésekor a kővetkező 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 hőről 
szőlő nyugtával kell igazolnia, hogy tényleg tagja a Szakkörnek.

Szerkesztik  Tanay Jó zse f és Novák László. Kiadótulajdonos a 
Könyvnyomdászok Szakköre. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest V, H old-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.

Megjelent és B ozsik  István szakköri pénz
tárosnál (Budapest Vili, Sándor-tér 4. sz., 
vagy Vármegye-utca II . sz. alatt) kap h ató :

a Könyvnyomdászok Szakköre 
továbbképző tanfolyamainak

1907-1908. évi értesítője.
Összeállította Augenfeld M. Miksa, artisztikai 
rendezését végezte Barta Ernő festőm űvész. 
Igen díszes kiállítású füzet 18 m űm elléklettel; 
ára szakköri tagoknak 1, nem tagoknak 2 kor.

V

Fisdier és Mi ka reotipáló műhely.
Budapest VI, Révay-utca 6. szám ( telefon 28-62).
Elvállal igen jutányos áron egész nyom dai berendezéseket. A legkülönfélébb cél
szerű  és divatos könyv- és cím betűkből nagy választékot tart. Folyton készletben  
tart: szerb  és héber betűket, körzeteket és kizárásokat, nyomdai szerelvényeket, 
betűszekrényeket és állványokat a legjobb minőségben. — Ajánlja szabadalm azott 
nyom dai vonalzó berendezését táblázatszedéshez. Egy oktáv garnitúra 20 korona.

~ Carmine Hugó s
gép- és szerszámgyára Budapest VI, Király-utca 26.

Főüzlet és gyár: Wien t///. Burggasse 90.

A grafikai iparágak összes szükségleteinek raktára. Nyomdafestékek, 
kencék és _ _  . ,  C L *  G.m.b.H. stutt-
hengeranyagok l \ ? l S t  É S  l - h l T I O P T  Sarti és feuer- 
nagy raktára a ^  bachi gyáraiból.
Fiókgyárak: Berlinben, New-Yorkban és Chicagóban. A párisi kiállí
táson grand prix-vel és két aranyéremmel, a st.-louisi kiállításon nagy 

díjjal lett kitüntetve.

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



A modern ornamentikában és tervezésben 
teljesen jártas szaktárs elvállalja stílszerű 
könyvdíszek, úgymint iniciálék, fejlécek, 
záródíszek készítését, teljesen modern föl
fogásban. Készít ezenkívül mindenféle könyv- 
s árjegyzékborítékot, elvállalja egész köny
vek díszítését, valamint egyes lapok illumi- 
nálását. Címe megtudható a szerkesztőktől.

V

Szaklapokat meg -könyveket
(bárminő nyelvűeket) vásárol, esetleg csere
berél fővárosi szaktárs. Címe a kiadóban.
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Schöntag Gyula
szakasztalos
Budapest VI, 
Váci-körút 51.
Kis antiqua- 
szekrény 7, 
nagy 9 kor.
Árjegyzék ingyen 
és bérmentve.

fotocinkogváfiai
műintézete.Koblinger Gyula

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

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

! Nagy díj !
KR5T 6 EHID6ER
O S O S  6 . m. b. H. ISDISO

v ilág h írű  gyártm ányai a s t.-lo u is i 
v ilá g k iá llítá so n  a legm agasabb  
ű íjja l le ttek k itO n trtve . —  Fió k
g y á ra k : B erlinben, H e w Y o rk b a n  
és Chicagóban.

Képviselő Ausztrij-Msgyarorsz. részére:

Carmine Hugó
B u d a p e st, B i c e ,  P rág a .

V____________________________________J

Könyv- és kő- 11 7|V«  P  
nyomdai festékgyár W l / O / c  L  •
Iroda és raktár: Budapest VI, Gyár-utca 62. szám.

Gyárt: könyv- meg kőnyomdák számára való színes, valamint réznyomáshoz 
szükséges minden fajtájú és színű festékeket. — Hengeranyag- és kence-gyár.
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LEGRÉGIBB GVORSSAJTÓGVÁR A BIRODALOMBAN.

(Tlagvar gvorssajtógvár
Kaiser Lajos és Kaiser Károly 
Budapest VIII, József-utca 56. sz.

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

Mindenki, mielőtt gépet venne, saját érdekében kérjen ajánlatot!

Telefon 54 -  48. Check-conto 9164.

Kurzweil ]ános és Társa
s?.íV: Berger & Wirth lipcsei festékgyárosokkal.
Első magyar könyv- és kőnyomdai festék- és hengeranyag-gyár.

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

Telefon 56 - 6 4 .

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

Telefon 76 -4 4 .

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

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

•iaar. MJZ



^Megjelent
és a  g r a f i k a i  Szem le k i-  
adó/jivataláőan  ( B u d a 
p est V, SFCold-utca 7. sz.), 
valam int B o z s ik  Sí. s z a k 
k ö r i p én ztárosnál ( B u d a 
pest, S án dor tér 4. vagy  
V árm egye-u tca 11. szám, 
^Franklin-fiók) k ap h a tó :

V

a  ̂ Könyvnyomdászok Szakköre
1905— 1906-iüi

szaktanfolyamainak értesítője, 'o
Szerkesztették : cCanay ^József és ENováb £  ászló.
2 2 0  oldal, s o k  szedés- és egyé6 példával. <57 szakjuk6an  
fe j lő d n i ófjajtó szak tá rsak  nélkülözhetetlen k éz i könyve. 
ZRövid és azért töm ör összefog la lásöan  ismerteti a  szak -  

tan folyam okon  előadott tan ítási anyagot.
é%ra 1 korona. 'Vidékre 1 korona 10 fillér.
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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 

gépekkel és segédeszközökkel, o Szolid kivitel.

m

V ez érkép viselők:
Pusztafi R. és társa, Budapest V, Lipótkörút 17

a kik mintákkal és ajánlatokkal szolgálnak.

Baer Ottó festékgyárai.
T elefon : 
93—29.

A grafikai iparágakhoz szükséges összes I Telefon: 

□ fekete és színes festékek gyártása. □ 93—29.

K ü lö n leg esség : a „VORAN“ kő- és könyvnyomdái fekete fe sté k ; eddig  
felülm ulhatatlanul gyorsan  szárad .

‘ Grafikai osztá ly : f
A kő- é s  könyvnyom dái szakm ához  
szü k ség es ö ssz e s  kellékek  raktára. 
1 Vezérképviselete és nagy raktára » »
a „Chromo“ altenburgi papírgyárnak, 
]• Friedrich D aechsler langenalten- 

heim i kőbányájának,
Mutter és Schrantz nem ezgyárának.

H en geran yaggyár és h engeröntó- 
=  m űhely. ■=

=  Litográfiái kövek. =>

K őrforgőgép-nem ez, kőnyom dai g é 
pekhez való alátét-nem ezek, stereo- 
□ tipiai m atrica-nem ezek. □

Budapesti gyártelep: VII. kér., Gizella-ut 53. szám.
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Jo se f  Anj^er
v asö n tö d e & 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.

=> MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE: <=>
SHberer fl., Budapest, Dob-u. 53.

ff—— ----

KÖDIB ÉS BflYEK
=  fotocinkográfiai műintézete =

Budapest UH, Kazinczy-u. 32.
f i  f  1CCC/ mindennemű képet nyomtatvá- 
I l LI  J L l l  nyokhoz a legjobb kivitelben.
flUTOTÍPIfl. =  KROmOTÍPm. 
=  FOTOTÍPIH. =  F0T0LIT0. =
r—i HázonkluOII filuételek. c=s

^ —
J

--- i>

WŐRNER 7. 
ÉS TÁRSA
GEPGYARA BU D APESTEN

Könyvnyomdái gyorssajtók vasúti 
rendszerű menettel. Könyvnyom
dái gyorssajtók két- és négypályás 
görgő  járattal. Kromotípiai gyors
sajtók rövidített ívkivezetéssel, a 
gyűrűs kirakódob segélyével. Két- 
fordulatú gyorssajtók előlkirakó- 
val. Kőnyom dai gyorssajtók görgő
pályával. Kőnyom dai kézisajtók. 
=  =  Könyvkötő-gépek. =  =

Körforgó nyomó
gépek
újság- és illusztráció
nyom ásra, m eghatá
rozott és változtat
ható ívnagyság szá- 
=  mára. =
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közi <' Május hóban csak Brassóig közi •> Csak vasár* és ünnepnap előtti hétköznapokon közi. •) Csak iun. 1-tól közi. T) Jun. 80-tól szept. 14-ie közi. Jepyzet
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• Vasár- és ünnepnapokon május 3-tól közlekedik. ') Vasár- és ünnepnapokon május 17-től bezárólag szeptember 13-is közlekedik, 
ü n n e p n a p o k  n  május 17-től közlekedik. •) Pozsonytól Wienig c«ak junius 1-től augusztus 81-ig közlekedik. “  ■—’J -

vmrnaponközlekedik. *t Minden szerdán és szombaton közlekedik.

*) Vasár- és 
') Minden kedden, csütörtökön és Jegyzet
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») Csak vasár- es ünnepnapot kővető köznapon, továbbá minden kedden és pénteken közlekedik. *) Julius 2-tól szeptember 16-ig közlekedik. *) Csak 
junius l-töl közlekedik. «) Május havában csak Brassótól közlek°dik. *) Belgradtól csak 14-től kőzí •) Vasár- és ünnepnapokon május 17-től bezárólag 

___________________ _____________szeptember 18-ig közlekedik *) Máins hóban csak Tövistől közlekedik.
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') Érkezik minden hétfőn és csütörtökönt *) Vasár- és ünnepnapokon május 17-től bezárólag szeptember 13-ig közlekedik. *) Vasár- és ünnepnapokon 
_________ május 17-től közlekedik. *) Vasár- és ÜLnepnapokon május 3-tól közlekedik. *) Érkezik minden kedden, csütörtökön és szombaton.__________
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| KARCZAG VILMOS
GYÓGYSZERÉSZETI NYOMTATVÁNYOK GYÁRA 
KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDA, ÜZLETI KÖNYVGYÁR

i  B U D A P E S T ,  VI., D Á V I D - U T C Z A  8.
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TELEFO N  80—63. SZ.

Budapest, a postabélyeg kelte.

agyságodnak szives tudomására 
adom, hogy legjobb hírnévnek 
örvendő műintézetemet gyógy
szerészeti nyomtatványok elő

állítására a legnagyobb arányban bővitet
tem ki. Képes vagyok a szakmába vágó 
összes nyomtatványokat, simbolumokat, 
signaturákat, körleveleket, brochurákat, 
dobozokat, celluloid árukat stb. versenyen 
kivül a legművésziesebb kivitelben elő
állítani. Becses megkeresései elvártában, 
maradok

nagyrabecsüléssel
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