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GRAFIKAI SZEMLE
HAVI F O L Y Ó IR A T  A G R A F IK A I IP A R Á G A K  SZ Á M Á R A

Könyvnyomdák Budapesten.
1. kerület (Vár).

■VI. kir. Á llam n yom d a
Nándor-tér í.

M. kir. tud. E g ye te m i ny
Iskola-tér 3.

II. kerület (Víziváros).
B a g ó  M. és F ia  

Ponty-utcza 4. 
G o ld b erger Ign ácz  

Fö-utcza 23.
H eisler J a r o s la v  

Várkert-rakpart 1. 
Ila u szk y Jó z se f  

Bomba-tér 4.
K eller D ániel 

Attila-körút 63.
M iiller K. (M ünster K.) 

Albrecht-út 3—5.

III. kerület (Ó-Buda).
B a rta lits  Im re

Remete-hegy.
B ich le r I.

Kiskorona-utcza 15. 
W fm m er M árton

SerfÓző uícza 10.

IV. kerület (Belváros).
B a rcz a  Jó z se f

Váczi-utcza 66. 
B u schm ann Ferencz  

Koronaherczeg-utcza 8. 
F ran k lin -T á rsu lat m a gy . 

írod. int. és kön yvn y. 
Egyetem-utcza 4. és 
Vármegve-utcza 11—13. 

G o szler G y u la  
Aranykéz-utcza t.

H unyadi M á ty á s  ny.
Zöldfa-utcza 43.

L a n g e r E d e és F ia  
Zsibárus-utcza 1.

Luszt Sánd o r  
Váczi-utcza 44.

M. kir. posta- és tá v . ny.
FŐposta-épület.

M e rcu r kő- és k ön yvn y.
Királyi Pál-utcza 9.

N a g y  Sá n d o r  
Papnövelde-utcza 8.

Id. Pold lni E d e és T á r s a  
Irányi-utcza 1.

Q u ittner Jó z se f  
Károly-körút, központi 

városba/.
Rótn Jó z s e f  

Ujvilág-utcza 6.
S in g e r Llpót 

Károly-körút 24.
Sü tz  D ávid  

Fővám-tér 5.
Sz ék e sfő váro si házi ny.

Központi városház. 
U llm ann Jó z se f  

Régi posta-utc/a 4.
V árn ai Fülöp  

Régi posta-utcza 3.
Vlc tor in-nyomda 

Váczi-utc/a 37.
W o d ia n e r F. és Fial 

Sarkantyils-utcza 3. I

V. kerület (Lipótváros).
B endiner A.

Arany János-utcza 18. 
B u d ap esti h. é. v. nyom d.

Lipót-körút 22.
Czettel és D eutsch  

Bálvány-utcza 12.
F a rk a s  L ajo s és Ja k a b  

Nádor-utcza 19. 
H a m b u rg er és Birkh olz  

Csáky-utcza 13.
H erm es kö n yvn y. r.-t.

Báró Atzél-utcza 2. 
H u n g á ria -k ö n yvn y o m d a  

Váczi-körút 34.
Ju h á sz  és H aas  

Tiikör-uteza 5.
K á lla i Árm in  

Bálvány-utcza 18.
K álm án  M. és T á r s a  

Vadász-utcza 32.
K anitz C . és Fiai 

Vadász-utcza 26.
K á ro ly i G y ö r g y  

Kálmán-utcza 5. 
ifj. K elln er Ernő  

Csáky-utcza 9.
K ertész Jó z se f  

Mária Valéria-utcza n. 
K ollm ann Fülöp  

Arany János-utcza 34. 
K ra u sz  L ajo s  

Váczi-körút 20.
K ra u sz  S . és T.

Zoltán-utcza 11.
L é g rá d y  T estvérek  

Váczi-körút 78.
Le n g ye l Llpót 

Vadász-utcza 35/a.
L ö w  Ede  

Váczi-körút So.
M a g y a r  H írlap  nyom d.

Honvéd-utcza 10.
M a g y a r S a jtó  k ö n yvn y .

Nádor-utcza 74.
M árk u s Sam u  

Báthory-utcza 20.
M. k. p o statak arék p . ny. 

Hold-utcza 4.
Pallas irod.és nyomd.r.-t.

Kálmán-utcza 2.
Pesti Könyvnyomda 

Részvénytársaság
Hóid-utcza 7.

Pesti Lloyd-társulat ny.
Dorottya-utcza 14- 

Pollák Elkán
Nagykorona-utcza 21. 

P o llá k  M. M iksa és T sa  
Akadémia-utcza 15- 

S c h ie sin g e r V ilm o s  
Bálvány-utcza 26. 

T h álla -n y o m d a  
Csáky-utcza 2/b.

V as T iv a d a r  
Honvéd-utcza 12.

V lncze és B artó k  
Bálvány-utcza 15.

VI. kér. (Terézváros).
Baross-nyomda

Uj-utc/a 6.

B eer E. és T á r s a
Aradi-utcza 8.

B e rk o vits Já n o s  
Teréz-körút 40—42. 

B ró zsa  O ttó  
Váczi-körút 17.

Eh rnstein  M ór 
Laudon-utcza 4.

E n gel S. Zslgm ond  
Vörösmarty-Utcza 56. 

E u ró p a, írod. és ny. r.-t, 
Ó-utcza 12.

F ő v á ro si n yom d a stb.r.-t.
Podmaniczky-utcza 39. 

F ried és K ra k a u e r  
Dalszinház-utcza 10. 

F rie d m an n  Á.
Gyár-utcza 54.

Fu ch s Sam u  és T á rs a  
Podmaniczky-utcza 27. 

G e rg e ly  M iksa  
Váczi-körút 19. 

G lü ck se lig  M.
Hunyady-tér 7. 

G old sch m iedt Lipót 
Révay-utcza 6.

G ro ss és G rünhut 
Oyár-utcza 32.

H errm an Ignácz  
Szerecsen-utcza 20. 

H o rn yán szk y Viktor 
cs. és kir. udv. könyvny. 

Aradi-utcza 14.
K ápolnai A d o lf 

Teréz-körút 5.
K assin o  Ja k a b  

Király-utcza 26. 
K au fm an n , V ojtltz és tsa  

Vörősmarty-utcza 52. 
K orvin  T estvére k  

Révay-utcza 14.
K u n o sy V ilm os és F ia  

Teréz-körút 38.
Löbl D á vid  és F ia  

Andrássy-út 19. és 
Nagymező-utcza -26. 

M in erva ny. (túl. Oansl Zs.)
Szerecsen-utcza 7/9.

M. á  v. m enetjegy-ny.
Csengery-utcza 33. 

M a g y a r  reklám -n yom d a  
Nagymezö-utcza 66. 

M ark o vits és G arai  
Lázár-utcza 13.

M u sk át B éla  
Szondy-utc/.a 4. 

N e u m a y e r Ede  
Próféta-utcza 7.

O rsz. közp. közs. ny. r.-t.
Váczi-körút 61.

P o lla cse k  M ór 
Dávid-utcza 4.

P o p o ru l R om án  nyom d .
VŐrösin aity-utcza 60/a. 

P o sn e r K. L ajo s és F ia  - 
Cscngery-utcza 31.

R a d ó  Izor 
Szerecseu-utcza 13.

R ad ó  és R ó z sa  
Ó-utcza 2.

R ig le r  Jó z s e f Ede r.-t.
Rózsa-utcza 55. 

Sch m e lcz Izidor 
Izabella-utcza 70. 

Sch m idl Sá n d o r  
Szerecsen-utcza 6. 

Sp ln n er Illés  
Dessewffy-utcza 43. 

Szé k ely V iktor 
Dávid-utcza 4.

V ig y á z ó  T iv a d a r  
Váczi-körút 39.

W ellesz B éla  
Uj-utcza 37.

VII. (Erzsébetváros).
Ádám  H erm án  

Dohány-utcza 1.
Á rp ád  kő- és k önyvny.

Valero-utcza 9. 
Athenaeum  ir. ny. r.-t.

Kerepesi-út 54.
B á rd  J .

Miksa-utcza 17.
B író  A lb ert  

Klauzál-utcza 35.
D eutsch Jó z se f  

Károly-körút 7.
Elek Lipót 

Kertész-utcza 37. 
E rz sé b e tv á ro si k önyvny.

Dohány-utcza 29. 
G alitzenstein  H.

Dohány-utcza 68.
G a ra i M ór  

Károly-körút 3.
G ellé ri és Szé k ely  

Kerepesi-út 34.
G o n d a és T á rs a  

Akáczfa-utcza 50. 
G rü n w a ld  Ödön  

Wesselényi-utcza 4. 
H ed vig S.

Dohány-utcza 12.
K elln er G erson  

Csányi-utcza 13. 
K ram m er és E rh ard t  

Csömőri-út 28.
Löbl M ór 

Király-utcza 27.
Lö b lovitz Zsigm on d  

Csőmöri-út 38.
N a g e l István  

Vörösmarty-utcza 17. 
N eu w ald  Illés  

Dohány-utcza 44. 
P an n onia-n yom d a  

Rombach-utcza 8.
P ro p p er Leó  

Erzsébet-kőrút 35.
R eich Árm in  

Dohány-utcza 84.
R oth és K ra u sz  

Kertész-utcza 23.
R ubin Izidor 

Király-utcza 15.
Sp a tz  H enrik  

Dob-utcza 55.
S p itze r M árk  

Klauzál-utcza 31.

Stern  P é te r
Kazinczy-utcza 35. 

V a s v á ri és T á r s a  
Csömöri-út 13.

W endt és fia  
Károly-kŐrűt 19. 

W ie sin g e r Jó z s e f  
Wesselényi-utcza 30.

Yost Írógép r.-t. nyom d.
Erzsébet-kerút 9 —11. 

Z e isle r  M.
István-tér 17.

VIII. kér. (Józsefváros).
A n g lo -n yo m d a

Baross-utcza 47. 
B u d ap esti H írlap nyom d .

Rőkk Szilárd-utcza 4. 
C o rvin -n yo m d a  

Baross-utcza 4.
Ö zv. F rie d  Ign áczn é  

József-utcza 14.
F ritz  Árm in  

József-körút 9.
Hell I. Ede  

Luther-utcza 4.
Klein Vilm os  

Kerepesi-út 73.
Kohn Sim on  

József-körút 10.
K ossuth Lajo s-n yo m d a  

Ujvásártér 5. 
O tthon-nyom da  

Mária-utcza 42. 
Pázrn án eum -n yom da  

Mária-utcza 11.
R évai és Salam on  

ÜHői-út 18.
R ózsa  K álm án  és Neje

Szentkirályi utcza 30. 
Sch u lcz  A d olf 

Baross-utcza 81 
Stephaneum  ny.

Szentkirályi-utcza a3a. 
Szent A n n a-n yom d a  

Baross-utcza 66—68.
Szent L ászló -n yo m d a  

Rokk Szilárd-utcza 28. 
W a g n e r  Ferencz  

Futó-utcza 44. 
W e isse n b e rg  Árm in  

József-körút 16.

IX. kér. (Ferenczvároí).
En geln ian n  M ó r #

Vám ház-körút 35.
H a rsá n y  Em il 

Lónyay-utcza 7.
M űszaki ír. és ny. r. t  

Soroksári-utcza 5. 
P á tria -n y o m d a  r.*t. 

Üllői-út 25.
Szrp szk e  N ovosztl kny.

Lonyay-utcza 12.

X. kerület (Kőbánya).
E l»ő  k ő b án yai könyvny

Jászbrrényi-út i.
Lőrin czl F.

Maglódi-út (Gyűjtő-fogház). 
M e ren d iá k  K á ro ly  

Liget-tér 4.

Csakis G utenberg-gyuj f  f  Ö t százalék a
szanatórium javára.

M



Abauj-Szántó
Baksy Barna. 

Abauj-Szepsi 
Tóth István.

A brudbánya 
Rótli Ferencz.

Ada
Berger L.

Alsó-Kubin
Tmkóczy József.

A lsó-Le n d va  
Balkányi Ernő.

Apáti n 
Oasz Mátyás.
SzavadHI József.

A rad
Aradi nyomda-részvény

társaság.
Bloch H.
Első aradi amerikai gyors- 

sajtó-nyomda (túl.: Kep- 
pich Zsigmond).

Gör. kel. egyházmegyei ny. 
Gyulai István.
Muskát Miksa.
Tribuna Popomlui r.-t.

nyomdája.
Réthy Lipót és Fia. 

Aranyos-M aróth  
>Dóczi«-nyomda (tulajd.: 

Némedi László).
Aszód

Magyar kir. javító-intézet 
nyomdája.

B á cs-A lm ó s  
Vogl M.

B á cs-K u la  
Berkovits Márk. 

B á cs-S zen t-T a m ás  
Oavanczky Szima. 

B ó cs-T o p o ly a  
WTHieitn Miksa.

B aja  
Kazal J.
Kollár Antal és Fia.
Nánay Lajos.^
Rajkovics Károly. 

B a lassa-G ya rm at  
Balassagyarmati könyv

nyomda r. t. (v. b.) 
Halyák István.
Darvai* Annin.
Wertheimer Zsigmond. 

B a lázsfalv a
Oör. kath.püspöki nyomda. 

B ónffy-H unyad  
Ábrahám Mór.

B a rc s
Skribanek N.

Bártfa  
Blayer M.

B a tto n ya  
Rubér István.

Bazin
Klein Alfréd.

Békés
Báró Drechsel Oéza. 

Békés-Csab a  
Corvina-ny. (Szihelszky J.) 
Lepage Lajos.
Povázsay testvérek. 

Belényes  
Süssinann Lázár. 

Beregszász  
Haladás-könyvnyomda 

(túl.: Juhász Piroska). 
Engel Jenő.

Besztercze  
Baciu A.
Botschar Tivadar.
Csallner Károly. 

Beszterczebónya
Hungaria-ny. (túl. Sonnen- 

fekl Mór).
Machold F.
Ifj. Nádosy Gyula.

Bicske
Lederer Hermánn. 

Bonyhád  
Raubitschek Izor.
Weisz Jakab.

Borosjen ő  
Ungár J.

B rezn ób án yaj 
Kreisler J.

Könyvnyomdák a vidéken.
B ra ssó

Brassói Lapok nyomdája 
(túl.: Trattner H. és tsai). 

Ciurcu é3 társa.
Oábony és Társa.
Qrünfeld Vilmos.
Oött János Fia.
Herz és Társa.
Muresianu Aurél.

Bu dafok (Promontor) 
Leopold és Klein 

Buziás  
Ullmann F.

C s a c z a  
Braun Rezső 

C sák ó vá  
Őrá dl Péter.

C sák to rn ya  
Fischel Fülöp.

C se rve n k a  
Heincz Lajos.
Welker Ádám. 

C síkszereda  
Oyörgyjakab Márton 

utóda: Dreznánd Viktor. 
Szvoboda József. 

C so n grád  
Tiszavidék nyomdája 

(tulajd. : Silber |ánosné). 
Weisz Márk.

C so rn a
Kokas és Neumann. 

C su rg ó  
Vágó Gyula'.

Czegléd  
Nagy Elek 
Sebők Béla.

D á rd a .
Frank Béla.

Debreczen  
Adler Józsefné.
Csokonai nyomda-rt. 
Drobschart és Popovits. 
Hoffmann és Kronovitz. 
Horovitz Zsigmond. 
Hungaria-nvomda. 
Komáromi József.
László^ Albert.
Pongráez Oéza.
Városi nyomda.

Deés
Bernát Nándor.
Demeter és Kiss.
Ooldstein Jakab.

Detta
Heldenwanger és Ulmann. 

D éva
Hirsch Adolf.
Kroll Oyula.

D evecser
Rosenberg Zsigmond. 

D icsó-Szent-M árton  
Hirsch Mór.

D itró
Ditró és Szárhegy kézsé

gek nyomdája. 
D om bóvár

Dombóvári könyvnyomda 
(tulajd.: Bruck Sándor). 

D un aföldvár  
Somló Manó. 

D u na-Szerdahely  
Adler Netti.
Ooldstein Józsua.

E g e r
Baross-ny. (túl. : Paunz S.) 

gri könyvny. részv.-társ. 
rsek! lycenmi nyomda. 

Löw Sámuel.
E n yin g  

Politzcr Jenő.
Eperjes  

Kósch Árpád.
Pannonia-ny.(tu! :Kahn M.) 

É rsek ú jvár  
Kohn Samu.
Pálinkás I. Oéza.
Winter Zsigmond 

E rzsébetfalva  
Mártonfl L % 

Erzsébetváros  
Kotzauer D.

Esztergom  
Bu/árovits Ousztáv.
• Hunnia* könyvnyomda 

(túl. : Oerenday József). 
Laiszky János.
Tábor Adolf

Ér.M ihályfalvn
Beck Adolf. 

F e h é rg y a rm a t
Mátyás Adolf. 

Fehértem plom  
Kuhn Péter.
Wurider Ousztáv.
Wunder Gyula.

Felső-EÖ r 
Schodisch Lajos.

F első -V issó  
Schiffranun H. 

Fertő-Nezslder 
Horváth B.

Fium e  
Battara P.
Chiuzre & Co.
Jerouscheg G.
Mohovich Fmidio 
Unió könyvnyomdái 

műintézet (tulajdonos: 
Hegyi Jenő).

F o g aras  
Thierfeld Lipót.

G alán ta
Első galánthai könyvny. 

(túl.: Neufeld Soma). 
Galgócz 

Szóld Jakab.
Stemcr Adolf.

G á lsz é cs  
Berkovits R.

G yergyó-Szent-M lklós
Létz János és Társa. 
Sándory Mihály.

G yo m a  
Kner Izidor.

G yö n g y ö s  
Herzog Á. E.
Heves megy. Lapok ny. 
Sima Dávid 

G yönk  
Engel József.

G y ő r
Fischer István és  F. utóda 

Nitsmann József.
Gróf Gyula és társa. 
Oyőregyházm. könyvny. 
Hcckenast Oyörgy 
Láng Jenő,
Pannonia-könyvnyomda. 

GyŐ r-Sziget 
Oross O. és társa.

G yu la
Corvina-nyomda 
Dobay János. 

G yu lafeh érvár  
Scháser Ferencz 
Püspöki lyc. nyomda 

(bérlő: Papp György). 
Volt/ B.

H ajd ú-B öszörm ény
Szabó Ferenczné. 

H ajd ú -D orog  
Qrünfeld Mózes 

H ajd ú-N ánás  
Bartha Imre. 

H ajdú-Szoboszló  
Plón Oyula.

H alas
Kálisch Ignác/.
Práger Ferencz.

H alm i
Friedmann Henrik. 

H atvan  
Hoffmann M. L.
Kanders Ferencz. 

H ód m ező-V ásárh ely  
Hódmezővásárhelyi 

nyomda és kiadó r.-t. 
Lévai Fülöp.
Vásárhelyi Híradó ny. 
Vásárhely és Vidéke ny. 
Wesselényi Géza.

H ollcs
Malovany József. 

H om onna  
Waller H. és Társa. 

Huazt
Uriinvvald Jakab 
Mernielstein Fülöp.

Igló
hchmidt József. 
Tátra-könyvnyomda (túl.: 

Stein Ignácz).
Ip o lyság  

Neumann Jakab 
Pollik Ignácz. 

Já szb e ré n y
Brünauer Adolf és Társa. 
Kubicza János.

Já sz a p á ti
Galamb Zoltán. 

K alo csa  
Jurcsó Antal. 
Wemer Ferencz.

Kaposvár
Oerő Zsigmond. 
Hagelniann Károly.
Özv. Jancsovics Oyuláné. 
Kéthelyi L. és Társa. 

Kapuvár 
Buxbaum József.

K aránsebes
Karánsebesi gör. kel. rom.

egyházmegye nyomdája. 
Fleissig Lipót.

K arczag
Sződi S.

K assa
Breitner Mór. 
Gutenberg-ny. (Lukács O.) 
Koczányi Béla.
László Béla.
Vitéz Adolf.
Werfer Károly. 

Kecskem ét
Első Kecskeméti Hírlap

kiadó és Nyomda-Rész
vénytársaság.

Pestniegyei Hírlap.
Steiner Mihály.
Sziládi László.
Szappanos István.
Tótn László (tulajd.: Fekete 

Mihály).
K ésm árk  

D. Aftmann Dávid.
Sauter Pál.

Keszthely  
Farkas János.
Nádai Ignácz.
Sujánszky József. 

K ézd i-V ásárh ely  
Ifj. Jancsó Mózes. 

Király-H elm ecz  
Klein József.

K isbér 
Haftl Kálmán

Kis-Czell
Letenyei Sándor. 
Menyhárt Júlia és fia 

K is-Jen ő  
Oallovics Dezső. 

K is-K ő rö s  
Kalisch Ignácz. 

K is-K ún -Félegyh áza  
Feuer Illés.
Vesszősi József. 

Kis-M arton  
Dick Ejie.

K is-Pest 
Fischhof Henrik. 

K isú jszállás  
Szekeres József. 

K is-V árd a  
Berger Ignácz.
Ifj. Klein Oyula. 

K o lo zsvár  
Boskovics József.
Ellenzék nyomdája.

(túl.: Magyary Mihály.) 
Gámán János örököse. 
Oornbos Ferencz. 
Gutenbcrg nyomda. 
Magyar Polgár nyomdája.

(túl.: Ajtay K. Albert). 
Polcz Albert.
Stief Jenő és Társa. 
Zobátz Ferencz 

Kom árom  
Freisinger Mór.
Hacker Richárd.
Hungária-nyomda 
Schönwald Tivadar. 
Spitzer Sándor.
Szénássy János 

Körm end
Körmendi könyvnyomda

részvénytársaság. 
K ö rm ö czb án ya

toerges A. özv. és Fia. 
’axner és Biron.

K őszeg
Feigl Frigyes. 
Feigl Oyula 

Kűn-Szcnt-M árton
Csanády József.

Kún-Szent-M iklós
Özv. Bors Károiyné 

Léva
Dukesz Lipót.
Nyjtrai és Társa 
Schultz Ignácz. •

Lippn 
Zách József.
Zeitler Lajos. 

Liptó-Szent-M ikiós  
Löw Dezső.
Steier Izidor.

Lőcse
Reisz Tivadar Józset. 

Losonc/
Kármán -könyvnyomda 
Losonczi Sándor.
Roth Simon.

Lúgos
Szidott József.
Traunfellner Károly. 
Tipográfia Heres.
Virányi János.
Weisz es Sziklai 

M ag ya r-Ó vá r  
Czéh Lajos.

M akó
Kováts Antal.
Neumann József 

M alaczka  
Wiesner Alfréd.

M arczali 
Mizsúr Ádám. 

M aros-Lu das  
Olück József. 

M áram aros-Sziget  
Blumenfeld és Dávid 
Berger Miksa.
Sichermann Mór.
Vfder és Rosenthal. 

M argittá
Hungária könyvnyomda 

(túl.: Pollák Lajos). 
M aros-V ásárh ely  

Adi Árpád.
Ev. ref. collegium-nvomda 

(túl. Benkő László).
Grün Vilmos.

M átészalka  
Weisz Zsigmond.

M edgyes
Reissenberger G. A. 

M ezőkövesd  
Balázs Ferencz.

M ezőtúr 
Braun J.
Oyikó Károly.

M ia v a  
Haas Mór.

M indszent 
Weisz Ignácz.

M iskolcz  
Boros Benő.
Forster, Klein és Ludviy. 
Minerva ny. (túl. : Hirsch* 

bein Adolf.)
Stamberger Bernát. 
Stamberger Lajos.
Sugár és Társa.
Szelényi és Társa.

M ódos  
Hoffmann Béla 
Lustein Márkus.

M ohács  
Blandl János.
Rosenthal Márk és Fia. 

M oór
Moóri könyvnyomda. 

M oson
Őrön féld Ignácz. 

M unkács  
Orósz Testvérek.
Grün.stein Mór.
Káhn és Prtcd.
Kohn és Klein.
Kroó Hugó. 

M u ra-Szo m b at  
Újházi Miksa 

N agy-A tád  
Oriinsbcrger Antai. 

N Agy-Banyu  
Molnár Mihály 
Nánásy István. 

N agy-B ittse  
Spiegel Samu.
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HIVATALOS RÉSZ.

A Szakkör 1903. m árczius havi p rogram m ja.

Az 1., 8., 15. és 22-ére eső vasárnapon a kör 
helyiségei a tagok rendelkezésére állanak.

9-én (hétfőn) este fél 8 órakor választmányi ülés 
a körhelyiségben.

25-én (szerdán, ünnepnap) szaktanulmányi kirán
dulás a Kurzweil-féle festékgyárba.

29-én (vasárnap) d. e. 11 órakor évi közgyűlés a 
körhelyiségben.

Este fél 8 órakor családi estély a körhelyi
ségben.

MEGHÍVÓ.

A Könyvnyomdászok Szakköre 1903. évi márczius hó 
29-én, vasárnap délelőtt pontban 11 órakor, a körhelyi
ségben (Kerepesi út 30 sz.) tartja meg

REN D ES ÉVI K Ö ZG YŰ LÉSÉT,
melyre a kör tagjai tisztelettel meghivatnak.

Napirend:
1. Titkári jelentés a Kör működéséről.
2. Az alapszabályok módosítása.
3. Pénztáros jelentése a Kör pénzbeli ügyeiről.
4. Három számvizsgáló választása.
5. Tisztviselők és a választmány ujjáválasztása.
6. Netáni indítványok és kérdéstételek.

Budapesten, 1903. február hóban.
A választmány.

Alapszabályaink értelmében a közgyűlés határozatképességéhez a 
tagok egyharmadának jelenléte szükséges, kérjük tehát a Kör t. tagjait, 
hogy a közgyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg.

Az alapszabályok 13. §-a értelmében indítványok a  közgyűlés 
előtt nyolez n appal nynjtandók be a választmányhoz; e szabály alól 
csak oly sürgős természetű indítványok képezhetnek kivételt, melyek
nek sürgősségét a közgyűlés elismeri.

AZ ÉVKÖNYVRŐL.
Tagjaink rendes évi karácsonyi ajándéka, az idén 

csak újév után jutott a nyilvánosság elé, azaz a 

tagok kezeihez.
Remélem azonban s nem is fogok csalódni, hogy 

jövőre kétszeres szorgalom és buzgóság fog törekedni 
a mostani mulasztás pótlásán. Biztos garanczia erre |

a szerkesztő komoly törekvése, a munkatársak támo
gatása és a választmány okulása a történtek felett.

Hanem lássuk magát az Évkönyvet!
Külsejének kissé nyomott s komor színezetet ad 

a sötét színű vászon, mivel nem eléggé érvényesíti 
sem a reányomott czímet, sem pedig az azt körül
övező igen szép, magyar stílusban tartott, szeczesz- 
sziós motívumot. Czélszerűség szempontjából igen 
helyes dolog volt a modern vászonszinek zöldes 
alapját venni, hanem a szövegrész sokkal jobban 
érvényesült volna a mostani divatos fehér nyomás
sal. Azonkívül szerény véleményem szerint a három 
sor (Magyar Nyomdászok Évkönyve) nagyon is össze 
van szorítva. Az alsó három sort sem esik jól látni. 
Egy sorba vagy legfeljebb két sorba szedve inkább 
olvashatóbb és egyöntetűbb képet lehetne vele 
alkotni.

Szerintem a teljes czím: Könyvnyomdászok Szak
köre ; nem helyes tehát a Szakköre szót nagyobból 
venni s ha már sorkitöltőt használunk —  hogy a 
sorok csoportos egyformaságot nyerjenek —  joggal 
lehetne azt a felső sorokhoz is kívánni, hol a 
„magyar" szó rövidebb mintáz alatta levő két sor; 
ugyanaz áll a lenti „kiadja" szóra is. Igaz, hogy a 
szeczessziós irányban nincsenek merev szabályok 
s mindezen kérdések —  bár aprólékosságoknak lát
szanak is — bő anyagot képezhetnek mesterszedőink 
és szakíróinknak feldolgozás és vita tárgyául.

Az Évkönyv belső czímlapja a múlt évinél sokkal 
jobb és nyugodt egyformaságával komolyan és mégis 
kellemesen hat az olvasóra. Legyen szabad azon
ban egy észrevételt megkoczkáztatni, t. i., hogy az 
1903 évszámhoz igen közel esik a Tizennyolczadik 
évfolyam sora. Azonkívül — ismerve a szerkesztő 
szerénységét — ajánlottam volna, hogy nevét szintén 
abból a betűből szedesse, a miből a Kiadja stb. van. 
így még stilszerűbb lett volna a czímlap. Az alsó 
két sor (kelet és nyomda neve) is kissé nagy, egy- 
egy fokkal kisebb jobb festene; nem lenne ugyan 
tele sor, de nem is okvetlenül szükséges az oldal 
(kolumna) szélességét sorokkal lezárni, különösen 
czimlapnál.

Az Évkönyv többi részén meglátszik a haladás 
és finomult ízlés. Egyszerű és mégis vonzó!

A milyen egyszerű és finom a Tartalom, Naptári 
rész, olyan méltóságteljesen sorakoznak egymás
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mellé a jobbnál-jobb, tanulságosnál tanulságosabb 
szakczikkek, a melyekben minden iró nemcsak saját 
egyéni tudását tolmácsolja, hanem az életben men
tetteket is oktatólag adja elő, bizonyságul annak, 
hogy szakirodalmunk nem szegény, csak meríteni 
kell belőle, öntözni és ápolni azt a nemes ősfát, 
melyet még Gutenbcrg ősapánk ültetett e l : a szakma 
iránti szeretetet és annak fejlesztését!

Mintegy megnyitóul Novak László igen érdekes, 
tanulságos és sok tapasztalatra valló szakczikke: 
„Egy és más a betűről" kezdi meg a sort. Sokat 
hallottunk és olvastunk már pl. Morrisról, Jessenröl 
vagy Eckmannról, de az ö alapos, szakszerű és még 
sem száraz témáit: könyv nélkül szeretné az ember 
tudni szóról-szóra. Bujnovszky Rezső „A hirdetések
ről általában" czímű czikkében — sajnos — igazat 
mond, hogy: „sok hasznos tudnivalóval foglalkoz
nak, de legkevesebbet a gyakorlatban oly sokszor 
előforduló hirdetés-szedéssel". Ha szaktársaink közül 
legalább azok, a kik hirdetéseket csak néha is szed
nek, tanulságul vennék az e czikkben foglaltakat: 
szakmánk fattyúhajtásai sok helyen elpusztulnának. 
A szerkesztő, Pavlovszky J . Alajos „A magyar stíl 
fejlesztéséről" czímű czikke úgyszólván koronája az 
idei évkönyvnek. Hogyan, hát létezik magyar stil?  
Még pedig ilyen gazdag motívumokban ? A forrás 
megvan, csakhogy nem akadt még eddig, a ki 
kihasználta volna, különösen a diszitmények előállí
tása terén! Az, a mi eddig előállittatott, nem igen 
közelíti meg azon gyönyörű motívumokat, a melye
ket a Huszka-féle ornamenteken látunk s hozzá még 
szeczessziós irányban tartva! Szinte megbotránko- 
zunk azon nemtörődömségen, a melyet ezen kincsek 
kihasználásával szemben az illetékes tényezők tanú
sítanak. Úgy járunk majd vele, mint a finom szűz 
dohánynyal: kiviszik külföldre s onnan fogjuk be
szerezni, mint különlegességet jó drágán megfizetve! 
Löwy Salamon „Mesterszedések ma és a közelmúlt
ban", Uitz Kornél „A művek tördeléséről" közölnek 
jó czikkeket. Hasznos volt „A gázfűtés a tömöntö- 
műhelyekben" való czikk közlése, mert ezáltal nem 
szorittatnak fiatalabb szaktársaink idegen nyelvű 
könyvek okvetlen beszerzésére, Heller Ignácz „Gya
korlati tapasztalatok" czímű czikke úgyszólván kézi
könyv —  zsebkiadásban, Horváth Alajos „Az auto- 
tipiák háromszinnyomásáról" czímű czikkének igen 
sok gépmester-szaktársunk nagy hasznát veheti. 
Anion Gyula „A hangjegyszedésről", Radnai Mihály 
„A vaskollégá“-ról közölnek tanulságos ismerteté
seket.

A társadalmi dolgozatok rovatát Marczevicz Lajos 
„Művelődjünk", Schwartz Adolf „Védekezés a gümő- 
kór ellen", Augenfeld M. Miksa „önállóság a mun
kában", Román Antal „Szakismereteink és szak- 
irodalmunk", Goldfinger Mór „A korrektor" czimmel 
töltik ki.

-------------------------------------------j--------------------------------------

Szakirodalmunk fáradhatatlan történetbuvára, Fir- 
tinger Károly „A könyvnyomtatás őskorából" czím- 
mel a tőle megszokott vonzó érdekességgel közöl 
történelmi dolgozatot.

Különféle közlemények, Közhasznú rész, Hirdeté
sek zárják be a gazdag és úgy szakmabeli, mint 
irodalmi tekintetben kiváló évkönyvet, melyet úgy a 
szedő, mint gépmester és öntő lekötött figyelemmel 
olvashat.

Végül még megemlíteni kívánom a csinos és 
magyar stilű oldalfej-léczeket, a ezikk-ezímek a 
tavalyinál tetszetősebb alkalmazását, valamint a czik- 
kek elkülönítésére használt vaskos körzetek helyett 
a vékonyabb elválasztást.*

Úgy a műmellékletek, mint a hirdetések bő anyagul 
szolgálnak a tanulásra. Kívánatos, hogy Évkönyvünk 
nem a könyvszekrényben, hanem minél többször a 
kézben legyen s művelődésünkre, tudásunk és szak
ismereteink gyarapítására s fejlesztésére szolgáljon.

Stalla Márton.

ILLUSZTRÁCZIÓS MÜVEK TÖRDE
LÉSE ÉS NYOMÁSA.

— Az Ács Mihály-alapból díjazott pályanyertes czikk. — 

(Folytatás és vége.)

Mikor egy oldalon több ábra elhelyezéséről van 
szó, akkor azok — tekintettel a már előzőleg em
lített azon czélra, hogy elhelyezésük úgy történjék, 
hogy a szöveg könnyű olvashatóságát ne gátolják, 
—  lehetőleg elszórtan helyezendők el. Kivételt képez 
azon eset, ha két vagy több ábra összehasonlítás 
miatt van alkalmazva, ez esetben lehetőleg egymás 
közelébe helyezendők el.

Ilyen ábracsoportositásokra a mai modern irány 
nagymérvű szabadsága és az illusztrácziők sokoldalú
sága mellett tanácsot adni, vagy szabályt felállítani 
lehetetlen. Útmutatásul csak annyi szolgáljon, hogy 
páros ábrák összenézzenek; hogy közvetlen a holt 
vagy élő kolumnafej után ábra ne következzen, ha
nem legalább négy-öt sor legyen az ábra fölött, 
ugyanúgy alul is. Kivételt képeznek azon ábrák, 
melyek természetüknél vagy rajzuknál fogva a szö
veg szélén vagy sarkain való alkalmazást teszik szük
ségessé (11. és 12. ábra). Mérvadó még az is, hogy 
több ábrának egy oldalon való alkalmazásánál ne 
legyen mind a középre, jobb vagy baloldalra zárva, 
hanem vegyesen, mert igy a szemnek sokkal tetsze
tősebb.

Még az ilyen ábracsoportositásoknál is megtar
tandó azon szabály, hogy felül kevesebb sor legyen 
mint alul, hozzáfűzve még azt, hogy az ábracso-

• Mivel az elválasztó vonalakra nézve szakkérdést nyújtottam be 
nem tartom helyénvalónak most ezzel bővebben foglalkozni.
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portok közt okvetlen — a helynek megfelelően — 
néhány telt sor alkalmazandó.

Hasábolt szedéseknél az ábra alkalmazásakor te
kintetbe veendő a hasábok folytatódása, de teljes 
szélességű szedésnél sem szabad az ábrákat vagy 
sorokat úgy elhelyezni, hogy a szöveg olvasásának 
folytonosságában a legkisebb kétség vagy nehézség 
merülne fel.

Okvetlen úgy helyezendők el az ábrák, hogy min
denkor csakis a szöveg egyik oldalára nyomattas- 
sanak (schöndruck), mert az ábrák erősebb nyomást 

és több festéket igényelvén, a papír 
áttetszőségénél fogva az egymásra nyo
mott ábrák zavarólag hatnak.

Sok helyt szokásban van, hogy az 
ábrák külön nyomattatnak, czélszerü ez 
nemcsak a most említett okból, hanem 
a könnyebb és szebb nyomás elérhe
tése végett is, a mit később fogunk 
ismertetni.

Természetes dolog az, hogy ha olyan 
ábrát kapunk, mely a könyvnek nemcsak 
oldalánál, hanem papírjánál is nagyobb, 
ez az iv közepén, pl. 16-od rétnél a 8—9. 
oldalon helyezendők el, mert máshelyt 
nyomni alig lehet, ha csak mint külön 
melléklet nem lesz a könyvnek illető 
helyére beragasztva.

lllusztrácziós munkáknál befejezésül 
rendszerint az egyes fejezetekhez is a 
szöveg értelmének megfelelő, művészi 
kezekből származó záródiszek — „Cul 
de Lampe“-nak nevezve — készülnek. 
De ha „Cul de Lampe“ nem is áll a 
tördelő rendelkezésére, akkor is lehető
alkalmas díszítő ábrával (vignette) vagy 

körzettel igyekezzék a fejezetnek művészi befejezést 
adni.

A régi irányban a záródisz a szöveget mintegy 
csúcsban fejezte be (13. ábra). A mai modern irány
ban a már sokszor vázolt négyszögesítésre való 
törekvésnek — azaz, hogy a kezdő és végző oldalak 
szintúgy mint az egész oldalak, tömör négyszöget 
képezzenek — ebben is mutatkozni kell, miért is, 
ha csak lehetséges, azaz, hogy ha az alkalmazandó 
záródísz rajza ezt megengedi, mindig az oldal biz
tositó sort (anschlag) megelőző utolsó sorát képezze 
(14. ábra). A nagy üresség, a mely az esetben támad, 
hogy a befejező oldalon kevés a szövegsor, nem 
akadály, azon szintén már többször említett okból, 
hogy a modern irány szereti a nagy ürességeket. 
Igen czélszerü egyazon körzetdaraboknak egész sort 
betöltő hasonló alkalmazása is (15. ábra).

Ezek volnának az illusztrácziós mű tördelőjének 
dolgai. Ha a már fennebb ismertetett és még majd 
megemlítendő czélból az ábrák nem nyomatnának

-

11. ábra.
Oldalt alkal
mazott ábra.

lég valami

együtt a szövegrészszel, a levont és úgy házilag, 
mint a szerzőtől már kijavított szedésből kiveszi az 
ábrákat, pontosan kitölti helyüket és — mint a több-

f
13. á b ra . Záródísz a régi irányban.

színű nyomásnál szokásos — az ábrákat a meg
felelő helyre pontosan kizárva, még egy nyomó
formát készít.

lllusztrácziós műnek tekintendők még a keres
kedelmi és egyéb e nemű illusztrált árjegyzékek is, 
de ez e kereten messze kivül esik, közelebb áliván 
a mesterszedéshez, mennyiben úgyis mindenik ol
dalról külön vázlat készítendő.

Illusztrált folyóiratok, tudományos és egyéb művek 
tördelése a fennebb ismerteitekkel teljesen azonos.

111.

Zárólemezen van a nyomtatandó illusztrált mű első 
formája, az egyengetendő — nem csekély számú 
ábrákkal: a gépmester tudásának próbaköve.

Bizony próbakő, mert az illusztrácziók nyomása 
—  legyen az bármely úton nyert ábra —  nagy gya
korlatot, türelmet és tudást igényel.

Mig a szedőnek teljesen mindegy, hogy bármely 
eljárással nyert ábrát helyez el a szedés
ben, addig a gépmesternek egyikkel több, 
másikkal kevesebb dolga van. Aránylag 
legkönnyebb a fametszetekről galvano
plasztikái úton nyert ábrák nyo
mása, azután a sorrendben a 
fametszet következik, végül legne
hezebb a kisebb-nagyobb szem
csékből (raszter) álló auto- 
tipiák egyengetése és nyo
mása.

Magának a többé- 
kevésbé ábrákkal telt
formának megzárása is 12. Ábra. Sarokra alkalmazott ábra.
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több gondot igényel más formáknál, mert felületes 
zárásnál az örökös piszkolódással igen sok kelle
metlenségnek teszszük ki magunkat.

A gép festékező részei, mint feladó hengerek, festék- 
dörzsölők, festékvályú stb. — különösen autotipiák- 
nál — gondosan és legpedánsabban megtisztitandók. 
Mást, mint az úgynevezett illusztrácziós festéket meg
kísérelni, csak felesleges festékpazarlás, időveszteség. 
E festékek a gyárak által már e czélra szükségelt 
keménységben, finomságuk szerinti kellő feketeség
ben és az eredményre nagyon előnyös fénynyel gyár
tatnak.

A jól kipróbált és jónak elismert festék az illusz- 
trácziók nyomásánál nagyon fontos.

Igen czélszerű és a nyomás nagymérvű könnyí
tése az, ha az illusztráczió külön és a szöveg is 
külön nyomatik. Magára a nyomás végeredményére 
is nagy hatással van ez, mennyiben az illusztrácziók- 
nál igy sokkal szebb és jobb képet kapunk, de igen 
hasznos a gépre is, mennyiben a nagyon különböző 
erőt igénylő szöveg- és illusztrácziónyomással a gép 
nem terheltetik túl.

A bezárt formában az első munka az ábráknak 
betű magasságra való pontos alárakása, a mi czél- 
szerűen kemény kartonlapokkal történik. Az eset
ben, ha az ábra külön formáról lesz nyomva, igen 
czélszerű a stereotip-lemezek nyomtatásánál ismert 
vastalpakról nyomni. Ez is a nyomás nagymérvű 
könnyítése, mert a vastalpak — ellentétben a fa
alappal —  nem ruganyosak.

Ezen most említett betűmagasságra való kiegé
szítés időkimélés czéljából ugyan jóval előbb, az 

ábráknak még a szedésben való 
elhelyezése előtt is elkészíthető, mégis 

a zárólemezen utólag meg
vizsgálandó, hogy meg

felelően készült-e el 
ez a munka.

Ugyancsak előre 
készítendő minden 
ábráról vékony, nem 
túlságosan kemény, 
simított papírra négy

öt tiszta levonat a végett, hogy a gépmester eset
leges üres idejében az ábrák egyengetését előre 
megkezdhesse.

Magára a nyomó-hengerre (cilinder) minden ábrás 
forma előtt új, a rendesnél valamivel keményebb 
és erősebb huzatot (kaschirung) készíttetünk.

jszöveg-

14. Ábra. Modern i s  alkalmas záródlsz.

15. áb ra . Modern körzetből alakított záródlsz.

Ha már minden előzetes munka a legnagyobb 
óvatossággal rendesen elkészült, a formát gépbe 
helyezzük és arról első levonatot veszünk.

Az ábrák első lenyomata —  különösen autotipiák- 
nál — még nem mutatja azt a lágyságot, azt a plasz
tikai hatást, a mire az ábrázoló művész törekedett; 
az alakok perspektívája hamis, elmosódottak, gyen
gék, a sötétebb részek foltosak; autotipiáknál a 
szemcsék durvák, piszkosak, az ábrát csak gyengén 
mutatják. A gépmester dolga ezen hibákon egyen- 
getés által segíteni (16. ábra).

Az egyengetés első része abból áll, hogy a fennebb 
említett négy-öt levonat egyikét —  még pedig minden 
ábráról külön — az egyengető ív alapjául veszszük. 
A többi levonatokból kivágjuk a sötétebb részeket 
és pedig az árnyalat tónusához képest a legsötétebb 
részeket négyszer és igy a kép különböző árnyala
tainak megfelelően, háromszor, kétszer, egyszer és 
ezeket a kivágásokat az egyengető ívnek meghagyott 
teljes ábra-levonat azonos helyén felragasztjuk. Az 
igy felragasztott levonatok a világosság felé tartva, 
a nyomandó illusztrácziónakmintegyárnyképétadják.

Tán felesleges megemlíteni, hogy ezen munka úgy 
a kivágásnál, mint az egyes 
részek felragasztásánál a 
legnagyobb figyelmet és 
a legnagyobb pontosságot 
igényli. A legkisebb eltérés 
nemcsak meddővé teszi a 
gépmester munkáját, hanem 
a kivánteredményneképpen 
az ellenkezőjét adja.

Ez az eljárás az úgyne
vezett erö-egyengetés (kraft- 
zurichtung).

Magánál a tulajdonképeni
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nyomásnál ezt az előegyengetés előzi meg. Ugyanis 
a nyomóhengerre történt levonatra az erő-egyen- 
getés felragasztatván, az ábrák hátterének világo
sabb részei kivágatnak; az elfutó részek, a szélek, 
az erősebb nyomás elkerülése végett a szükséghez 
mérten kivágjuk.

Az erő-egyengetés felragasztásánál szintén nagyon 
fontos, hogy az a megillető helynek pontosan azon 
részére jusson, mert nem kellően pontos felragasz
tásnál egész munkánk kárba vesz.

Ha a szöveg az ábrával együtt lesz nyomva, min
denkor előbb a sokkal több időt és figyelmet igénylő 
ábra egyengetendő.

Az ábrák mindenkor a rendesnél jóval erősebb 
nyomást igényelnek, miért is csakis erős szerkezetű 
gépen lehet pozitív eredményt elérni. De nemcsak

a) egyengetés nélkül. b) egyengetve.
16. á b ra .

a gép, festék, hanem a papír is nagy szerepet játszik 
az illusztrácziók nyomásánál; csakis erősen simított 
papíron lehetett ábrát szépen nyomni.

Az elő-egyengetés befejeztével — a szöveges rész
nél ennek egyengetése után — eddigi munkánk ellen
őrzéséül levonatot készítünk magunknak, melyen azt 
behatóan megvizsgáljuk. Minden esetleges hiányokat 
pótoljuk és a továbbiakban úgy járunk el, mint egyéb 
nyomandók egyengetésénél.

Atulajdonképeni illusztráczió nyomás a fennebbiek 
szerint tehát három részre oszlik: az erő-egyen- 
getésre, az elő- (első) és az utó-egyengetésre. Min
den gépmesternél más-más szokás van ; van ki meg
elégszik a két íven való egyengetéssel, de van olyan, 
a ki harmadik sorban is egyenget. Szerintünk ez az 
egyengetendő forma természetétől függ. Ha van is 
minden gépmesternek szokásokon, tapasztalatokon 
alapuló némi eltérése, végeredményében minden el
járás egy.

Újabban a kivágással és erö-egyengetéssel járó 
babramunkát mehanikai úton, különféle eljárásokkal 
próbálják könnyiteni és úgy a kísérletezők, mint a 
már bejelentett és engedélyezett szabadalmak száma 
nem csekély, ámbár a gyakorlati életben egyik sem

mutat fel nagyobb eredményt, egyik sem tett eddig 
nagyobbmérvű elterjedésre szert.

Ilyen eljárást kétféle alapelméleten alapulót isme
rünk. Egyik az, midőn az erő-egyengetés fotomeha- 
nikai úton lesz a rendesnél jóval mélyebbre maratva 
az ugyanazon képről történt fölvételről és az igy 
nyert lemez az ábra lemezének alsó részéhez for
rasztva és sajtolva, ilyeténkép a sötétebb részek job
ban kidomborodván; ezt az alapelméletet többen 
vették át a feltalálók közül, úgyszintén ama eljárást 
is, hogy az egyengetés az ábra negativjáröl fény- 
érzékeny ruganyos anyagba — pl. preparált zselatinba 
vagy czellulozeba stb. —  lesz másolva és maratva. 
Ismétlem, hogy ezen eljárások egyike sincs még ki
próbálva és ha egyike-másika némely helyt tán hasz
nálatos is, tökéletes volta vagy előnye szemben a 
kézi egyengetéssel, nagyon kétséges.

Megindítás előtt még a festékvályú csavarjai, a 
festékdörzsölő és felhordó-hengerek járása kellő
képen szabályozandók.

A már megindított illusztrácziós mű nyomás köz
ben továbbra is mindvégig a gépmester osztatlan, 
legéberebb figyelmét igényli nemcsak a boszantó 
piszkolódás elkerülése, hanem a festékezés és nyo
más egyenletessége miatt is.

A már megnyomott ivek gondosan szétrakandók, 
mert a jóval vastagabb festékréteggel nyomott ábra 
könnyen lehúzódik.

* * *

Ezekben véltem és igyekeztem az illusztrácziós 
mű tördelőjére és nyomójára váró feladatokat meg
ismertetni. Azon igyekeztem, hogy ezeknek munka
körét, munkájuk fontosságát azokkal is megismer
tessem, kik ilynemű munkával még nem foglalkoztak.

Czélom és elvem az volt, hogy ne csináljunk tudá
sunkból monopóliumot, hanem legyen az közkincs.

Augenfeld M. Miksa.

LŐCSE VÁROSA KÖNYVNYOMTATÓI.
Kedves meglepetés ért bennünket, midőn a véletlen 

kezünkbe játszotta a Szepesi Lapok múlt évi 51-ik 
számát, melynek tárczarovata alatt Hajnóczi Iván a 
lőcsei régi nyomdászatról tárgyaló dolgozatának első 
részét találtuk. Nevezett lap szerkesztősége volt szives 
aztán körtünkre a dolgozat többi folytatásait hozó 
számokat megküldeni, a melyek olvasása nekünk 
nagy élvezetet nyújtott. Meggyőződtünk ugyanis, 
hogy a történeti nevezetességű Lőcse városának 
szintoly nagyfontosságú könyvnyomtatása végre meg
találta érdemes felderitőjét s hogy van reményünk, 
hogy művészetünk hazai fényes múltja újra gazda
godni fog egy értékes fejezettel, melyhez a jelen 
dolgozat csak a vázlatot képezi, mert szerző szavai
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szerint „egy nagyobb tanulmány elöfutója ez a kis 
dolgozat".

De ebben a rövid vázlatban is az érdekes adatok 
oly sokaságát találjuk, hogy nem mulaszthatjuk el 
annak közlésével a történelmünk iránt érdeklődők 
tágasabb körét is figyelmessé tenni s a dolgozatnak 
némely hiányosságait szerény tehetségünk szerint 
gyűjtött adatokkal pótolni.

Szerző elsőben is általános áttekintést nyújt a 
könyvnyomtatásnak hazánkban történt meghonosí
tásáról s aztán a következőkben adja elő a lőcsei 
könyvnyomdászat historikumát:

A lőcsei könyvnyomda alapításának évét nem ismerjük 
pontosan. Létező lőcsei nyomtatványaink vannak már 
1604-ből és 1611-ből. Szabó Károly Régi Magyar Könyv
tárában igy ismerteti őket:

1. „Rimái János i s  Balassa Bálint versei. Lőcse, 1004. 12“.“ Hihető
leg első, ma egy példányban sem ismert kiadás. Léteztéröl báró Rad- 
vánszky Blilának hozzám 1876. április7-én intézett leveléből értesültem, 
kinek tudósítása „Radvánszky László könyvtárának 1750-ben készült 
katalógusában előfordul: Riinay és Balassa versei Lőcsén, 1604. 12“ 
13. sz. alatt volt akkor Radványban a könyvtárban, jelenleg azonban 
még nem sikerült felfedeznem.“ Vájjon az itt idézett katalógusban az 
évszám (1604) nem tévedésből áll-e 1704. helyett, mert Lőcsén 1704-ben 
12“ csakugyan megjelentek „Balassa és Rimái istenes Énekei", el nem 
határozhatom.

2. Jesuitographia. Hoc e s t : Brevis Descriptio Sectae Jesuiticae. 
(Fametszet.) Anno MDCXI. 4'. A 1—4—4 sztlan levél. Latin versek. 
A czimlapon és a nyomtatvány végén álló fametszet után a lőcsei 
nyomda termékének tartom. Megvan a nagyszebeni ev. gimnázium 
könyvtárában.

Fölvetve a kérdést: elfogadhatjuk-e ezeket lőcsei nyom
tatványoknak ? az elsőnél e kérdésre tagadóan kell felel
nünk. Tekintetbe véve ugyanis azt, hogy Szabó Károly 
Régi Magyar Könyvtára I. kötetének 1879-ben megjele
nése után jóformán az összes nevezetesebb magyar
országi könyvtárakat átkutatták (a minek különben vagy 
400 adalék lett az eredménye), s mindamellett e könyv
nek sem a radványi könyvtárban, sem máshol nem akad
tak egyetlen példányára sem ; tekintetbe véve továbbá 
azt is, hogy az ily kézírásos czímjegyzékekben iráshibát 
fölös számmal találunk (lehetett különben a példány 
sérült is, úgy hogy a radványi jegyzék összeállítója az 
évszámot csak gondolta 1604-nek), az itt előforduló 
1604-es évszámot iráshibának vagy másnemű tévedés
nek kell tartanunk: más szóval a jelzett nyomtatvány 
nem létezik.

A mi a második nyomtatványt illeti, erre nézve véle
ményünk az, hogy ezt lőcsei nyomtatványnak elfogad
hatjuk. A leírásban is említett fametszetek (rendesen a 
könyvnyomda, vagy a könyvnyomtató jelvényei) ugyanis 
olyan jellemzők az egyes könyvnyomdákra nézve, hogy 
csaknem biztos útmutatói a könyvbuvárnak oly esetben, 
ha a nyomtatás helye a czimlapon fölemlítve nincsen.

E szerint tehát az első ismeretes lőcsei nyomtatvány 
1611-ből való, vagyis a könyvnyomda alapítását is az
1611., vagy az előtte való 1610. évre kell tennünk. Meg
alapítója Klösz Jakab  bártfai könyvnyomtató volt. 1598 bán 
vette át a Guttgesell Dávid alapította bártfai könyv
nyomdát s 1657-ig volt az ő, vagy örökösei birtokában. 
Keze alatt a bártfai könyvnyomda az ország elsőrangú 
könyvnyomdáinak sorába emelkedett. Széleskörű munkás
ságának még jobban kiterjesztése végett alapította való
színűleg a lőcsei könyvnyomdát, mely bártfai főműhelyé

nek fiókja volt. Ez meglátszik a könyvnyomda működésén 
is, mert hét évi működésének eredményeként összesen 
csak öt, egy magyar és négy latin termékét ismerjük. 
Az egyetlen nevezetes ezek közül a Zólyomi Boldizsár 
„Manuale azaz kézben hordozó könyvecske" czimü pro
testáns imakönyve.

1617-ben Schultz Dániel, valószínűleg Klösz tanítványa, 
vette át mesterétől a lőcsei könyvnyomdát, mely az ő 
keze alatt is hét évig működött. A könyvnyomda azonban 
ekkor sem jutott nagyobb virágzásra, a minek oka egy
felől az anyagi eszközök hiányában, másfelől abban 
keresendő, hogy Schultz nagyobb városba igyekezett 
jutni, a hol működése jobban biztosítva lehetett. S csak
ugyan 1624-ben lőcsei nyomdáját eladva, Kassán állított fel 
kisebb könyvnyomdát, mely azonban a következő évben 
Schultz halála miatt megszűnt. Lőcsei könyvnyomdájának 
összesen 16,9 latin és 7 német termékét ismerjük, melyek 
legnagyobbrészt imádságos könyvek, vallási elmélkedé
sek és halotti búcsúztatók.

Schultztól 1624-ben Hreucr (saját Írása szerint: Brewer) 
Lörincz vette át a lőcsei könyvnyomdát s az ö és fia 
működése alatt, majdnem egy századon keresztül, a 
lőcsei könyvnyomda valódi aranykorát élte.

Maga a Breuer család a szepesi kiváló polgárcsaládok 
egyike. A családnak egyik ága nemességet is kapott. 
„Egyike azon családoknak, kik elsők követték Luther 
hitvallását hazánkban." A család eredeti lakóhelye Göl- 
niezbánya volt, a hol tagjai különösen bányászattal foglal
koztak ; azonban a szellemi műveltség terjesztése iránt 
mindig nagy hajlandósággal viseltettek. Így találunk tagjaik 
között az alább méltatandó könyvnyomókon kívül, még a 
lőcsei könyvnyomda felállítása előtt, könyvkereskedőt is.

A család egyik tagja, Lörincz, már ifjúkorában a lőcsei 
Schultz-féle könyvnyomdába lépett s itt a könyvnyom
tatás mesterségét elsajátítván, 1624-ben maga vette át 
a könyvnyomdát s oly magas színvonalra emelte, hogy 
az ő és fia „nyomdáját csin tekintetében a németek és 
hollandok még csak meg sem közelítették". Nagy szó, 
különösen abban a korban, midőn a hollandi könyv
nyomók legelső számba mentek. A lőcsei könyvnyomda 
nagy föllendülésének jele különben az is, hogy számára 
Lőcse városa már 1613-ban papirmalmot állított föl 
Szepes-Tepliczen, mely Spiclenberger Sámuel lőcsei 
városi orvos vezetése alatt állott. Vizjegye Lőcse város 
czimere volt: hármas halomból kiemelkedő kettős kereszt, 
melyre kétfelöl oroszlánok ágaskodnak; fölötte kilencz 
ágú korona. Termékei semmivel sem voltak silányabbak 
a külföldi gyártmányoknál.

Lörincz mester minden törekvése arra irányult, hogy 
meglehetős tökéletlen állapotban átvett könyvnyomdáját 
minél inkább tökéletesítse. E végett könyvnyomdáját nagy 
költséggel új, Hollandból szerzett betűkészlettel szerelte 
föl; különösen görög betűkkel, a mi abban a korban 
a sok teológiai nyomtatvány miatt nagyfontosságú volt. 
Első görög nyomásával már 1639-ben találkozunk az 
Evangelia et Epistolae czimű könyvben, mely latin és 
görög szövegű.

Az új fölszerelésű könyvnyomda most igen nagy ki
terjedésű működést kezdett és az azelőtt oly nevezetes 
bánfainak hanyatlása következtében majdnem egy szá
zadon át a Felsővidék első könyvnyomdája volt. Tér-
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niékeinek feltűnő nagy száma is erre vall. Breuer Lőrincz 
40 évi működésének idejéből ma 272 nyomtatványt is
merünk. Ezek nyelv szerint a következően oszlanak 
meg: 151 latin, 87 magyar, 25 német, 7 tót, 2 görög. 
Az első, a mi itt szembeötlik, az, hogy a latin nyelvű 
nyomtatványok száma majdnem kétszer annyi, mint a 
magyar. Azt azonban figyelembe véve, hogy akkoriban 
a tudományos nyelv latin volt s hogy a magyar nyelvű 
nyomtatványok majdnem mind terjedelmes könyvek, mig 
a latinoknak túlnyomó többsége csak néhány levélre ter
jedő lakodalmi köszöntő, vagy halotti búcsúztató: meg
nyugodhatunk abban, hogy a magyar nyelv és szellemi 
termékei nem szorultak háttérbe az idegenek mellett.

A mi Breuer Lőrincz könyvnyomdájának szellemét leg
inkább jellemzi, az a nagy vallási türelmesség. A pro
testáns tulajdonos könyvnyomdájának hittudományi ter
mékei között találunk épúgy katholikus, mint lutheránus 
és református szellemben irt könyveket. S ez nagyfon
tosságú és jellemző arra a korra, mikor a vallásharcz 
karddal, tollal a legelkeseredettebben folyt.

Breuer Lőrincz halála után 1664-ben fia Sám uel vette 
át a már nagyhírű könyvnyomdát. Atyja nyomdokain 
haladva, öcscsével, B reuer János  orvossal, tovább fejlesz
tette könyvnyomdáját, új betűkkel is fölszerelte s a virág
zás oly magas fokára emelte, hogy valamennyi lőcsei 
könyvnyomtató közt őt kell a legkiválóbbnak tartanunk. 
35 évi működésének eredményeként 386 nyomtatványát 
ismerjük; nyelv szerint: 194 latint, 131 magyart, 45 németet 
és 16 tótot.

B reuer Sám uel vezetése alatt volt a lőcsei könyv
nyomda virágzásának tetőpontján. Hogy mily magas fokra 
emelte ő a lőcsei könyvnyomdát, arra nézve csak egy 
példát említünk. A Magyar Nemzeti Muzeum könyv
tárában van egy 64° német nyelvű Luther kátéja, mely 
Breuer Sámuel műhelyéből került ki. Ez igénytelen köny
vecske a könyvnyomtatás tehnikájának oly magas fokára 
vall, mely nemcsak a maga idejében, de hosszú ideig 
azontúl is páratlan maradt*

Breuer Sámuelnek 1698-ban történt halála után özvegye 
Breuer Zsófia nevét viselik a lőcsei könyvnyomda ter
mékei, melyet ez időben Endtner Márton, valószínűleg 
azelőtt Breuer Sámuel segédje vezetett. Endtner meg
lehetősen meg is tartotta a könyvnyomdát az előbbi szín
vonalon, mert abból a 7 évből, mig a könyvnyomda Breuer 
Sámuel özvegyének neve alatt dolgozott, ennek 96 ter
mékét ismerjük: 45 magyart, 36 latint, 9 németet és 
6 tótot.

1705-ben, talán Breuerné halála miatt, ismét megvál
tozott a ezég neve s tiz éven át Breuer Sámuel örökösei 
czimen működött. Ebben az időben, valószínűleg szak
avatott és buzgó vezető hiánya miatt is, a könyvnyomda 
igen lehanyatlott. Első 6 évi működésének (1705— 1711)  
eredményeként ma 39 nyomtatványt ismerünk: 19 latint, 
12 magyart, 6 németet és 2 tótot.

A Rákóczi-féle fölkelés a fentebb érintett általános 
hatáson kiviil még külön befolyással is volt a lőcsei 
könyvnyomdára. Lőcse város a Rákóczi-fölkelésben min
őig a fölkelők, a nemzeti ügy pártján állott. Jele annak 
nz is, hogy a Rákóczi-párt lapjának, a Mercurius Veri-

* E katekizmus hasonmásait hozta a Grafikai Szemle 1900. év
folyamának 153. és 154. lapjain.

dicus ex Hungaria-nak eddig ismeretes néhány száma 
közül az 1705. augusztusig Lőcsén nyomták. Tehát a 
Rákóczi-párt egyik tekintélyes könyvnyomdájának kellett 
lennie. Azonban a fölkelés ügyének lehanyatlásával a 
lőcsei könyvnyomó dolga is rosszra fordult. A Bécs 
felöl a Felsővidékre küldött s először is Lőcse vissza
foglalása végett közeledő császári sereg hírének hallatára 
1709-ben a Breuer-féle könyvnyomda is kénytelen volt 
menekülni. Majdnem egy évig volt Bártfán; majd 1710  
tavaszán Kassára költözött s csak 1711 nyarán a szat
mári békekötés után került vissza Lőcsére.

(Vége köv.)

FURCSA ANEKDOTA.

Ha majd közöttünk is akad Smiles, megírni a mi 
Selfhelp-ünket: a maguk erejéből lett jeles magyar 
emberek példaadó könyvét: abban a könyvben kér
het magának egy-két lapot dr. Huszár Vilmos is, 
ki a betűs szekrény mellől indult el, helyet foglalni 
a tudomány csarnokában. Nem szedőgyerek volt. 
Hiszen az nem is csoda és nem is valami ritka 
dolog, hogy a mesterségre adott fiú, fölébredvén 
benne az akarat, visszatér az iskolába s lesz belőle 
tudós ember. Huszár Vilmos már betűszedő volt, 
még pedig derék, ügyes és jól díjazott munkás, 
mikor letette a szedővasat azzal a hősi elhatáro
zással, hogy elvégzi a gimnázium hátralevő négy 
osztályát, egyetemre jár és tudósa lesz a francia 
és spanyol irodalomnak. Nagy erő cselekedete ez, 
uraim ! A tehetségen kívül győzhetetlen akarat is 
kell hozzá, olyan akarat, amelyet nem bírhat le még 
a szegénység, ez az óriás hatalom sem. Dr. Huszár 
Vilmos tanár ma kitűnőség nemcsak magyar, hanem 
európai szakbelijei között is.

De most elmondok róla egy furcsa anekdotát.
Dr. Huszár Vilmos tanulmányt irt Corneille és a 

spanyol színjáték viszonyáról. E tanulmánynak egy 
fejezetét tavaly fel akarta olvasni a Magyar Tudo
mányos Akadémiában, mint vendég. Az ügyrend 
szerint az ily vendég-felolvasásra engedelmet kell 
kérni, az illető osztály bírálata alá bocsátván a mű
vet. Az ügyrend ama pontja arra való, hogy az 
Akadémia zöld asztalára ne lehessen holmi zöld
séget tálalni. Ne ülhessen oda akárki, a maga kedve 
szerint, a kör négyszögesítéséről, a perpetuum mo
biléról vagy a magyar rovás szent igaz etruszk voltá
ról értekezni. Ez a pont tehát bölcs és szükséges. 
Igazi tudományos emberekkel szemben azonban 
csak ceremónia. Mikor ilyen urak akarnak valamit 
az Akadémia elé terjeszteni, számba veszik az ö 
személyes felelősségüket is. Elvégre ők maguk mond
ják, amit mondanak, nem az Akadémia; a maguk 
véleményét fejezik ki, nem az Akadémiáét. Ellenök 
hát azt a botrányhárítót csak akkor szokták hasz-
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nálni, ha csakugyan botrány fenyeget. S biz ez is 
megesik néha; az embereket érheti afféle baleset, 
hogy bolondot találnak írni. Sőt ez még az aka
démiákban sem példátlan, a Szajnától a Dunáig. 
Méltó és igazságos, hogy nagy tudományos intéze
tünk legalább a kívülről jövő bajtól szabaduljon, 
ha lehet. Ezért is bölcs és szükséges az a pont. 
Hát ne tudatlankodhassanak az Akadémiában a 
tudós vendégek sem.

Különben ama vendégjog megadása — ha nin
csen szó az intézet díszének és komolyságának köte
les védelméről —  csak az udvariasság cselekedete, 
afféle, mint a szivaros láda felnyitása. Ha nincs rá 
ok, nem is tagadják meg senkitől.

Dr. Huszár Vilmostól azonban megtagadták. Az 
első osztály kimondta, hogy ama Corneilleről szóló 
tanulmány felolvasását nem engedheti m eg ; mert 
az a munka inkább csak népszerű csevegés és a 
tudományt nem viszi előbbre sehogyan sem. Egy 
szóval az első osztály a művet botránynak Ítélte, 
melytől az Akadémia díszét és komolyságát meg 
kell kímélni.

A küszöbről elutasított vendég ekkor visszatette 
azt a fejezetet a kézirat közé, lefordította franciára 
és kiadatta Párizsban, P. Corneille et le théátre 
espagnol címen. Érdekes könyv. Itt van az asztalo
mon. De bizony érdekesebb nála a Revue des Deux 
Mondes e havi első füzete, mely szintén itt van az 
asztalomon. E füzetben Ferdinand Brunetiére, a nagy 
francia akadémikus, huszonhét lapnyi tanulmányt 
ir Huszár könyvéről. Arról a nagyon is népszerű, 
tudománytalan csevegésről, melyet nálunk arra sem 
lehetett méltatni — a legjobb akarattal sem, — hogy 
egy fejezetét a szerző bemutassa a Magyar Tudo
mányos Akadémiában. Tanulmánynak mondtam, a 
mit Brunetiére irt, mert nem bírálat. Vita a magyar 
tudóssal. A francia tudós a maga álláspontját védi, 
fényesen, Corneille és a spanyol szinműirás viszo
nyának régi kérdésében. Minek szedjem bokorba 
dicséreteit, a melyekhez foghatókat a külföld még 
nem hangoztatott most élő magyar tudósról! De 
mégis lefordítom a befejező sorokat:

Végűi még egyszer köszönöm Huszár úrnak, hogy 
alkalmat szerzett nekem az eszméim kifejezésére. El
mondtam, mik könyvének hiányai, de elmondtam azt is, 
hogy mik kiváló tulajdonságai. Bírálván, nem akartam el 
nem ismerni értékét, mely nagy. Csak a szerzőtől függ, 
hogy a legközelebbi kiadásban, semmit se változtatva 
tervén, e háromszázlapos könyvből megcsinálja a leg- 
szabatosabb és egyszersmind legteljesebb tanulmányt, 
melyet valaha Corneille és á spanyol színpad viszonyáról 
írtak. . .  Ennek utána nem merném eldönteni, hogy a 
spanyolokra nézve és reánk nézve hízelgő vagy meg
szégyenítő lesz-e, hogy azt a müvet magyar embernek 
köszönjük. Ferdinand Brunetiére.

Még csak azt akarom mondani, hogy. . .  Ej, nem 
mondok semmit. Kár elrontani az anekdota csatta

nóját. No, de mégis megmondom, hogy ez a Brune
tiére az a Brunetiére, aki azt a szálló igét csinálta,
hogy a tudomány csődöt mondott.

* * *

Így jelent meg e kis czikk a Pesti Hírlap január 
28-iki számának Esti levél-rovatában, Tóth Béla 
tollából. Nekünk nincs sok hozzáfűzni valónk, leg- 
fölebb az, hogy illusztris ex-kollegánk, dr. Huszár 
Vilmos — ki jelenleg a királyi József-műegyetemen 
Budapesten van beosztva, mint főreáliskolai tanár 
a franczia és román nyelvek irodalomtörténetének 
előadására — bizony végigélvezte a mi pályánknak 
édes-kevés kellemeit, a midőn — a mint olyanok
tól tudjuk, kik vele együtt ott ültek a dolgozó-asztal 
mellett — mint afféle „nyomdai szükséges rossz" 
Budapest egyik-másik elsőrangú tipográfiái intéze
tében 13 o. é. frt heti fizetéssel kaparta a betű- 
hibákat, s ennek a keresetnek jórészét önművelő
désére fordította, hogy, ily sanyarú megélhetési 
viszonyok között is, azzá legyen, a mi ma lett be
lőle. Irigylésre méltó erős karakter kell az ilyesmi 
keresztülviteléhez. A Q r &  m r k

VEGYESEK.
Értesítjük a Könyvnyomdászok Szakköre tagjait,

hogy szaktanfolyamunk február hó 15-én újra megkez
dődött. Részt vehetnek benne Körünk összes tagjai, azok 
is, a kik most iratkoznak be. A tanfolyam helye a Vili. 
kerületi Horánszky-utczai főreáliskola (földszint jobbra, 
természetrajzi tár). Kezdete minden vasárnapon délelőtt 
pont fél 10 órakor. A hallgatók a gyakorlati tanításhoz 
szükséges anyagot (Máser-lemez stb.) ingyen kapják, a 
szerszámokat pedig díjmentesen használják.

Szaklátogatás. Folyó hó 2-án tanulságos szaklátoga
tást eszközölt Körünk a N ádor és B enger-féle, IX., Köz- 
telek-utcza 6. sz. a. gépjavitó-műhely megtekintésével. 
Ezen nemrégiben alakult ezég főczélja az összes gép
javításokat hazánkban eszközölni, valamint e czélból 
kizárólag magyar munkásokat begyakorolni. Különös 
figyelmet érdemelnek saját gyártmányú tömlemez-alapzat 
(Stereotyp-Fundament) készítményei, valamint henger- 
anyagöntö készülékei, melyeket Magyarországon kizáró
lag ezen ezég gyárt oly pontos és jó minőségű kivitel
ben, hogy a külföld bármely ilynemű készítményével 
kiállja a versenyt. Látogatásunk alkalmával Nádor úr a 
műhely nagyobbitására külföldön utazott oly gépek be
szerzéséért, melyek mindennemű fogaskereket stb. ké
szíthetnek, hogy ezáltal a külföldről való behozatalt min
den tekintetben szükségtelenné tehesse. Távollétében 
Haraszti J. úr volt szives kalauzolni. — Egy ilyen intéz
ményre már rég szüksége volt Magyarországnak és mi 
csak gratulálhatunk ez új vállalatnak.

A Szakkör tánczestélye, mely e hó 14-én tartatott meg 
a Katholikus Kör dísztermében, az eddigieket messze túl
haladta erkölcsi siker tekintetében, a mennyiben annyi 
sok szép nő egyetlen tánczestélyUnkön sem volt együtt 
és mindazok, kik jelen voltak, élvezettel szemléltek a 
tánczlejtöket, kik a 3. számú bosnyák ezred zenekara 
mellett egész a reggeli órákig maradtak együtt. A höl
gyeknek a rendezőség igen csinos tánczrenddel kedves
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kedett. A négyeseket 130—150 pár tánczolta Fekete Miksa 
úr ügyes rendezése mellett.

Az Első magyar betűöntöde részvénytársaság folyó 
hó 15-én tartotta évi rendes közgyűlését lovag Fáik 
Z sigm ond  elnöklete mellett. Az előterjesztett jelentés 
szerint a társaság, az általános rossz viszonyok ellenére, 
takarékossága által szép eredményt ért el tizenkét évi 
működése alatt. Az évi nyereség az előző esztendőről 
áthozott 1392 korona 45 fillérrel 50.412 korona 53 fillérre 
mg, melyből a különféle levonások után 37.195 korona 
81 fillér áll a közgyűlés rendelkezésére. Ebből 36.000 
koronát osztalékul fizetnek ki, vagyis részvényenkint 
12 koronát, a mi 6 százaléknak felel meg, mig a főn- 
maradó 1195 korona 81 fillért új számlára Írják át. 
A közgyűlés a jelentést tudomásul vette s a felment
vényt megadta.

A Pesti könyvnyomda-részvénytársaság e hó 19-én 
tartotta meg rendes évi közgyűlését. Az évi mérleg szerint 
a gazdasági téren mutatkozó folytonos hanyatlás sajná
latos nyomokat mutat a nyomdai ipar terén is. A foko
zatos emelkedés, a mely a nyomdai intézet üzemi for
galmában évről évre mutatkozik, egybekötve a munkálatok 
legszebb s a modern tehnikai vívmányok meghonosítása 
által lehetővé vált legolcsóbb és legczélszerűbb elkészí
tésivel, valamint folyton újabb és újabb rendelések ki
eszközlésével járó fáradságos és gondterhes munka min
den érdeme, minden dicsősége első sorban az intézet 
elnök-igazgatóját, lovag Fáik Zsigmondot illeti meg, a ki 
a nyomda megalapításánál már mint igazgató élénk részt 
vett és a gyár szakszerű berendezésében lankadatlan tevé
kenységet fejtett ki. Azóta harminczöt éven át buzgósága 
határt nem ismert és még ma is, mint az intézet elnök
igazgatója, ő jár legelöl a kötelesség pontos elvégzésében, 
a melyből kiveszi magának a legnehezebb részt. Fontos 
eseménye az elmúlt évnek, hogy a súlyos idők által 
teremtett nehéz megélhetés behatása alatt a munkások 
újabb, magasabb követeléseket támasztottak, a melyeket 
a méltányosság szem előtt tartásával az elnök-igazgató 
elfogadott, mi által az üzemköltségek ismét lényegesen 
nagyobbodtak. A gyártelep fejlesztésére az elmúlt évben 
is nagy gond fordittatott, hogy a fokozott igényeknek 
teljes versenyképességgel meg lehessen felelni. A betű- 
anyag gyarapítása, a berendezés kibővítése által minden 
újabb vívmány elhelyezést talál az intézetben. A nyere
mény, az üzleti költségek, leírások és adók levonása 
után i 16.452 korona 08 fillér, leszámítván az alapszabály- 
szerű jutalékokat és a tartalékalap dotálását 20.919 korona 
65 fillérrel, marad 95.532 korona 43 fillér. Ebből a rész
vényeseknek osztalékul 70.560 korona kiadatván, az ez 
után fenmaradó 24.972 korona a jövő év számlájára 
vitetett át. E szerint az 1902-ik évre minden 1000 koronás 
részvény után kamat és feliilosztalékként 160 korona esik. 
A közgyűlés az elnök-igazgatónak érdemei iránt különö
sen is kifejezte elismerését és az igazgatóságnak, vala
mint a felügyelő-bizottságnak az elmúlt üzleti évre nézve 
a felmentvényt megadta.

Sárkány János Ferencz, a Vadász- és Versenylap 
főszerkesztője és kiadótulajdonosa, a kiváló sportférfiú, 
tekintettel magas életkorára (S. Pesten született 1833-ban) 
átadta nevezett lap főszerkesztését Ferdinándy Bélának, 
ki eddig mint felelős szerkesztő működött. Sárkány tanult 
nyomdász, az Emich-nyomdában mint szedő s korrektor 
foglalatoskodott; később sportiró lett s mint ilyen 1872- 
töl 1895-ig a magyar lovaregylet titkára volt. 1881-ben 
megindította a ma is fennálló Vadászlapot, 1896-ban 
pedig a Sport-albumot szerkesztette és adta ki.

t  Ráth Mór, az ismert fővárosi könyvárús, folyó hó 
5-én hunyt cl tevékeny élete 74-ik évében. Ráth az utóbbi

években inkább élőhalott volt, a családját ért többrend
beli súlyos csapás elhomályosította elméjét. Mint könyv
kiadó a hazai nyomdászatot hosszú időn át éppen nem 
pártolta, hanem inkább külföldön nyomatott; utóbbi idő
ben azonban már itthon állítják elő a Ráth-czég kiad
ványait, mondanunk sem kell, hogy éppen olyan jól és 
kifogástalanul, mint akár Teschenben vagy Béesben.

Uj szakkönyvtár nyílt meg a fővárosban. Ugyanis a 
IX. kér. Oroszlán-utczában levő fővárosi iparrajziskola, 
mely számos ipari, iparrajzoktatási és iparművészeti tar
talommal biró könyvből álló szakkönyvtárral rendelkezik, 
nyilvános jellegű közkönyvtárrá alakult át, melyet bárki 
hétfőn délután 3 —5 óra között és csütörtökön 7—9 óráig 
este igénybe vehet. Bővebb felvilágosítással szolgál az 
intézeti könyvtáros, Csizik Gyula tanár. Az új közhasznú 
intézményt melegen ajánljuk a rajzban magukat tovább
képezni óhajtó szaktársainknak.

A Magyar Könyvszemle 1902. évi III—IV. füzete a 
napokban jelent meg lényegesen nagyobb terjedelemmel, 
a mi főként a múlt év november havában végbement 
múzeumi jubileumnak tudandó be. Gazdag tartalmából 
kiemeljük a Széchenyi országos könyvtár százéves fenn
állásának emlékére a szerkesztő, Kollányi Ferencz, által 
Írott hosszabb dolgozatot s egyéb a jubileumra vonat
kozó kisebb czikkeket. Továbbá egy fölötte érdekes 
tanulmányt Varjú Elemértől a Turóczi-krónika kiadásai 
és a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őrzött pél
dányairól, melyben szerző meglepő betekintést nyújt 
olvasóinak a régi könyvnyomtatók utánnyomási prakti
káikba. Ezenkívül a szakirodalmi rovat is bővelkedik 
becses értékű apróbb közleményekkel.

A M agyar Iparművészet 1903. évi 1. számát vettük; 
a kitünően szerkesztett és művészi kivitelű illusztrácziók 
kai díszített folyóirat terjedelmes áttekintést nyújt az 
iparművészet terén jelentkező új törekvésekről, melyek 
a sokszorosító ipar határait is oly sűrűn érintik. Ez okból 
melegen ajánljuk a nevezett folyóiratot szaktársaink 
figyelmébe.

Á munkakönyv. A kereskedelmi miniszter legutóbb 
rendeletileg elhatározta, hogy a munkások munkaköny
vük kiváltásánál az illetőség megállapítása ne képezzen 
akadályt, illetőleg a munkakönyv illetőség hiányában is 
haladéktalanul kiadassák a hatóságok által. Ezzel az 
üdvös rendelettel bizony sok lótás-futás és időveszteség
től mentette meg a miniszter a munkásokat.

Farsangi mulatságot rendeztek f. hó 14-én az u n g
vári könyvnyomdászok, melyről díszes meghívóval érte
sítenek bennünket. — 21-én pedig a fővárosi Neuwald- 
czég személyzete tart hangversenynyel egybekötött táncz- 
estélyt. Mindkét mulatság tisztajövedelme kollegiális czé- 
lokra, azaz a szanatórium és a jótékonysági kör, valamint 
a könyvtár alapjának gyarapítására van szánva.

A régi könyvnyomtatók is — úgy látszik — sokat 
tartottak arra, hogy kalendáriumjaikkal, — a mik foglal
kozásuk egyik főágát képezték — minél előbb megjelen
jenek a nagy közönség előtt, bár a mai konkurrenczia 
nem igen bánthatta őket. Világos példa erre egy adat, 
melyet a „Nemes Almássy István, kassai kereskedő és 
biró üzleti, köz- és családi élete, 1573— 1635“ cziniü, 
nemrégen megjelent történeti monográfiában olvastunk! 
Ebben ugyanis 1625. október 6-ki keltezéssel Győri János 
kassai polgár levélben tudósítja Almássy Istvánt, a soproni 
országgyűlésen résztvevő városi képviselőt, a többi között 
arról is, hogy „immár nekünk új kalendáriomunk van 
1626. évre, a ki sok nyomorúságos dolgot jósol, beteg
séget, hadat, háborúságot, zűrzavart, kitől Isten oltalmaz
zon bennünket, városunkat s szegény romlott és puszta 
országunkat". Valószínűleg az országutak hagyományos
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rosszasága bírta rá elődeinket a korai megjelenésre, 
hogy idején bejárhassák termékeikkel a környékbeli 
vásárokat.

A hol a vasúti jegyek készülnek. Egy kicsiny kis füzet
két kaptunk, a melynek terjedelme fordított arányban áll 
tartalmának érdekességével. A füzetkében tömören össze
foglalva találjuk, hogy az Ocskay Gusztáv vezetése alatt 
álló M. Á. V. sajtószakosztálya mily hatalmas működést 
fejt ki. Ott készülnek a M. Á. V. valamennyi állomásain 
kiadásra kerülő összes utazási jegyek, igazolványok s 
egyéb értékek, valamint az esetleges mozgósítás szem
pontjából szükséges utasítások s egyéb katonai nyomtat
ványok. A zóna behozatala előtt 4 kisebb, kézzel hajtott 
sajtógépje volt s az osztálynak az Andrássy-úti 3  kis 
szobájában elfért. A zónadíjszabás behozatala után a 
gépek száma 94-re s a 3 szobában elhelyezett kis hivatal 
a Csengery-utcza 33. szám alatt levő háromemeletes 
sarokház s a mellette lévő kétemeletes ház egy részét 
foglalja el. A 3 szobából lett 117  s a 11 emberből álló 
személyzet 253-ra emelkedett. Tizenkét év előtt kézhajtás 
volt divatos; most 3 gázmotor és 38 villamos motor 
hajtja a gépeket. Hogy mekkora mennyiséget dolgoznak 
föl ebben a szakosztályban évenkint, kitűnik a követ
kezőkből : Az 1901-ik évben feldolgoztatott, olvastatott, 
czímbélyegeztetett, a nyilvántartási könyvekbe (szám sze
rint 2356) bevezettetett, csomagoltatott és expediáltatott: 
kéregjegyekből 36,361.058 darab, szomszédos forgalmú 
jegyekből 26,200.110 'darab, közúti és füzetjegyekböl 
2,182.200 darabot, különféle könyvalakú és képviselői 
jegyekből 47.936 darab (bőrkötésű), bérletjegyekből 11.835 
darab (bőrkötésű), bucsujegyekből 1.150 darab, szabad
jegyekből 913.652 darab, alagi lóversenyjegyekböl 158.950 
darabot, Tramway-jegyek (brassó-hosszufalusi) 300.000 
darab, Cook és Stangen utazási vállalat jegyeiből 7279 
darab, hidvám-bárczákból 210.000 darab, podgyász-bár- 
czákból 2,455.000 darab, egyéb utazási igazolványokból 
1,141.495 darab, hálókocsi, tengeri, velencze-anconai, 
párisi, utánvéti kisérvények, foglaló-lajstromok, tirjegyek, 
ietétjegyek, mérleglajstromok, katonai és polgári szállítási 
lajstromok stb. 1,054.330 darab, eladott díjszabások meny- 
nyisége 13.968 darab, szatmár-nagybányai, pécs-barcsi, 
győr-sopron-ebenfurti és a kassa-oderbergi vasút részére 
készített jegyekből 628.425 darab.

Pályázat ipari jutalomdijra. A budapesti kereske
delmi és iparkamara pályázatot hirdetett 15, egyenkint 
100 koronát tevő, a kereskedelmi miniszter által alapított 
jutalomra. Pályázhatnak az oly ipari, illetve gyári üzem
ben, iparszerü munkában alkalmazottak, a kik a követ
kező minősítéssel bírnak: 1. magyar állampolgárság;
2. tényleges ipari munkában való állandó alkalmaztatás ;
3. legalább 15 évi megszakítás nélküli működés az ipari 
munka körében, inasévek beszámíthatók; 4. a rendes 
munkabér vagy munkakereset évi összege, a bejelentés 
évében 2(XX) koronát meg nem haladhat. A kerületbeli 
iparosok (gyárosok és kézműiparosok) legkésőbb ez év 
junius végéig nevezzék meg azokat a munkásokat, a kik 
a jutalom odaítélésére ajánlhatók.

A Klimsch-féle Allgemeiner Anzeigerben a minap 
a következő kis hirdetést olvastuk: „Kerestik egy Lino- 
type-szedő, ki esetleg képes telefoni kis közleményeket 
ügyesen stenográfiai úton fölvenni. Kimerítő ajánlatok a 
fizetési igények és fotográfia melléklésével kéretnek. “ 
Hogy miért közöljük itten e kishirdetést, annak az az oka, 
hogy emlékezetünk szerint, vagy huszonöt évvel ezelőtt 
néhai Tanay Ödön, a volt Ellenőrnek még jó emlékezet
ben élő metörje, újév napján rendesen egy kis Ellenőrt 
adott ki, melyben szellemes csevegési modorában el
mondta a lejárt év alatt a lap beléletében előfordult

kiválóbb mozzanatokat és egyéb kedélyeskedéseket. Egy 
ily újévi kis Ellenőrben aztán megjelent egy alkalommal 
Tanay Ödöntől egy viziószerü rajz, mint fognak a jövő
ben, husz-harmincz év múlva, a napi lapok elkészülni, 
a villamosság, távbeszélés, stenográfia, szedőgépek és 
egyéb ilyen, még a jövő méhében rejtőző segédeszközök 
közreműködésével. S ime, most már azon a ponton állunk, 
hogy bizony elértük azt is. Haladunk, szörnyűségesen 
haladunk!

Tröszt a szedőgépek gyártásában. Ilyen van tervbe 
véve, hogy a különböző szisztémájú egymással versenyző 
szedőgépek gyártása egy kalap alá kerüljön. Az eszmét 
a Linotype párisi ügynöke pendítette meg és állítólag 
már több száz millió márkára rúgó üzemi töke áll a 
tröszt rendelkezésére, melynek hatásköre első sorban 
Európára terjedne ki. Ennek első következménye a szedő
gépek drágábbá tétele lesz.

Hannover városában egy ottani litográfiái intézeti 
ezég kilencz, különböző rendeltetésű plakátra hirdetett 
pályázatot, mely január hó 31-én járt le. A beérkezett 
pályamunkák fölött a napokban történt a döntés. A ki
osztásra került tiszteleti és pályadijak összesen 22.000 
márkára rúgnak.

Könyvhainisitók. Nemcsak bankót hamisítanak, hami
sítanak könyvet is. A könyvhainisitók kedves fészke — 
Bologna városa. Leginkább a régi nyomtatványokat hami
sítják ebben a városban, még pedig olyan ügyességgel, 
hogy ugyancsak tapasztalt ember legyen, a ki a hamisí
tott példányt meg tudja különböztetni az eredetitől. A leg- 
hirhedtebb és legügyesebb hamisítvány Kolumbus Kristóf 
levelének utánzása volt néhány esztendő előtt. E levélben 
a nagy fölfedező értesíti a katholikus világot Amerika 
fölfedezéséről. Eredetileg Valladolidban nyomatták ki 
1493 körül, kis negyedrétben, négy számozatlan oldalon. 
Az érdekes nyomtatványból csak egyetlen hiteles példány 
maradt fönn napjainkig s ezt olyan ügyességgel tudták 
utánozni, hogy a hamisítványok legelsejeért egy amerikai 
bibliofil 23.000 koronát adott. Olaszország és különösen 
Bologna a fészke különben a belyeghamisit óknak is, a 
kik mindenféle ócska, forgalomból kikerült postabélyeget 
hamisítanak s azokat jó áron sózzák a bélyeggyűjtők 
nyakába.

Szedősztrájk a pápa hivatalos lapjánál. A római 
pápa kormányának hivatalos lapja, az Osservatore Ro- 
mano, január 7-én nem jelenhetett meg, mivel a lapnál 
foglalkoztatott szedők megtagadták a munkát. A sztrájk 
oka az volt, hogy a szedők fizetését redukálni akarták.

Londonban Charles Dickens összes müveit rendezik 
sajtó alá fényes kivitelben, 130 kötetben, de csak tizenöt 
példányra terjedő díszkiadásban. E diszkiadás költségei 
köriilbelől 500.000 koronára vannak előirányozva.

A Times, az ismeretes londoni világlap, eladásra kinál- 
tatik. Állítólag öt millió márka volna a vételi ára. Hogy 
mi indítja a lap tulajdonosait az eladásra, nem lehet tudni, 
valószínű azonban, hogy a nap-nap után erösbödö kon- 
knrrenczia is okul szolgálhat, melylyel a 'Limesnek is 
meg kell küzdeni. Jelenleg a lap 120-ik évfolyamát járja 
és eredetileg Daily Universal Register czim alatt indult 
meg, mely czimet 1788-ban cserélte föl a jelenlegivel.

Perzsiában a könyvnyomtatás művészete csak nagy- 
későn, 1820-ban, hozatott be s pedig Teherán és Tabris 
városokban, mindazonáltal mai napig sem honosodott 
meg. 1872 óta megjelenik ugyan egy hírlap Teheránban, 
a melybe az akkori uralkodó Názr-Eddin sah, is közölte 
állítólag vadászkalandjait; most azonban könyvek és hír
lapok majdnem kizárólag litográfiái úton állíttatnak ott 
elő. Az ok, hogy miért nem tud haladni a tipográfiái 
nyomtatás a „felkelő nap országában", abban keresendő,
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hogy a könyvnyomtatás monoton külseje nem tudja a 
perzsák szépérzékét kielégíteni, mig a kőnyomás sokkal 
könnyebben és szebben tudja a perzsa irásnüívészek sok
szor gazdagon díszített, aranyban és tündöklő színekben 
pompázó írását visszaadni.

Egyiptom sajtója. Az egykori Faraók országának nagy 
és igen fejlett sajtója van. Az arabus és franczia nyelven 
megjelenő Revue Al-Malirig czímü folyóirat érdekes ki
mutatást közöl Egyiptom sajtójáról. E szerint Egyiptom
ban most 120 különböző újság és folyóirat jelenik meg. 
Ezek között 87 arab nyelven, 33 franczia vagy angol 
nyelven. Az arab újságok között 30 politikai és közgaz
dasági, 2 élczlap, 10 vallásos tartalmú, 7 jogi, 5 orvosi 
és 2 mezőgazdasági, a többinek nincs határozott karak
tere. A franczia és az angol nyelvű újság mind politikai, 
egy meg szabadkőműves lap.

A magyar királyság második századával foglalko
zik főképen Acsády, A Magyar Birodalom Története 
czímü munkájának éppen most megjelent 7-ik és 8-ik 
füzetében. Nem jelent meg eddig történeti munka, mely 
Hl. Béla és Imre királyok jelentőségét, uralkodói műkö
dését olyan éles világításba helyezte volna, mint Acsádyé. 
Az űj kultúrtörténeti adatok egész halmazával mutatja 
meg, hogy mint hagyja el Magyarország uralkodásuk 
alatt a régi ösvényt és lép arra az útra, a melyen a szó 
szoros értelmében nyugati és modern állammá fejlődött. 
Szeretettel, mélységes tudással rajzolja Acsády ezt a 
hatalmas fejlődést. Folyton rámutat arra is, hogy a király
ság második századában nemcsak határaiban, de belől 
a közszellemben és közszervezetben is lényeges válto
záson ment át a fiatal Magyarország. Magyar maradt 
a nemzet, de európai magyar. Ezek a köziélek és köz
szervezet átalakítására vonatkozó fejtegetések a magyar 
kulturhistóriának legszebb lapjai közé tartoznak.

függő követelés 128 korona = 2 9 9 1  korona 65 fillér. — K ia d á s :  decz. 
28-iki házi estély kiadása 3026, titkár és pénztáros vegyes kiadásai 
348, Ébredés szubvencziója 1902-re 2 0 —, Typographia szubvencziója 
1902-re 40 —, Wolf Antalnak 1902-re 30'—, Pallas számla Maser-lemez 
nyomásért (szaktant.) 60 — készpénz a hó végén 2297 20, a szakiro
dalmi alapnál 382 71, függő követelés 128 — =  2991 65. A Kör vagyo
nát képezi m ég: 10 darab Hitelszöv. részjegy =  100 korona, 2 darab 
Gutenberg-részvény =  100 korona, Gutenberg-szoboralap czimén 
340 —, Ács Mihály-alap czimén 500'—. Tagsági forgalom 1902. decz. 
hóban. B elép tek  a  K örb e :  Báron Mór, Neuman Ede, Reisz Jenő 
(Pallas), Krnyácz János (Srpske Novosti), Brónyai Lajos (Kellner), 
Glattstein Ignácz (Márkus), Molnár Manó (Hungária), Faltusz Gusztáv 
(Egyetemi), Haasz Dezső, Reiner Béla (W odianer).— K iléptek  a  K ör
b ő l :  Horváth Antal (Athenaeum), Hirschler Henrik (Wodianer), Gelléri 
Mihály. — Törlendők, m int ism eretlen  ta r tó zk o d ásn a k : Rosenberg 
Jenő, Stadthagen Miksa, Veszkau János. — T ag á llom án y : 375 rendes, 
4 pártoló, 11 tiszteletbeli =  390 tag.

Pénztári jelentés tudomásul vétetett.
A napirend 3. pontja, szakkérdések benyújtásánál a következő szak

kérdések nyujtattak b e : 1. Augenfeld M. tagtársunk részéről: „Miként 
eszközölhető az autotipiak nyomása meritett vagy egyéb érdes felü
letű papírra ?“ 2. Stalla M .: „Helyesebb-e a czikkek elválasztása 
léniák által vagy pedig a külföldön használt körzetek alkalmazásával ?“ 
Mindkét szakkérdés kiadatott a szakbizottságnak.

Netáni indítványoknál Bloch tagtárs kifogásolja havi kedélyes esté
lyeinken a rendezőség által fentartott rendet. Többek hozzászólása 
után Havi ülés túlszigorúnak tartja fölszólalónak eme megjegyzéseit. 
Schwarz G. indítványozza, hogy a Havi ülés utasítsa az alapszabály- 
módosító bizottságot a 6. szakasz C) pontjának módosítására és pedig 
olyképen, hogy a p árto ló  tag ok  helyett tag -je lö ltek  elnevezés alatt 
a 4 éves tanonczokat is tagjaink sorába vennénk, kik havi 20 fillérnyi 
tagsági dijat fizessenek, azonban szavazati joguk ne legyen, csak a 
Kör kiadványait kapják illetékük fejében.

Elnök helyesli ezen életrevaló indítványt (mely a megokolással 
együtt kiadatott a bizottságnak) és megjegyzi, hogy a módosított 
alapszabályokat az évi jelentéssel együtt a márcziusi Grafikai Szemle 
közölni fogja, hogy a közgyűlésen mindenki hozzászólhasson. (Elnök
lést alelnök veszi át.)

Pollacsek tagtárs indítványozza, hogy Évkönyvünk a jövő évben 
zsebben hordozható, kisebb alakú legyen. Schwarz G. és Stalla M. 
hozzászólásukban kifejtik, hogy kisebb alakban nem lehet a tehnikai 
rész modernebb voltát úgy bemutatni, mint a mostani alaknál.

Végül alelnök Fuchs Zs. legközelebb megjelenendő müvét ajánlja 
a tagtársaknak megvevésre annál is inkább, mivel Magyarországon 
még ilyen tanulságos és szükséges szakkönyv nem jelent meg. Élteti 
a szerzőt. (Éljenzés.)

Több tárgy nem lévén, ülés vége.
Bnjnovszky Rezső,

titkár.
Havi ülés 1903. január 25-én.

Elnök: T anay J ó z s e f

Elnök üdvözli a szép számban megjelenteket és fölkéri Fuchs  
Zsigm onii tagtársat „A színek látása és a szinérzék fejlesztése" czímü 
fölolvasásának megtartására, előrebocsátja egyszersmind, hogy ezen 
dolgozat fölolvasönak legközelebb megjelenendő müvének egy szemel
vénye, melynek tanulságos és igen hasznos voltára különösen föl
hívja a t. tagtársak figyelmét.

Az élénk tetszéssel fogadott felolvasás után Elnök köszönetét mond 
a Havi ülés nevében szerzőnek és reméli, hogy ezen valóban tanul
ságos és fáradsággal megirt szakkönyv az érdeklődést máris fölkel
tette és azt mindnyájan kellően méltányolni és pártolni fogják.

A napirend 2. pontja a titkári jelentés a következő:
T. Tagtársak! . . . . .

Február hó 2-án Körünk szaktanulmányi látogatást rendez a Nádor
a ié  gépjavító-műhely üzemben való megtekintésével. Évkönyvünk a 
szokásos bő tartalommal, mint t. tagtársaink meggyőződhettek, meg
jelent. Sajnos azonban a megjelenés késedelméért szives elnézést kell 
kérnünk azzal a megokolással, hogy a hirdetéseket csak elkésve lehetett 
megkezdeni s igy ezek beszerzése akadályokba ütközött. A választmány 
intézkedett továbbá, hogy a munkatorlódás következtében visszamaradt 
tanfolyamunkat a jövő héten a rendes mederben folytathassuk és azt 
tagtársaink támogatásával, kettőzött ügybuzgalommal sikeres érvényre 
juttatni óhajtjuk. A szükséges Milser-lemezeket és szereket, úgymint 
tavaly, a Kör díjtalanul bocsátja rendelkezésre. Utalványok mérsékelt 
árú jegyek beszerzésére és az összes színházak, fürdők stb. részére 
a körhelyiség szolgájánál á 4 fillérért kaphatók.

Bővebbet az e czélből nyomott értesítés szolgál, melyet minden tag 
legközelebb meg fog kapni.

Titkári jelentős tudomásul vétetett
A pénztári jelentés a következő : _
Az 1902. deczember havi pénztári jelentés kivonata. B evetet. ag 

dijakban befolyt 215 korona 60 fillér, deczember 28-iki házi estély be
vitele 34 korona 30 fillér, szinházjegyutalványokból 2 40, a Gruflksd 
Szemle 1901. évi tiszta jövedelme 222 70, áthozat november hóról 2 92 
korona 60 fillér, a szakirodalmi alap áthozata 196 korona 05 túlér,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.
A Szakkör 1903. február 14-iki estélyén tisztelet- 

jegyeiket megváltották, illetve felülfizettek: Dr. Fáik 
Miksa orszgy. képviselő úr 5 kor., Szedő Gáspár és 
Társa 5 kor., Szügyi Ferencz úr 3 kor., Kaufmann József 
úr 10 kor. Fogadják a szives pártolásért ez utón is a 
Szakkör hálás köszönetét.’

Ném eth F ere n cz fényképész (IX., Bokréta-utcza 23. sz.) a követ
kező, igen mérsékelt árban készít fényképeket a Szakkör tagjai és
családjai részére:

Vizit-fénykép............................  6 db. 5 K, 12 db. 8 K.
Kis Makart ............................ 6 „ 9 „ 12 „ 14 „
Kabinet ..................................  6 „ 10 „ 12 „ 18 „
Makart........................................  6 „ 15 „ 12 „ 26 „

Megrendelés alkalmával mindig az utolsó havi nyugtával kell 
igazolni azt, hogy az illető a Szakkör tagja.

K ed vezm én yes je g y e k  a  M a g y a r Szín h á zb a . A Magyar Színház 
igazgatósága Körünk megkeresésére a következő, igen mérsékelt hely
árakat engedélyezte:

I. erkély 2 kor. — filléres helyet I kor. 20 fillérérti - i „ eo „ í „ - „
A jeg y ek  vasárnap és  ünnepnapokon nem érvényesek.

U talványokat (minden helyre külön, d arabon kin t 4 fillérért)  csakis 
a havi nyugta fe lm u tatása  m ellett kaphatják a Szakkör tagjai B ozsik  
Istvánnál (VIII kér., Rökk Szilárd-utcza 30., I. em. 13., vagy IV., Vár- 
megyeház-uteza 13.) és N ovitzky N. L ászlón á l (anyaegylet).

Felelős szerkesztő T anay Józ se f. ®  Főmunkatárs F irtin ger Károly. 
Kiadótulajdonos a Könyvnyomdászok Szakköre.
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Könyv- és kőnyomdai

w

festékgyár.

üsté f-
Iroda és raktár:

^  B U D A P E S T
VII., Kertész-utcza 4. sz.

Gyárt: könyv- és kőnyomdák részére 
való fekete és szines, valamint réz
nyomáshoz szükséges mindennemű 

és szinű festékeket. 

H e n g e ra n y a g - és k e n c z e -g y á r .

C. Rüger
Leipzi^

Rézléniagyár, bélyegző
metszés, vésőintézet és 
nyomdai kellékek gyára.

*  *
MAGYARORSZAGI

V E Z É R K É P V IS E LÓ :

KLEIN JÓZSEF
Budapest, Podmaniczky-u. 7 3 .

Utóbbi teljes nyomdai és könyvkötészeti 
berendezések szállítására is vállalkozik, 

pontos teljesítést garantirozva.

r
Á lla m ila g  ked vezm é n ye ze tt e lső  m a gyar

könyv- és kőnyomdai festékgyár

KURZWEIL JÁNOS és
T E LE F O N

5 6 - 6 4 .

47.004. és 53.406. 
számú osztrák-magyar 
szabadalmak.

GYÁR, IRODA ÉS RAKTÁR :

BUDAPEST
IX., M árton utcza 19.

Készit legjobb minőségű újság-, 
illusztráczió-, mű-, díszmű- és 
mindenféle színes és fekete fes
tékeket, Patent gelatin-henger- 
anyagot. S zedősorzóka t, iga
zítható feszítővel, szabad, saját 
találmány. Bronzok, kenczék, ko

romégetés.

°  °

K IT Ü N 

T E T É S E K  :

Temesvár 1891. Philip- 
popol 1892. Országos 
Iparegyesület 1892. 
Milleniumi kiállítás 
Budapest 1896.
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FÍTOUTeORAFIfl-1

/VúriPtóKEMU CLICH6K elkészítése
VALAMINT

K iú « bel FÉNYKÉPFELVÉTEL épületekről.

GYÁRAKRÓL, TÁRGYAKRÓL srs ESZKÖZÖLTETIK

B
OLEE

JÓZSEF
ASZTALOS M.

Van szerencsém tisztelettel érte
síteni, hogy a könyvnyom dái fe l
szere lé sek  készítésére berendezett

Asztalos-műhelyemet
VIII., V a s-u tcz a  7. sz., 10. a jtó  alá
helyezem Szakmámban számos éven 
át szerzett tapasztalataimnál fogva, 
mint eddig, úgy a jövőben is főtörek
vésem lesz t. vevőimet mindmképen 
kielégíteni. Szükség esetén 1 érem a 
fentnevezett új czimemet használni.

u

I

Regálok s nyomdai szekrények ’ raktáromban mindig vannak.

QÉP~ ÉS SZERSZÁM GYÁRA  

BUDAPEST, VI., KIRÁLY'U. 26.
—  FÖÜZLET ÉS GYÁR ----------

WIEN, VII., BURGGASSE 90.

- > K A PÁRISI k iá llítá s o m  g r a n d  

PRI^-VEL S KÉT ARANYÉREM- 

=  MEL LETT KITÜNTETVE.—

M '

ALAPITTATOTT 1878. TELEFON 54— 89.

A GRAFIKAI IPARÁGAK ÖSSZES 

SZÜKSÉGLETEINEK RAKTÁRA.

NYOMDAFESTÉKEK, KENCZÉK É5 

HENQERANYAG NAQY RAKTÁRA

Ka st  é s  Ehinqer
G. M. B. H. STUTTGARTI ÉS 

FEUERBACHI GYÁRAIBÓL.

KÉPVISELŐJE: KÖMIG ÉS BAUER, WÜRZBURQ

HUQ° K0CH’ LIPCSE 0 0 0 0 0
AUQUST FOMM, LIPCSE o o , o

* o o o o o o o o o o o  CZÉQEKMFK
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I
1
m

± 1 ±

R̂EPRODUKÁLÓ MMÉZETq
E b  l  ^ ___ __  _ ;> d l

^ uTOTv'Pia- 
PhoToTyPia

■* (W€mig âFu\
) 4 SZIíJÜ NYOMÁS 

pHsTq̂ crafia

V l l i R Á L Y  u tCz a  3 0 .

Y Y Y V T

*
ö

Már megjelent

a

MAGYAR

NYOMDÁSZOK
ÉVKÖNYVE

SZERKESZTI

PAVLOVSZKY J . ALAJOS

KIADJA

A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE

1 9 0 3
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM

4

Ára helyben 1 K 40 f, vidékre 
portonientes küldéssel 

1 K 54 f.

$
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r  * ,  ]
5uch-u ^teindruckfdrbenfabrik | | _ —

M / v  .
T u T T G a ^ T  ■

r >
Gyári üzemünk felöleli vala
mennyi, a grafikai szakma

szS ó P E S T É m
gyártását, elismert kiváló mi' 

nőségben.
czég minden kiállításon, melyen 

részt vett, ki lett tüntetve, igy Páris- 
ban is 1900-ban a grand  prix-vel 
és  két a ran yérem m el.

r a k tAr a k  AUSZTRIÁBAN 
és m a q y a r o r s z Aq b a n i

CflRniNE Mu q ó
BÉCS, BUDAPEST ÉS PRAQA.

c » :
Alapítva 1892-ben.

D LAN CO , vizit-, eljegyzési, meghívó-, 
esketési és menu-kártyák stb., pré

selt, meritett, arany- vagy ezüstmetszéssel, 
ugyszinte fehér facettel, a legfinomabb mi
nőségig készíttetnek

O CdSEK  KAROLY
fényképészeti karton-gyárában 

Budapest, VI. kér., Király-utcza 26. sz. 

Arany- és ezüst-nyom ás.

* )

SCHÖNTAG GYULA
szakasztalos

B U D A P E S T

VI., V áczi-k ö  
51. szám.

Kis antiqua- 
szekrény 3  frt.

Nagy szekrény 
4 írt.

-#•

Árjegyzék ingyen 
' is birmentve.
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Telefon 2 3—70. sz. ELSŐ  MAGYAR Telefon 2 3 —70. sz. »

BETŰÖNTÖDE
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

B U D A P E S T E N

@ @ @  V l > D e s s e w ffy -u tc z a  3 2 .  sz .

Dús rak tá rt ta rt m agyar, ném et, tót, horvát, szerb , rom án és

bolgár ékezetü

k ö n y v - é s  c z ím b e tű k b ő l, k ö rz e te k b ő l, ré z lé n iá k b ó l

é s  k iz á rá s o k b ó l,

továbbá a legkülönfélébb ékítm ényekből és egyéb nyomdai föl-

szerelvényekből.

Egész nyomdai berendezések jutányos árban és gyorsan 
foganatosíttatnak.

BÉLYEGZÖ-METSZES. TÖMÖNTÖDE

MECHANIKAI MŰHELY. <Q Á Í/ ] / ? £ 7  ÓLOMZÁR-GYARTÁS. 

GALVANOPLASZTIKA. RÉZLÉNIA-GYÁRTÁS.

!! ÚJDONSÁG !!
EGYETEMES TABELLA-ALAPZAT

CZETTEL és BENDT- 

NER szabadalma, o

Pesti Könyvnyotmln-Résivétty-Tilrsaság (V., Hold-utcza 7. s í.)



Nagy-Becskerek
Jokly-Lipőt.
Pleltz Fér. Pál utód* (dr.

Brajjer L. és Mayer R.). 
Seprős Valter 

Nagy-Enyed 
Nagyenyedi könyvnyomda 

és papirárúgyár r.-t. 
N agy-K álló 

Sarkadi József. 
Nagy-Kanizsa 

Fischel Fiilöp.
Krausz és Farkas.
Wajdtcs József if).
Weisz L. és F. 

N agy-Károly 
Róth Károly.
Sarkad! Nagy Zsigmond. 

Nagy-Káta 
Nagykátai és Monori 

könyvnyomda Nagy- 
Kátán (tnl.: Molnár S.). 

Nagy-KIkinda 
Oujln V 
Pannónia ny.
Radák János 

Nagy-Körös 
Bazsó Lajos.
Ottinger Kálmán. 

Nagy-Marton 
Qellis Henrik 

Nagy-Mihály 
Landesmann B. 

Nagy-Röcze 
Büchler Béla. 

N agy-Szalonta 
Liebcrmann Mór.
Reich Jakab.

Nagy-Szeben
Drotleff József.
KVafft W.
Reissenberger Adolf. 
Tipográfia r.-t.
Tipográfia Archldiecesana. 

Nagy-Szécsény 
Qlattstein A. 

N agy-Szent-M iklös 
Pfrkmayer Alajos.
Wiener Náthán. 

N agy-Szom bat 
Fiebig József.
Qoldmann Miksa.
Horovitz Adolf.
Reisz L
Winter Zsigmond. 

Nagy-Szöllős
Ugocsai közp. könyvny. 

Nagy-T apolcsány
Platzko Gyula 
Zhorelia Oyu|a.

Nagyvárad
Ifj. Berger Sámuel.
Déry és Boros.
Freund Lajos és Társa. 
Helyfi László.
Hónig I.
Láng JÓ7 séf.
Laszky Annin.
Neumann Vilmos.
Rákos Vilmos utóda. 
Sonnenfeld Adolf.
Szent László-nyoinda r.-t. 

(bérlő : Csávássy Oyula). 
Nániesztó 

Sebein M 
Naszód 

Schwartz Mór. 
Német-Bogsin 

Rosner Adolf.
Német Palánka 

Kristóféi- József.
Nezsider 

Horváth Béla.
Nyire 'gyháza

Bessenyei ny 
Jóba Elek.
Piringer János (tula 

ózv. Piringer Jl 
Szabolcsi Hírlap ny 

(tulajd.: Székely

N yírbátor
Frledmann Lipót.

Nyltra
Huszár István.
Iritzer Zsigmond.
Kapsz és Kraniár 
Löwy Antal 
Neugebauer Nándor. 
Reicbeles Lipót.

Ő -B ecse
Lévai Lajos.

Ó -K anizsa 
Briick P. Pál,
Schwartz A.

O ravicza 
Keltrer C.
Wunder Károly. 

O rosháza 
Pless N.
Veres Lajos.

O rsóvá 
Handl József.
Orsovai kónyvny. r.-t. 
XiUmann R,

Ó-Széplak
Nyltravólgyi gazd. egyl. ny. 

P aks
Rosenhaum Miksa E.

P ancsova
Jovanovics Testvérek.
Kohlt Samu.
Wittigschlager Károly.

P an k o ta
Ifj. Bőd József.

Pápa
Ooldberg Oyula.
Nobel Ármin.
Ref. főisk. nyomda.
Stem Rezső.

P ásztó
Schlesinger Mihály.

Pécs
Lyceumi nyomda.
Pécsi írod. és könyvny. r.-t. 
Taizs József.
Wessely és Horváth.

Pécska
Ruber István.

P erjám os
Oatter és Frischmann. 
Hungárla-ny.

Petrozsény 
Figuli Antal.

Pozsony
Alkalay Adolf és fia 
Angermayer Károly. 
Éder István.
Freistadt Mór. 
Katholikus nyomda. 
Natali M.
Preisak Oyözö utóda. y 
Westung. Qrenzbote ny.

(tnl.: Simonyl Iván). 
Wigand K. F.

Pöstyén 
Oipsz H.

Predm ér
Links M. utóda : Rosen- 

zweig H.
Putnok

Oaenner Iguácz. 
Püspök-Ladány 

DeutsCh Izrael. 
R áczkev e 

Cseri István. 
R ák o sp alo ta  

Fischer és Dcutscli
R esicza

Eisler József.
Hungaria-kónyvnyomda.

R im aszom bat
Lévai Izsó. 
Náray I. A. 
Rábely Miklós.

R ozsn yó
Kovács Mihály.
Sajóvidék nyomdája (túl.. 

Hermann I.).

Rózsahegy
Kohn József.
Salva és Herle. 

Salgó-TarJán 
Friédler Ármin.
Pollacsek József. 

Sárbogárd 
Spltzer Jakab 

Sárvár 
Stranz János.

S.-A.-Ujhely 
Hegyalja-kónyvnyomda 

(túl.: Alexander Vilmos). 
Landesmann M. és Társa. 
Löwy Adolf. 
Pannonia-nyomda 

(túl.: Jurcsó és Ocskay). 
Zemplén-nyomda (tulajd.: 

Ehlert Oyula). 
Sárospatak

Ev. ref. főiskola nyomdája 
(bérló: Stelnfeld Jenő). 

Segesvár
Horeth Frigyes.
Jórdens Testvérek. 

Selm eczbánya 
Joerges A. Qzv. 

Sepsi-Szent-György 
Jókai-nyomda r.-t.
Móricz István és Vájná J.

Siklós
Harangozó József. 
Minerva-nyoinda 

(túl.: Klein F.) 
Som orja  

Ooldstein József.
Sopron

Petfifi-könyvnyomda 
(túl.: Zsombor Géza). 

Romwalter Alfréd.
Röttig Gusztáv.
Török és Krentszner. 
Zollner Dezső.

Stá jerlak  
Hollschátz F.

Sümeg 
Horvát Oábor.

Szabadka 
Bittermann József.
Braun Adolf.
Kladek István és Társa. 
Krausz és Fischer. 
Szabados Sándor. 

Szam os-U jvár 
Auróra-nyoinda (tulajd.: 

Todorán Endre).
Oör. kath. egyházmegyei 

nyomda.
Szakolcza

Neumann, Teszlik éa Tsa. 
Szarvas

Dolesch és Műller.
Sámuel Adolf.
Szikes Antal.

Szász-Régen 
Burghardt Rezső.
Sebeseit Károly. 

Szász-Sebes 
Stegmann János.
Winkler Lajos. 

Szászváros 
Minerva-nyomda r.-t. 
Scháser A.
Szászvárosi könyvny. r.-t. 

Szatm ár 
Litteczky Endre.
Morvái János.
Nagy Lajosné. 
Pázmány-sajtó.
Wcinberger Testvérek.

Szeged
Endrényi Imre.
Endrényi Lajos.
Engel Lajos.
Oönczt I. József.
Schulhof Károly.
Traub B. és Társa.
Vámay Lipót.

Szeghalom  
Riegel Zoltán.

Székelyhld 
Kőim Sámuel.

Az esetleges változásokat kérjük

Szegzárd
Árva J 
Báter János.
Lengyel Pál.
Ujfalusy Lajos utóda: 

Molnár Mór. 
Székely-K eresztú r 

Szabó Testvérek. 
Székelyudvarhely 

Becsek D. Fia.
Betegh Pál. 

Székesfehérvár 
Debreczeni Oyula.
Eisler Adolf.
Qliick Mór.
Singer E.
Számmer Imre (tulajdonos: 

Heekenast Kálmán). 
Sziminer Kálmán. 
Székesfeh. és Vidéke ny. 

Szempcz 
Fischer Náthánné.

Szentes \
Kecskeméti Szabó Kálmán 

és. Vajda Ernő.
Szentes és Vidéke ny. 
Vajda Bálint utóda. 

Szent-Endre 
Schwarcz I. 

Szent-G otthárd 
Wellisch Béla.

Szenicz
Bezsó János é3 Társa. 

Szepes-V áralja 
Búzás Dénes.

Szered
Schreiher Mór.

Szerencs 
Simon József.

Szigetvár
Corvina-nyomda.
Ko7áry Ede.

Szikszó 
Blank Simon. 

S iilágy-C seh  
Berkovits R. 

Szilágy-Som lyó 
Bölöni Sándor.
Heiralich Weisz Katalin. 

Szili-Hadad 
Fein Sámuel.

Szolnok 
Bakos István.
Fuchs Lipót és fia.
Fuchs Manó.
Hay és Oriin (Várm. ny.); 
Jász-Nagykún-Szolnok- 

megyei Lapok nyomdája 
(tú l.: Vezery Ödön). 

Wachs Pál.
Szom bathely 

Bertalanffy József. 
Egyházmegyei könyvny. 
Oábriel Ágoston.
Seiler H. utódai: Szele és 

Breitfeld.
Tab

Perl Pál.
Tapolcza 

Löwy B.
Tasnád.

Lövinger L.
T ata

Englánder és Társa.
Nobel Adolf.

Tem esvár
Csanád-egyházmegyei ny. 
Csendes J.
Délmagyarorsz. könyvny. 
Outenberg-ny.
Mangold Sándor.
Moravetz Oyula.
Stéger Ernő utódai. 
Uhrnunn Henrik. 
Union-kónyvnyomda (túl.: 

Steiner Ferencz).
Veres Sámuel ulódtf 

T enke
Maár L. Vilmos. 

Tisza-Füred 
Ooldstein L.

Tltel
Czája Alajos

velünk tudatni.

Tokuj
Oestetner Adolf.

Tolna
Welfmann Iguácz 

Tolna-Tam ási 
Jeruzsálem Ede.

Torda
FOssy és Szlupjir.

T o rn a
Rosenblüth Simon. 

Török-K an izsa 
Brück P. Pál 

T örökSzent-M iklős 
Rubinstein Sándor. 

Trencsén 
Gansel Lipót.
Skamitzl X, Fr. 

Turócz-Szent-M árton 
Oasparík j .
Magyar nyomda (mlajd.: 
özv.Moskóczy Ferenczné) 

Turóczszentmártoni 
nyomda r.-t.

Új-Arad 
Mayr Lajos.

Ú jpest
Fuchs Antal és József. 
Krömer Alajos.
Salgó és Társa. 

ÚJ-Verbász 
Pfiszter József.

Újvidék
Fuchs Emil és Társa. 
Hirschenhauser Benő. 
Hungária-ny. (Friedmann 

Samu).
Ivkovics Oyörgy.
Miletics Szvetozár. 
Popovics Testvérek. 

Ungvár 
Geilisz Miksa.
Jager Bertalan.
Lévai Mór.
Székely és Illés,
Unió könyvnyomda 

Vácz
Kir. orsz. fegyintézeti ny. 
Kohn Mór.
Mayer Sándor.

Vág-Ú jhely 
Brück Ignácz.
Horovitz Adolf.
Löwysohn Manó.
Stein maiin J. 

Vajda-H unyad 
Ideál-könyvnyomda. 

Verebély 
Neufeld Sándor.

Versecz 
Kehrer Béla.
Kirchner Ernő.
Veronits József.

Veszprém
Egyházmegyei könyvny, 
Krausz A. Fia.
Népakarát nyomdája 

(tnl. : Takáts Sz.).
Pósa Endre. 

Zala-Egerszeg 
Breisach Samu.
Özv. Tahy Rozália és tsa. 
Unger Antal.
Vágó János. 

Z ala-Szen t-G rőt 
Nagy Sándor.

Zenta
Beretka Imre.
Kabos Ármin.
Fekete Sándor.

Zilah
Nádler Béni.
Seres Samu.

Zólyom  
Nádosy Ferencz.
Zólyom és vidéke ny. 

Z om bor
Bittermann Nándor és Fia. 
Kollár József.
Oblát Károly.

Z solna 
Bjel és Jelinek 
Olasel Samu.

Zsom bolya 
Wunder RezsÓ.



VICTORIA-WERKE A.G., n ü r n b e r ü

ajánlják sokféle szabadalommal és mintával védett

könyvnyomó gyorssajtóikat, hengeres kézisajtóikat,
a szedés és nyomás véghezvitelére való eszközeiket.

Összes gyártmányaik széliében kedveltek s a legjelesebb nyomdaintézetek
ben is használatosak.

KÉPVISELI

K l e i n  J ó z s e f

BUDAPESTEN 

VI., Podmaniczky-utcza 73. ^

3

£  Párisi világkiállítás 1900: Grand Prix.

Monoline-Szedőgépek
a steyri Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft

ff precziziós gyártmánya, a. legegyszerűbb, ff —
legolcsóbb és legtökéletesebb szedőgép.

A Monoline-gépek immár működésben állanak: Bécsben a cs. kir. udvari 
és államnyomdában, a császári Wiener Zeitung, a Neue 

Freie Presse, Fremdcnblatt, Extrablatt, Steyrermíihle, St. Norbertus-nyomda, R. v. Waldheim czégü 
üzletekben; Budapesten a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság intézetében és még egyéb városokban.

Kizárólagos gyártási engedély Ausztria, Magyarország, Szerbia, Románia 
y y y y y y y y y és Bulgária részére t& k  y  y  y  K y  y  y

t

A. Marklowsky v. Pernstein, .̂'*1! 
_____________r 2 ___________

VI.,
W allgasse 26.

5

Pesti K6nyvnyoiml«-Ri'sivéiiy-TArsa>tiia (V., Hold-tilVM 7,).


