
A TÁRSAS KÖR MÚLT ÉVI PÁLYÁZATA.

(Felolvastatott a június 29-ki ülésen.)

Midőn a «Társas Kör» szakbizottságának megtisz

telő bizalma folytán azon szép föladat jutott osztály

részemül, hogy a legutóbbi pályázat genezisét és 
eredményét mint előadó ecseteljem, teljesen tudatá

ban voltam a felelősségnek, melylyel e tisztség össze 

van kötve. Mindamellett örömmel ragadtam meg az 
.alkalmat annak betöltésére, annál is inkább, mert 

látva a sikert, ezáltal nemcsak száraz tények fölsoro
lására, hanem művészetünk fokozott mérvű haladásá

nak apostrofálására is kellemesen ösztönözve érzem 

magamat.
Megelégedéssel jelenthetem, hogy a ((Társas Kör» 

naptár-szedésre kiírt pályázata a fővárosban meleg 

érdeklődést ébresztett és a hozzá fűzött várakozást 
nemcsak minden tekintetben igazolta, hanem azt 
fölül is múlta.

Pontosan a kitűzött napig négy pályamű érkezett 

és mind a négy nem mindennapi tehetségre valló 

versenyképes munka.
Ha tekintetbe veszszük, hogy ez a Kör második ily- 

szerű kísérlete, ez irányban határozott haladást 

jelezhetünk.
Mert nem szabad szem elől téveszteni, hogy min-
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den kezdet nehéz; minden eszme, minden terv, min

den újítás eleinte idegenkedésre, úgyszólván siket 
fülekre talál. Hosszas előkészület, kitartás és buzdítás 

kell hozzá, míg egyengetve van a talaj, az eszme 

diadalútja, mely lassan de biztosan czélhoz vezet. 

Tért nyer, hódít az eszme, míg végre gyökeret veri 
kedveltté, szokássá és —  szükséggé válik.

Ez illik a versenyzés eszméjére is, melyhez a  

modern nyomdászat technikai vívmányai mindmeg
annyi segédeszközül szolgálnak.

E z eszközöket föl kell használnia a m agyar nyom

dásznak, mert minálunk, a hol ipar és művészet sokkal 
később juthatott virágzásra, mint más polgárisuk 

államokban, kétszeres szükség van a versengésre, 
persze a szó nemesebb értelmében. A  nemes ver

seny buzdít és erőt kölcsönöz a czélba vett munka 

megvalósítására. A  nemes verseny az igazi törekvés, a  

szép, a tetszetős felé, ez neveli a munkást, ez adja meg  

neki jórészben az intelligentia csillogó zománczát.
Világrészek, országok és államok, városok és  

testületek folytonos nagy vetélkedései fényes kiállí
tásokban hirdetik az emberi ész és szorgalom dia

dalait. Nálunk Magyarországon is mindinkább meg- 

lionosulnak a kiállítások. E versengés nem marad 
hatás nélkül és jó véleményt kelt hazánk kultúrája 

iránt a külföldön.
A  művészi iparágak közt a nyomdászat az, mely 

m ég leginkább rá van szorulva arra, hogy ver

senyre bocsáttassék. A  kiállításokon vagy sehogy, 

va gy  csak igen fogyatékosán szokott képviselve 

lenni s e közönyösség folytán nem vehet a külföld 
tudomást a mi haladásunkról, sőt mi több, még  

magunk sem lehetünk kellőkép tájékozva képes
ségeink felől.
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Pedig- nálunk is meg van az alkalom és van tehet

ség. Az országos nyomdász-egylet és a kisebb testü

letek sokat tehetnének e tekintetben. Folytonos 

buzdítással hozzá lehetne szoktatni a tagokat a 
gyakoribb kiállításokhoz, versenyekhez stb.

Minden kis testület a maga szerény körében és 

szerény eszközeivel hozzájárulhat egy szemernyivel 
a szakma emeléséhez. H a mindjárt kiállítást nem is, 

de jutalmakkal járó versenyeket rendezhet egyes  

szakkérdések megvilágítására, szakmunka-pályáza

tokat hirdethet és a szakmában haszonnal érvénye
síthető újítások vagy czélszerü javítások ismertetésére 

szolgáltathat alkalmat.

A  «Társas Kör» e kulturális törekvéseknek szenteli 

munkásságát. E czél lebegett szemei előtt fönnállása 

óta mindenkor és ez vezérelte legutóbb is, midőn 

immár másodízben szakmunkára tűzött ki pályázatot.
Nem félt a kudarcztól, mert bizalmat merített a 

múltból. És nem is csalódott. Meggyőződhettünk 

újra, hogy vannak szaktársaink között számosán, 

a kik a Kör törekvéseit méltányolni tudják és kész- 

séggel ragadják meg a kínálkozó alkalmat a magyar 

nyomdászat dicsőbbé tételére. Köszönet e buzgó- 

ságért, melylyel midőn művészetünkre fényt hoznak, 
az összeségnek és egyszersmind önmagoknak is 

tesznek szolgálatot.

A  pályázat szép eredménye is ilyen szolgálat a 
magyar nyomdászatnak és annak életrevalóságát 

bizonyítja. A  pályamunkák mindegyike, daczára az 

egyik vagy másikban észlelt szerkezeti hibáknak, 
mint kiváló müdarab, emberül megállja helyét.

A  bíráló-bizottság a művek megítélésénél figyelem

mel volt azok előnyeire, de kénytelen volt a hibákra 
s rámutatni. Ez azonban ne riassza vissza az illető
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két, hanem szolgáljon buzdításul, hogy adandó alka

lommal még edzettebb erővel szállhassanak síkra.

A  szakbizottság föladata volt, helyes és tapintatos, 
minden körülményre kiterjedő bírálatot hozni, és 

ennek alapján odaítélni a jutalmakat.

Nekem, mint az ügy előadójának, jutott a föladat, 
hogy a pályamüveket ismertetve, a szakbizottság 

határozatait indokoljam és lehetőleg hu képet nyújt
sak a pályázat egyes mozzanatairól.

A  «Társas Kör» szakbizottsága ezévi február végén  

tartott értekezletén indítványomra elhatározta, hogy  
ezúttal falinaptár-szedésre hirdet pályázatot. E hatá

rozatban különösen azon indok vezérelte a bizott

ságot, hogy ezzel accidenz-szedőinket nagyobb 
compositiót igénylő mű bemutatására ösztönözze. 

D e más tekintetben is hasznos dolgot vél cselekedni, 

a mennyiben a jutalmazott naptár az 1889-re meg

jelenendő «Evkönyv»-höz mint műmelléklet lévén 

csatolandó, annak terjesztéséről így kellőkép gon
doskodva és a szokásos naptár-rész is pótolva leend.

Ebben az értelemben íratott ki a pályázat és téte

tett közzé ez évi márcziusban a «Typographiá»- 
ban. Beküldési határidőül május 15-ike lett kitűzve. 

A  jutalmazást illetőleg jónak látta a bizottság az 

első pályázattól eltérőleg, két pályadíjat tűzni ki, 
és pedig három aranyat az elsőnek és e g y  aranyat 

a másodiknak. Tette pedig ezt a bizottság azért, 
hogy a nagyobb fáradságot és esetleg még költséget 

is igénylő munka előállításával nérni arányban álljon 

a jutalmazás és találjon elismerésre a kellő siker 
mellett az ahhoz legközelebb álló törekvés is.

A  kitűzött időpontig négy pályamű érkezett be, a 

következő jeligékkel: 1. Erős akarat nem ismer 

akadályt. 2. Többet észszel, mint erővel. 3. Gyakor
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lati dolgot teremteni, legyen főbb törekvésünk. 

4. Ember küzdj’ és bízva bízzál.
A  szakbizottság első érdemleges ülését Űrnapkor 

tartotta. Ez ülésen általános benyomást szerzett ma

gának a pályamunkákról, de végleges ítéletet nem 
hozott, hanem abban állapodott meg, hogy a bírálat 

megejtésére még három elismert szakerőt fog körébe 
vonni. Minthogy a pályázat nyilvános volt és nem

tagok is részt vehettek benne, nem akart ez álta
lános érdekű dologban egyedül dönteni, nehogy 

bármely oldalról is szemrehányás érje.

Kültagokul javaslatba hozattak: B e n d t n e r  Jó z s e f , 
B a u e r  M. J. urak és a ((Gépmesterek Köré»-nek egy' 

küldöttje. A  nevezett kör felszólításunkra K rause  
Jó z s e f  urat küldte ki, mely készségéért fogadja köszö- 

netünket. Fönttisztelt urak levélbeli fölkérésünkre 

szintén készséggel ígérték meg közreműködésüket 

és június 10-kén össze is jöttek.

A  második ülésen jelen voltak: Bendtner József, 
Bauer J. M., Krause József, Ács Mihály, L án g József 

Lipót, Szabó Dezső és Kleinmann Frigyes.

A  majdnem egy egész délutánt igénybe vevő beható 

tanácskozás és a pályázatok fölötti élénk eszmecsere 

e g y h a n g ú  megállapodásra juttatta a bizottságot.
A  pályázatra beküldött naptárakat mind figyelemre 

méltóaknak találta a bizottság. Mindannyin a gon
dos kéz és gondolkozó fő nyomai látszanak. De a 

bizottság nem zárkózhatott el az alól, hogy midőn 
a legjobbnak ítéli oda a babért és méltó elismerés

sel adóz a buzgalomnak, bíráló tisztjéből kifolyólag 

a pályamunkák gyöngéit is föl ne tárja, és ezzel 
szavazatát indokolja.

De nézzük magokat a pályamunkákat és taglaljuk 
azokat a beérkezés sorrendjében.
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Az első  pályamű: «Erős akarat nem ismer aka

dályt)) jeligével, e g y  nem egészen teljes épület rajzát 
mutatja, mely a félmunka daczára körzet- és szín- 

gazdagsága által első pillanatra megvesztegeti a  

szemlélőt. Elragadtatva nézzük pár perczig a kétség
kívül monumentális alkotást, mely a szedő combina- 

tiv képességét tünteti föl. De a káprázat nem tart 
soká, mert közelebbről vizsgálva, rájövünk, hogy ez 

a kitűnő szorgalommal és vasakarattal keresztülvitt 
munka egy igen nagy szerkezeti hibában szenved: 

nincsen stylje, a formatökély fő feltétele: az e g y

öntetűség hiányzik belőle. A  sokféle körzet, pajzs
körzet és acantea, architektonikus és cartouche-kör- 

zet széttagolja a compositiót, a mi rendkívül nyug

talanító hatással bír. Szóval a sok styl között elvész 

a gyermek. Ugyanez mondható a színekről, melyek 

szintén nagyon föltűnő vegyületekben vannak alkal
mazva. Ennek következtében maga a naptár meg

lehetősen el van nyomva és nem juthatott kellő 
érvényre. Eltekintve e hibáktól és attól, hogy szer

zője a kiszabott formátumtól nagyon is eltért, dicséret

tel kell kiemelni a műszaki képzettséget, mely e  

szedést jellemzi s mely azt az accidenzia kiváló 

termékei közé helyezi.

A  m á so d ik  pályamunka: «Többet észszel, mint erő

vel)), jeligéjének teljesen megfelelőleg, az észszerű
nek adott előjogot az erő fölött. Több benne a  

phantasia, mint a realismus. Új eszmével lép elő
térbe és minden hatásvadászattól mentien igyekszik 

annak alakot és életet adni. A  szedés egyszerű de 

ízléses szegélyben két festő-állványt ábrázol, melye
ken a 6— 6 hónapra osztott naptár van elhelyezve. 

Az állvány méretei jól vannak eltalálva és a per- 
spectiva ellen sem lehet kifogást tenni. Az általa-
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nosan kedvező benyomást azonban csökkenti, hogy  

a finomabb accidenzia iránt fogékonysággal bíró 
szedő egyedül az állványok föltüntetésére fektette a 
fősúlyt, a tulajdonképeni naptárt csak mellékesnek 

tekintvén. A  bizottság nézete szerint helyesebb lett 

volna és több jogosultsággal is bír, k é t  állvány helyett 
némi diskréczióval eg y  állványt fölépíteni s arra a teljes 

naptárt megfelelő szem b e tű n ő b b  arányban alkalmazni, 
íg y  a mindenesetre dicséretet érdemlő eszme jobban 

érvényre jut vala és nagyobb sikert biztosított volna 

a máskülönben kitűnő prácisióval és műgonddal 
keresztülvitt munkának. A  mi a színeket illeti, azok 

nincsenek ugyan egymással teljes összhangzatba 

hozva, de némi módosítással tökéletesíthetek lenné
nek. A  pályamunka egészben véve azonban önálló

ságra és eredetiségre vall és arra az örvendetes 
eseményre enged következtetni, hogy szedőjétől, ki 
az accidenzia térés honában úgy látszik nem a 

kitaposott utakat keresi, ez irányban teljes joggal 
minél sikerültebb alkotásokat várhatunk.

A  h a r m a d ik  pályamunka: ^Gyakorlati dolgot terem

teni legyen főbb törekvésünké jeligével lép sorom
póba. És habozás nélkül mondhatom, hogy Gambetta 

e szavai nagyon is ráillenek az illető szedő produk

tumára. Mert kitűzött jeligéjéhez képest, valóban 
praktikus dolgot teremtett és e törekvését teljesen 

diadalra is juttatta. Igaz, hogy műve nem tartozik 
a kiváltságos remekművek közé, de igen keveset 

kifogásolható, korrekt, bevégzett egészet képez. A  nap

tár már első tekintetre m egragadja a figyelmet és e g y
szerű elegancziájával jótékony benyomást gyakorol a 

szemlélőre. Tiszta, szolid munka, szigorúan keresztül

vitt styl képezik főbb jellemvonásait az ízléses szedés
nek és a technikai készültség méltó kiegészítése a
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praktikus fölfogás, melylyel a tulajdonképeni naptár 

oly könnyen áttekinthetővé van téve. A  színek szin

tén elég szerencsésen vannak megválasztva és tel
jes összhangban állanak a mü egyszerűségével. Jó 

eszme volt a szedőtől, hogy a czím két oldalát a  

póstaforgalom kivonatos ismertetésére használta föl. 
A  nonpareille-soros szekrénykék igen jól veszik ki 

magokat, bár valamicskével szabadabban állhat
nának; az utolsó sorok után egy térző minden

esetre szükséges. A  napok és nevek igen elmésen 

két sorba vannak szedve és kellő megkülönbözte

tésül nagyon helyesen kétféle írásból, előbbiek petit 

félkövér medisevalból, utóbbiak csinos nonpareille 

cursivból. A  napok keresztvonalzattal, a hetek pedig  
csillaggal vannak egymástól elválasztva, a mi szin

tén ízlésre mutat. Általában véve ez a naptár része

sült a bizottság részéről a legkedvezőbb fogadtatás
ban; ennek kapcsán azonban némely módosításokat 

hozott javaslatba, melyek keresztülvitele szükséges
nek mutatkozik és a naptárnak bizonyára előnyére 

fognak válni. A  szedésre nézve ugyanis azt ajánlja, 

hogy a körzet, mely most a formátumhoz mérten kissé 
sovány, sraffirozott líniákkal némileg kiszélesíttessék, 

a napokat és neveket jelző számok pedig a két sor 

közepére illesztessenek, az űr ekképen kétfelé oszol
ván. A  nyomásra nézve azt javasolja, hogy a papír 

széle chamois vagy khinai barna színű alapot kap
jon ; így a fehér alapon nyugvó naptár jobban ki 

fog domborodni. A  napokat elválasztó keresztvonal- 

zat gyönge világosszürke vagy világoskék színben 
nyomandó. A  vörös és kék szín kifogás alá nem 

eshetik és teljesen megtartandó.

Egybevetve a bizottság észrevételeit a naptár 
kitűnő előnyeivel, a beható bírálat ezt a munkálatot



A TÁRSAS KÖR MÚLT ÉVI PÁLYÁZATA 4 7

tartotta első sorban a jutalmazásra legméltóbbnak 

és egyhangúlag- ennek ítélte oda az első  díjat: a 
három aranyat.

A  n eg y e d ik , «Ember küzdj' és bízva bízzál*) jeligéjű, 

pályamunka szintén minden hivalkodás nélküli, egy

szerű alkotás és leginkább a körzet stylszerű össze
állítása és pontos technikája által tűnik ki. Hibája 

az, hogy a körzet kissé széles és tömör, a mi csak 

a naptár rovására megy, mely ezáltal meglehetősen 
háttérbe van szorítva. E viszásságot azonban nagy

ban enyhítette volna a színek helyesebb összeválasz- 
tása, melyek a most alkalmazott, nagyon is egyhangú  

árnyalatokban hatástalanok maradnak és így egy

általában meg nem állhatnak. A  naptár szedésében 
is mutatkoznak hibák. íg y  példáúl nem lett volna 

szabad a hónapokat jelző fejecskéket annyira össze

szorítani és az olyan rövidítések, mint Szom. Szer. 
(Szombat, Szerda helyett) meg nem engedhetők.

Mindamellett a szorgos kivitel, a dicséretes törek
vés és buzgalom, az intelligens fölfogás és ambitió, 

mely az egész munkán meglátszik, teljes méltány- 

latra talált a bizottságban és ez elismerésének szin

tén egyhangúlag azzal adott kifejezést, hogy a 

m á so d ik  díjjal, az e g y  arany nyal, ezt a pálya

munkát tüntette ki.
A  pályázat lefolyására és az itt elmondottakra 

röviden visszatekintve, bátran állíthatom, hogy az 

abban szereplő személyek mindegyike megtette 

kötelességét. Megtették különösen a pályázók, a kik 

szabad idejök föláldozásával, fáradságos munka és 
verejték árán vívták ki a közelismerést és köszöne- 

tünket, melylyel nekik adózni nem habozunk. A  jói 

vagy kevésbbé jól sikerült kísérletek egyaránt tanul
ságéi szolgálhatnak a pályázóknak. A  győztesek
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bátorságot meríthetnek belőle a jövőre; a kik pedig  

a  harczban nem arattak te lje s  győzedelmet, vigaszt 
lelhetnek a tudatban, hogy azért v er e ség e t  nem szen

vedtek. Harczedzett fegyverek összecsapása volt ez, 

melynek csak üdvös következményei lehetnek. K ívá
nom is, hogy legyenek; legyen folytatása e békés 

harcznak és jelenjenek m eg a küzdők ezentúl is 

minél számosabban és minél sűrűbben a nemes 
mérkőzés porondján.

Mielőtt előadói tisztemet letenném, köszönetét kell 

mondanom e helyen azon t. szakférfiaknak is, a kik 

Körünk szakbizottságának fölkérésére oly szíves 

készséggel vállalkoztak a pályamunkák megbírálá- 
sára és elismert competentiájokkal nagyban meg

könnyítették a bizottság föladatát s ezzel egyszer
smind megbecsülhetetlen szolgálatot tettek a Kör és 

a jó  ügy szolgálatában.

Köszönetét mondok végre a bizottságnak a szemé
lyemet ért bizalomért is.

És most a híven teljesített kötelesség érzetében 

teszem le tisztemet, azon óhajtással, hogy Körünk
nek még sokszor, igen sokszor nyíljék a maihoz 

hasonló ünnepi aktusra alkalma, melyen a nyom

dászatunk emelésére irányított munka érdemlett 

jutalmát elnyeri.

Isten áldja művészetünket!
K le in m a n n  F r ig y e s .


