
A z É v k ö n y v  h irdetés-pályázata.

Könyvnyomdászok Szakkörének választ
mánya még 1898 tavaszán elhatározta, hogy az 
idei Évkönyv számára két hirdetésre ír ki pályá
zatot. Az egyik hirdetésnek szövegéül a tavalyi 
Évkönyvben lévő Első Magyar Betiiöntöde-Rész- 
vénytársaság hirdetését jelölte ki, a másodiknak 
pedig az ugyanebben lévő Wörner-gépgyár hirde
tésének szövegét. A Grafikai Szemle hónapokon 
keresztül hozta a pályázati hirdetést és mégis 
az utolsó határnapig, szeptember 30-ig a két 
hirdetésre összesen csak öt pályamunka érkezett 
be, ezek közűi négy az öntöde szövegével és 
egy a Wörner-gépgyáréval.

A kör szakbizottsága erről a pályázatról hiva
talosan számolt be a Grafikai Szemle novemberi 
számában és szakszerűen fejtegette ottan a be
küldött munkák előnyeit és hiányait.

Mi mostan nem nyomtatjuk le újra ezt a jelentést, csak azt 
veszszük ki belőle szóról-szóra, a mi az Évkönyvünkhöz csa
tolt két pályanyertes hirdetésre vonatkozik. Ezekről a jelentés 
a következőket mondja:
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»A jó  nyomdász holtig tanúim jeligéjű (E. M. B. R.) álló alakú 
pályamunka tisztán szedés, egyszerű barokk-körzettel és egy sötétes- 
ben nyugvó chamois alapnyomással. E pályamunka a kivánt követel
ményeknek leginkább megfelel, a sorok a helyes gruppirozás követ
keztében tetszetősen vannak elhelyezve és e körülmény önkénytelenűl 
leköti a szemlélő figyelmét; a pályázó ügyesen fogta fel a feltüntetni 
óhajtott sorok szabaddátételét, mi által a szöveg könnyű áttekintése 
vált lehetővé és ez a szemlélőt az első pillanatra meggyőzi arról, 
hogy ez az elrendezés a hirdető czég intencziójának leginkább felel
het meg. A sorok beosztása jó érzékre vall, a mi szép, nyugodt 
összhangzásba hozza a szöveget a gyönge kerettel, valamint az alapot 
a kidolgozott díszítéssel. A bizottság a maga összességében e pálya
műről egynémely jelentéktelen módosítás megejtése után következő- 
képen vélekedik : Miután a beküldött öt pályamunka közül négy az 
Első Magyar Betuóntöde-Részvénytársaság hirdetésére esett, az első, 
mint kezdetleges munka, a bírálattól elesik, a következő kettő pedig 
a szöveggel való túlságosan mostoha elbánás miatt értékét kellőleg 
fokozni nem tudta és mint ilyent, mely a jogosan követeiteket repre
zentálni nem alkalmas, nem díjazhatja, ellenben »A jó  nyomdász 
holtig tanúim jeligéjű pályamunkát előbb említett jó tulajdonságainál 
fogva érdemesnek találta a kitűzött díjjal jutalmazni, fentartva azon
ban magának azt a jogot, hogy esetleg két színben kidolgozhassa : 
a jelzett módosítások megtétele után a díjat kiadja. A felbontott 
jeligés levél Buttkovszky Bertalan tagtársunk (Pallas-nyomda) nevét 
tünteti fel. Fogadja már e helyen is fiatal törekvő tagtársunk a rég 
óhajtott sikerhez őszinte jókivánatunkat.

A W örner J. és Társa hirdetésére »Feltünö Ilim jelige alatt be
küldött egyetlen pályamunka megbírálása, a mely rajz után készült 
metszet és szedés, mit a bíráló bizottság ugyancsak némi módosítással 
a kitűzött díjra érdemesített, a mely díj buzdításul szolgáljon pályázó
nak arra, hogy a jövőben több súlyt fektessen a szöveg helyes 
felosztására, mint a rajzra, mert elvégre is biztosabb eredményt 
érünk el, ha a rajzot tetszésünk szerint kidolgozva, kemigrafiai úton 
készíttetjük. A  jeligés levél felbontatván, abból Mitterszky József tag
társunk (Pallas-nyomda) neve tűnt elő, kinek fáradságos munkájához 
szívből gratulálunk.

Mikor a Szakkör választmánya a két hirdetésre a pályázatot 
kiírta, akkor még nem tudta azt, hogy Évkönyvünk eltérve a
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régi formátumtól, nagyobb alakban fog megjelenni. Ez az 
oka annak, hogy a két pályanyertes munka még a régi kis 
alakban lett szedve, a mely körülmény azonban semmi be
folyással sincs azok értékére.

A két pályanyertes munkát Évkönyvünk számára a Pdllas- 
nyomda teljesen díjtalanul nyomta ki, melyért e helyen is 
hálás köszönetét mondunk Pusztai Ferencz úrnak, a nyomda 
főművezetőjének.

* * *

E helyen mondunk köszönetét a Hornyánszky-nyomdának 
is azért, hogy a Cziráky Sándor Máser-lemezre vésett hirde
tését irisz-nyomásban Évkönyvünk számára egészen díjtalanul 
kinyomta.


