Tlleííékíeteink nyomtatásában részt
vettek: a Testi 'Könyvnyomba T..-Z.
nyomdája, a TaCCas Jroöaími és
Jlyombai Részvénytársaság, Kner
Jzibor Gyomán, a Jókai-nyomba
(T erger és ScQimek), Rigíer József
€be Tapirneműgyár R .- f ., Tilerkurnyomba, Tjornyánszky Viktor, Jllofnárok Vapja nyombája, Károíyi
György nyombája, TOerfer Károíy,
Técsi Részoénynyomba.
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Ut ó l a g o s m e g je g y 
zés AZ ÉVKÖNYVRŐL
£F2§
Mikorjban több mint negyedszázaddal ezelőtt a Magyar Nyom
dászok Évkönyve első kötete napvilágot látott, kettős cél lebe
gett a derék szerkesztő, Zanay Jó zsef előtt: egyrészt hasznos
szakcikkekkel igyekezett könyvnyomtatóink szellemi kincstárát
gazdagítani, másrészt tájékoztatót akart véle adni a nyomdászt
érdeklő társadalmi és egyéb dolgokban is. A zsebbe való kicsinyformátumos könyvben volt tehát az értékes irodalmi rész mellett
kalendárium, postai díjszabás, egyesületi tájékoztató, nyomda
statisztika, árszabályszőveg, kilövési séma és sok egyéb ilyen, a
könyvnyomtató mindennapos munkálkodása közben igen hasznos
tudnivaló. Ez volt akkoriban az Évkönyv megszerkesztése kérdé
sének leghelyesebb megoldása, és nagyjából ilyen volt a tartalma
könyvünknek teljes húsz évfolyamon át. Vagyis a tulajdonképpeni
irodalmi rész mellett ívekre terjedt a naptári s egyéb tájékoztató.
Nagyon helyesen volt ez így mindaddig, amíg a Szakegyesület
fölöslegessé nem tette az egyesületi tájékoztatónak s nyomdai sta
tisztikának közlését a maga hivatalos kiadványának, a NyomdászÉvkönyv és Úti Kalauznak rendszeres megjelentetésével. El kel
lett tehát ejtenünk Évkönyvünk tartalmának ezt a részét, s egye
bekben is alkalmazkodnunk azokhoz a viszonyokhoz, amelyek teljes
pontossággal megjelölik e kiadványunk szerepét és rendeltetését
a 171 agyar kőnyvnyomtató-világ szellemi szükségletei közepette.
Évkönyvünknek megszűnt a vademekum-mivolta, krónikása lett
a frissen lezajlott szaktechnikai és szakművészeti eseményeknek.
Ezek tükrét adja, nem a maguk kiforratlanságában és befejezettlenségében, sem a havi szaksajtó különben természetes ideges
hangulatában, hanem komoly, tudományos értékű dolgozatokkal,
higgadtan, mintegy madártávlatból nézve a dolgok folyását.
Az Évkönyv rendeltetésének eme részleges megváltozása m eg
szüntette a megjelenés időhőzkőtőttségét is. A naptári rész stb.
elestével most már teljesen közömbös dolog, hogy az esztendő
melyik hónapjában lát napvilágot egy-egy kötetünk. Fő, hogy
mind művészeti és technikai kiállítás tekintetében, mind a szellemi
tartalom értékessége dolgában haladás legyen rajta tapasztalható.
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Hogy mennyiben sikerült valamicske haladást elérnünk : álla
pítsák meg olvasóink maguk. Mi itt csupán a kiállítás egyik fő-fő
eleméről, a hátrább lévő mellékletekről szólunk néhány szót.
Első öt oldalnyi színes mellékletünket a Nyomdászati Tanműhely
jeles tanára, TfíuQíts Sándor festőművészünk rajzolta eredetileg a
»Gépterem « számára, s az ő, meg Fuchs szaktársunk szíves engedelmével vettük át az Évkönyvbe. E mellékletek összefüggésben
vannak itt Pollák Aurél »Gyakorlati föladatok« című dolgozatával,
de könnyebb tájékozódás okáért e helyen is megjegyezzük, hogy
valamennyi a betű meg az esetleg adott dísz színezési arányai
tekintetében ad fölvilágosítást. Az első oldalon például a sorok
hatását látjuk feketén és szürkébe átgyöngítve; alattuk pedig a
színezés területbeli arányára nézve egy beszédes p éld át: az első
kockában a narancs-szín tömegénél s élénkségénél fogva agyon
nyomja a szürke monogrammot, a második kocka pedig ennek
megjavított példáját mutatja. A második s harmadik együttes lap
főlsején a fekete s vörös színek egymással szemben való kölcsönös
kiemelésének hatását, alul pedig a szöveg és a dísz színének ará
nyairól látunk negatív és megjavított példákat. A negyedik oldal a
színbeli és sötétségi kontrasztot példázza, az ötödik pedig ismét
a szöveg és dísz színbeli egyensúlyával foglalkozik. A »Torontáli
szővőtelep« első színmintáján a legjobb ez az egyensúly; a máso
dikon a szöveg színe már kissé gyöngül a monogramméhoz képest,
a harmadikon pedig a monogramm színe a gyönge. — Azt hisszük,
nyomdásztársaink igen jó hasznát veszik majd e mellékleteknek.
Megjegyzéseinket folytatva, 'Bárány Jlánbor Uti-Kalauz-címlapjánál kell megállapodnunk. E lap megjelenése szinte uj stílust jelez
mesterszedésűnkben. Kár, hogy a kötetünkben levő példányokon
a sas kijebb került, mint Bárány szaktárs eredeti levonatain volt.
7Cun JIIiQáfy és Bonn szaktársunk aláírás nélkül való Uti-Kalauzcímlapjainak kinyomtatását régi jeles szakírónknak, Griesz Ebének
köszönhetjük, ki kérésünkre lekötelező szívességgel vállalkozott
a vezetése alatt lévő Pallas-nyomdában való kinyomtatásukra.
Éppen úgy lekötelező szívességgel teljesítette ilyen irányú
kérésünket a Rigler József Ede Papirneműgyár R.-T. vezérigaz
gatója, Vranger József úr, valamint a vállalat nyomdai osztályának
vezetője, TCokáíu Jgnác régi jó szaktársunk. — Tjornyánszky Viktor
könyvnyomdájából két szép mellékletet kaptunk, JCner Jzibor pedig
Röpke Lapjai legújabbikának borítékát nyomtatta ki mellékletül.
A színes nyomatokat illetőleg megjegyezzük még, hogy a Muhits
Sándor féle mellékleteket, ifj. Weinwurm Antal és Társa négy
lapot betöltő mellékleteit és Weszely Lipót és Társa autotípiáját
a Jókai-nyomdában nyomtatták Schimek Ferenc és Faltusz Ede
szaktársaink. A Lorilleux-féle háromszín-nyomat a francia tipo
gráfia mesterműve, Hans Wunder és Berger és Wirth festékgyá
rainak pompás képei pedig a németországi nyomdászatot dicsérik.
Hátra volna még, hogy a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság
nyomdájában reprodukált mellékletekről is szóljunk egyetmást.
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löo Ezek a nyomtatványok eredetileg jobbára a Nyomdászati Tan
műhelyen terveződtek, és ugyanott készültek az eredeti levona
taik is. A Pesti Könyvnyomda nyomtató-osztályának vezetője a
viszonyok különbözősége mellett is elkövetett mindent, hogy eme
nyomtatványok becsületesen s híven reprodukáltassanak. A nyom
tatás különben jórészt Hedrich Antal gépmester munkája volt.
A szedésmellékletekről mi nem szólunk. Elvégezte ezt helyet
tünk az a tizennégy-tagú bíráló bizottság, amelynek észrevéte
leit — dicséretekkel és gáncsokkal elegyesen — alantabb közli a
Könyvnyomdászok Szakköre másodtitkárja, Wanko szaktársunk.
Egyet azonban mi is konstatálhatunk e mellékletekről: a nyom
tatványok kiállítása tekintetében való hivalkodás és hazug pompa
kedvelés napja leáldozóban; művészi egyszerűség és őszinteség
szól, hozzánk nyomtatványaink egy részéről. Mintha a Nyugat
és Észak szellemóriásai lelkének egy icipici töredéke itt élne miközöttünk is : nyomdászaink jobbjai keresve keresik az igazságokat
nemcsak az életben, de a művészetben, sőt a maguk sokáig árván
tengődő, lenézett mesterségében is. U j kornak a szellőjét érezzük,
s ez el fogja majd söpörni a régiektől ránk maradt konvencionaI7A4
Szerkesztő.
lizmust, a művészet jegyébe vive át iparunkat. . .
***
A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának megbízásából
a szakbizottság pályázatot hirdetett Évkönyvünk mellékleteire.
E pályázatnak célja, hogy hazánk nyomdaiparának képességeit
bemutathassuk, s így részt vesz azon minden olyan mű, melyen a
szedési elem kellőképpen képviselve van. Díjazásra öt díjat tűztünk
ki, melyekből kettő okvetlen vidéki munkáknak lett volna kiadandó.
A pályázat eredményével bízvást meg lehetünk elégedve, öszszesen huszonegy oly mellékletünk van, melyek Évkönyvünk szép
számú művei közül a pályázaton részt vesznek. Különösen kielégítő
a fővárosban készült munkák száma és minősége, nem úgy azon
ban a vidéken készülteké; vidéken dolgozó szaktársaink csupán
négy mellékletet küldtek be közlésre, s ezek minősége szintén sok
kívánni valót hagy hátra.
Nem tudjuk okát találni az ambiciójukról, szakunk iránti szeretetükről ismert vidéki szaktársaink e pályázatokról való távolmara
dásának ; fájlaljuk ezt annál is inkább, mivel így a pályázat kimon
dott célját, hogy tudniillik egész Magyarország nyomdaiparának
fejlődöttségi állapotát megmutathassuk: semmiképpen sem értük
e l; a pályaművek közt helyet foglaló négy mellékletet nem tekint
hetjük szakunk vidéken való fejlődöttségének bizonyítékaiképpen.
Á pályaművek fölött való döntést a választmány egy külön
biráló bizottságra bízta, mely bizottság két ülésen foglalkozott a
munkákkal.
Csekélységemnek jutott az a megtiszteltetés, hogy a pályázaton
résztvevő munkákról előadói jelentést készítsek és a díjak meg-
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Ítélésére nézve javaslatot tegyek. Hogy mennyiben feleltem meg
föladatom nak: azt döntsék el most már az Évkönyv olvasói.
A bizottság döntött: előadói jelentésemet változtatások nélkül
fogadván el, javaslataimat azonban csupán némi változtatásokkal
téve magáévá.

Ezek előrebocsátása után rátérek a pályamunkákra, közölve a
biráló bizottság színe előtt előadott jelentésemet.

1 . 'Setiíanyagok mintakönyve. (Szedte : Poduska Lajos.) Összhatása
nem kielégítő. A zölddel nyomtatott keret nem érvényesül s nem
is fogja össze a fehérrel alányomtatott sorokat. Az arannyal nyom
tatott és domborított sas brutálisan nagy, s semmikép sem segít a
munkán, sőt ront is az összhatáson, tekintve a domborítás sikerte
lenségét. Sokkal helyesebb lett volna valamilyen kisebb méretű
díszt alkalmazni és a zölddel nyomtatott lénia-keretet élénkebb
színben nyomtatni. Az alsó és fölső sorok szóközeinek kitöltése
nem Ízléses, s zavarólag hat. Nyomtatása sem kifogástalan.
2. Tjéöeí TlíiQáíy árjegyzéke. (Szed te: Fekete Béla.) Modern és
jó Ízléssel megszedett munka. Igénytelenül egyszerű szedésének
hatását nagyban emeli a markáns vonásokkal megrajzolt dísz.
A homlokzaton elhelyezett monogramm a fősor rovására túlerős.
Színezése és nyomtatása jó.
3. Xíein ferences Zérsaíeoéífeje. (Szedte : Fekete Béla.) A munka
térelosztása, folthatása, sorai, rajza kifogástalanok. Összhatását
némileg befolyásolja a soroknak a lénia-keretbe való hibás beállí
tása s a színezés. A sárga szín túlságosan erősen dominál a nyom
tatványon.
4. Xuncz-árjegyzék címíapja. (Mitterszky József szedése.) Egy
szerű, odavetett sorait nagyszerűen hozza össze és egységesíti a
linóleumba metszett vignetta. Ez a nyomtatvány eklatáns példája
annak, hogyan kell a sorokat a végtelenül egyszerű, de ízléssel
rajzolt és jól elhelyezett dísszel egységes egésszé összefoglalni.
5. JUerkur-nyomba jegyzéke. (Szedte : Biró Miklós.) Régies ízű
munka, melynek csak a nyomtatását dicsérhetjük. Hiba a léniák
nak sorokkal való megtörése. A térelosztás helytelen.
6. Tlyombész-ívkönyo és Vti Xaíauz cimfapja. (Bárány Nándor
szedése.) Angol modorban szedett munka, melynek kitünően meg
szedett sorai oly egységes képet alkotnak, hogy annak összhatását
semminemű gáncs nem érheti.
7. Tíyombász-évkónyv és Vti Xaíauz címíapja. (Szedte: Hollóssy
János.) Térelosztás tekintetében kitünően megtervezett munka.
Nagy kár, hogy a sorok tömbjét a három fősor üressége meg
bontja, és ezzel túlságosan előtérbe tolja a vignettát. Nyomtatása
és színezése kifogástalan.
8. Tlyombász-cokönyv és Vti Xaíauz címíapja. (Kun Mihály terve
zete, fekete és narancssárga színben nyomtatva.) Eredeti ötlet,
pompás munka. E négy szóban méltóztassék minden jót elgon
dolni, ami valamely nyomtatványról elmondható. Térelosztás, folt
hatás szerencsés. Színezés és nyomtatás jó.
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9. Thjombász-éokönyo és Vti 'Kalauz címfapja. (Kun Mihály mun
kája.) Ugyancsak szépen kidolgozott munka. A betűk erőtlenségét
azonban az összhatás rovására kell írni.
10. Jlyombász-éükönyo és Vti Kalauz címfapja. (Róna szaktárs
szedése.) Az összhatást teljesen fölbillenti az alapnyomatba vésett
sas, melynek túlságosan erős foltját semmiképpen sem ellen
súlyozzák az alul és fölül bekarcolt köröcskék. A fölső szövegcsoport az alsóhoz képest erőtlen, nem eléggé tömör. A sorok
egyengetése hellyel-kőzzel erőszakolt.
1 1. Tíyombász-Óoköuyo és Vti Kalauz címfapja. (Szabó István 11.
szedése.) Modern zsánerű munka, de szedője nem oldotta meg
tökéletesen. A négy fősor elhelyezése kitűnő és merész ötlet a
kétcicerós keret alkalmazása; helyesek a térelosztás arányai is, de
az összhatást teljesen megsemmisíti a középső sorfolt. E sorok
erős sorcsoporttá alkotva, a munka sikerét biztosították volna.
Az ékezetek megoldása tökéletlen.
12. Kieger Ottó (evéffeje. (Szed te: Prüner Arnold.) Sem a betű
faj, sem a díszítésre fölhasznált anyag nem lett helyesen meg
választva e munkán; még a színezéssel sem lehetett nagyon segí
teni. A Habsburg-verzálisból szedett szöveg már magában véve is
vibráló, s ehhez ugyancsak vibráló hatású díszítést alkalmazni: nem
szerencsés megoldás.
15.
Ttigíer József £be körfeoefe. (Szedte: Spitz Adolf.) ízléses szí
nezésű, remek nyomtatású mű. A vonaldísz túlsók s erős volta az
összhatás rovására esik. A két címsor gyönge az alsó szővegtömbhöz mérten, s ezt a betűfaj óvatosabb megválasztásával el lehetett
volna kerülni. A munka szedőjét és nyomtatóját precíz munká
jukért elismerés illeti.
14. Kigfer Józsefibe cégkártyája. (Szedte : Spitz Adolf.) Szedése
modern irányú; nagy kár, hogy szedője alapnyomatot is alkalma
zott, és különösen, hogy azon egyes fölületeket kivágott és ezzel
többféle síkfoltot nyerni, plasztikai hatást elérni akart. E szedés
technika nem felel meg ama legújabb, modern iránynak, melyben
e munka terveztetett. Az alapnyomat fölületének folytonossági
hiányai nagyban befolyásolják az összhatást. A precíz kivitel s szép
nyomtatás dicséretre méltó.
15. Kiater József £be árjegyzék-cimfapjai. (Spitz Adolf munkái.)
Az egyik minden tekintetben modern munka. A másik címlap
helyes térelosztását, szép, precíz szedését elismerem, de a lénia
díszt túlerősnek tartom, tekintve a szöveg betűinek üres voltát.
Nyomtatása szép.
16. Semfér J. értesítése. (Prüner Arnold munkája.) A címlap igen
hatásos, szép munka, bár a domborított címer erősen előtérbe
nyomul. A második és harmadik oldalakon ugyancsak erős az
arannyal nyomtatott dísz.
17. Zárca-naptár. (Szabó István 11. szedése.) G yöngéje az arány
talan térelosztás.
18. Túnfkircfjner Oiterariscíje unb 'Budjbruckerei Tlktíengeseííscffaft
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cégjegye. G yönge munka, túlsók dísz, helytelen színezés. Nyomta
tása tiszta.
19- JjodóQázai árjegyzék-címlap. Sorai gyöngék, díszítése közismert motivumú, és nibája, hogy sorral van megtörve, Szíhezése
s nyomtatása jó.
20. Böpke Papok. (Kner Imre szedése.) Nem ajánlom, hogy
szaktársaim ezt a szedéspéldát kövessék. Egyrészt mert nem mo
jVn dern munka, másrészt mert oly fárasztó és szövevényes a keret
szedése, hogy okvetetlenül szenved a szöveg, amit minden eset
ben el kell kerülni. Fontos, hogy a tipográfiai egyenes vonalat ne
használjuk föl egész épületek alkotására, mert ily esetekben nem
kerülhetjük el, hogy plasztikai hatásra vadásszunk, s ebből a célból
három-négy alapnyomatot alkalmazzunk. Maradjunk csak meg a
legújabb tipográfiai iránynál, mely a síkornamentika elvein alap
szik. A melléklet nyomtatása remek.
X\vJ
2 1. Werfer Tároly körlevele. Az első oldal díszítése régies meg
fárasztó, s ismerős is, éppen úgy, mint a harmadik oldalé is. Szép,
modern sorcsoportosítással hasonlíthatlanul nagyobb hatást lehet
elérni, mint idegölő, aprólékos lénia-kombinációkkal. Nyomtatás
kifogástalan.
Ennyit a munkákról, javaslataim tárgyalása után a bizottság az
I . ötvenkoronás dijat a 6. sz. munka szedőjének, 'Bárány Tlánbor
szaktársnak, a
II . negyvenkoronás díjat a 8. sz. munka szedőjének, Tűn TRifjály
szaktársunknak, a
III. harminckoronás díjat pedig a 4. számú munka szedőjének,
TUitterszky József szaktársunknak Ítélte oda.
Szép és elismerésre méltó szedésmunkájukért dicsérő oklevéllel
lettek kitüntetve : Tekete Béta a 5. sz., Tjotlóssy János a 7. számú,
Spitz Tlbolf a 15. számú és Brüner Tlrnoíb a 16. számú mellékletek
szedéséért, továbbá a Rigler-féle mellékletek (15 ., 14. sz.) nyom
tatója : Triebmann 7lbo(f
A vidéki négy melléklet silány volta miatt — javaslatomra — a
vidéknek szánt dijak nem adattak ki, de csekélységem utasíttatott,
hogy a választmánynál indítványt tegyen arra nézve, hogy a vissza
tartott díjakkal, egy adott föladatra, kizárólag vidéki szaktársaknak
újabb pályázat írassák ki, nehogy vidéki kollégáink egyébként igen
elismerésre méltó ambiciója csorbát szenvedjen.
A vidéki munkák előállítói közül a Tner~féle (20. sz.) melléklet
nyomtatóját kitűnő munkájáért dicsérő oklevéllel tünteti ki a bíráló
bizottság.
Mielőtt soraimat befejezném, ama hő reményemnek adok ki
fejezést, vajha a legközelebbi alkalommal — amikor egy a hazánk
nyomdaipara fejlettségének bemutatását célzó pályázatról lesz
szó — eredményesebb lenne fölhívásunk, s azon pályázaton min
den ambiciózus és a magyar nyomdaiparnak az iparművészet felé
való fokozottabb fejlesztését szívén viselő mesterszedőnk munkái
ban gyönyörködhessünk. Ú gy legyen !
Wanko Vilmos, előadó.
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