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Magyar Nyomdászat
A könyv- és kőnyomtatás
a betüöntés és graphicai rokon szakmák havi közlönye
Szerkeszti és kiadja T Ú S Z T e li U E T U jYCZ
Előfizetési d íj: Egész évre 3 frt, félévre 1 frt 50 kr. * Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Kecskeméti-utcza 6.

Magyar nyomdászat és ((Magyar
Nyomdászat)).
Valóban kellemes meglepetés volt reám, és kétség
kívül minden magyar nyomdászra a jelen folyóirat
előfizetési felhívásának megpillantása. Tehát végrevalahára a hazai nyomdászatnak is lesz egy közlönye,
mely távol minden személyes érdektől, torzsalkodástól,
soha meg nem valósítható ideális eszméktől, tisztán
azon szent czélból létesül, hogy szép mesterségünket
itthon fejleszsze, hogy édes hazai nyelvünkön szak
irodáimat teremtsen. Már láttam lelki szemeimmel a
i •i
1• TtF
keletkező új nemzedéket, mely a mi nyomdokainkba
lesz lépendő, a mint okulva az ifjú szakirodalomnak
áldásaitól, méltó kortársává lett a külföld nyomdász
nemzedékének, melynek jeles munkái, tisztult finom
Ízlése sokszor bámulatunkat és — valljuk meg —
irigységünket költötték fel.
Ámde az első örömet egy kis megdöbbenés vál
totta fel, midőn később Szerkesztő úr megtisztelő
felszólítását vettem a közreműködésre. Hogyan, hát
nemcsak olvasni fogjuk az új szakközlönyt, hanem
dolgozni is kell abba ? A gyümölcsfát, melynek gyü
mölcsét élvezni akarjuk, előbb fáradságosan gondozni,
öntözni, nyesegetni kell?
Hát hiszen ez természetes. A gyönge fiatal cse
mete gondosabb ápolást igényel, mint a megizmo
sodott, viharedzett öreg törzs. A mi szakirodalmunk
egy ilyen zsenge csemete, melynek egyik hajtása a
jelen folyóirat. Hogy egykor gyümölcsöt és árnyat
adó terebélyes fává nője ki magát, bizony szeretet
teljes gyöngéd gondozásra, kitartó türelmes munkálásra van szüksége.
A német, franczia, angol szakirodalom sem lett
egyszerre azzá, a mi m a; lassú, de biztos fejlődési
processus folyt magában a szakmában úgy, mint a
szakirodalomban, mig mind a két tényező a jelen
állapot magaslatára segítette egymást.

Ámde biztat a remény, hogy miként minden más
téren rohamosan és sikeresen igyekszik Magyarország
utolérni az előttünk haladó kulturnépeket, a nyom
dászat és annak szakirodalma sem fognak nagyon
sokáig mögötte maradni szerencsésebb társaiknak,
csak meg legyen a kellő erély és jóakarat azoknak
művelőiben: az ifjú nemzedékben a szakma iránt
való szeretet és lelkesedés, mely az előre törekvést,
a haladást tűzte ki vezérszóvétnekül pályáján; az
öregebb, tapasztaltabb nemzedékben pedig a kellő
ügybuzgóság, mely örömest osztja meg szellemi kin
cseit amazzal, azon reményben, hogy majdan szak
máját és annak irodalmát felvirágozni lássa.
Hiszen nem is panaszkodhatunk mi, hogy a magyar
nyomdászat, a mi a külső csínt, ízlést, a kiállításnak
öntudatos irányát illeti, valami nagyon visszamaradt
volna a külföld termékei mögött. Sőt büszkén utal
hatunk egyes termékeire a magyar sajtónak, melyek
nemcsak hogy kiállják a versenyt a külföld legelsőrendű műveivel, hanem sok tekintetben felül is múl
ják azokat.
Hogy állitásoiVi megerősítésére példákat is említsek,
csak a «Franklin-nyomda» néhány termékére utalok,
melyek nemes, klasszikus egyszerűségűkkel, a leg
kisebb részletekig terjedő összhangzatos és gondos
kivitelükkel — mik különben ezen jeles intézetünk
minden kiadványát jellemzik — kivívták a szakértő
és tudós világ osztatlan elismerését. Ilyen a «Monumenta Vaticana Hungáriáén, az «Isotae Nogarolae
opera omnian, «A magyar szent korona és a koro
názási jelvények történeten, melyeket egy bécsi szak
lap nagy lelkesedéssel ismertetett és azokat v.magyar
Elzevir-nyom atok»-nak nevezte el. V agy hogy ezen
kisebb közönség számára korlátolt számban nyoma
tott könyvek helyett a nagy közönség előtt ismertebb
kiadványra utalhassak, fölemlítem az imént megjelent
«Segitség-album»-ot, mely fényes kiállításával jóval
fölülmúlta a külföldön újabban divatba jött alkalmi
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és ünnepi lapokat. A «Franklin-nyomda» mellé mél
tán sorakoznak a díszes és gondos kiállítás, valamint
nagy munkaképesség tekintetében többi nagy nyom
dáink, a magyar királyi államnyomda, — melynek
monumentális műve, a trónörökös könyve, sikeresen
versenyez a bécsi világhírű államnyomdának azonos
német kiadványával, — a «Pesti részvénynyomda)),
az «Athenaeum», a «Pallas-nyomda», valamint kellő
arányban a többi kisebb-nagyobb fővárosi, sőt vidéki
nyomdáink is.
Az irányra nézve is öntudatos működést látunk.
Könyvekben a nemes egyszerűséget, accidentiákban
az ízléssel párosult díszt látjuk terjedni, és minden
iránynak akad hivatott művelője.
A chromo-lithographia terén Légrády Testvérek az
úttörők, a kik nagy áldozatok árán honosították meg
hazánkban ezen alapos műértelmet és nagy költséget
igénylő műiparágat, és már első műveik sem mu
tatják nyomát a kezdet nehézségeinek, hanem meg
jelenésük után rögtön elfoglalták azon magas polczot,
mely azokat a külföld ilynemű remekművei mellett
méltán megilleti.
A külső kiállítás tekintetében tehát általában meg
lehetünk elégedve a magyar nyomdászat mostani
állapotával, jóllehet kinövésekben, avatatlan kezek
szörnyszülötteiben, mint mindenütt, úgy nálunk sincs
hiány.
De nem lehet tagadni, hogy a mi szép nyomtat
ványaink legnagyobbrészt a külföld betűivel, festéké
vel, hengeranyagával, gépeivel, papírjával készülnek.
Önálló betűöntődé Magyarországon csak egy van,
és ezt is csak kis mértékben veszik igénybe nyom
dáink. Nagyobb részvénynyomdáink ugyan szintén
bírnak egy-egy öntődével, de ezek csak saját házi
szükségleteik fedezésére szorítkoznak.
Pedig nálunk nem hiányzanak az előföltételek arra
nézve, hogy a betüöntést virágzó iparággá lehessen
emelni, mely nemcsak a belföld szükségletét lenne
hivatva fedezni, hanem messze e haza határain túl
is keresetté tehetné termékeit. — Vannak jeles, sőt
világhírű festőink, rajzolóink, kik új betűk és díszít
mények teremtésével gazdagíthatnák a nyomdászatot,
és miként a szépművészetekben, úgy ezen a téren
is meg tudnák ők hódítani a külföldet.
A lipcsei «Typographische Jahrbücher», ezen Maser
által szerkesztett nyomdászati szaklap, ezidei január
havi füzetében utal arra, hogy daczára a nagyszámú
újdonságnak, mikkel a betűöntők a nyomdászat
piaczát elárasztják, egyben mégis feltűnő hiány mu
tatkozik : a vignettek és jelképekben, melyek még
mindig a régi sablon szerint kontár módon készülnek
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és sehogy sem illenek a művészi magaslaton álló
modern betüanyagok keretébe. «A polytypeknek»,—
így folytatja az idézett lap, — «az ezernyi apró klisék
nek, melyek betűöntőink mintakönyveit dísztelenitik,
több figyelmet kell szentelni; oda kell törekedni,
hogy a modern illusztrácziónak a könyvnyomdászok
ornamentikájában is helyet adjunk. Az összevágó
léczdíszitmények, inicziálék és szabad zárdíszek egész
sorozatának kivitelével igazi művészeket kellene meg
bízni és igyekezni, hogy iparágunk e tekintetben is
méltó társa legyen a többi német műiparágaknak.»
így a német lap. Nos, hátha mi magyarok fogadnók el a jó tanácsot? Bízzuk meg a mi kiváló művé
szeinket új könyvdíszek, allegorikus ipari és keres
kedelmi jelképek készítésével, kik bizonyára tetszetős
és eredeti műveket fognak létrehozni, sokszorosítsuk
azokat a nyomdai sajtó részére és magunk is föl
használva, bocsássuk a világpiaczra. — A külföld
figyelme különben is a magyar szépművészetek "felé
van fordulva, lehetetlen, hogy ne kapna rajta, ha —
mint máskép nem is várható — geniális művészeink
valami rendkívülit, meglepőt nyújtanának.
Kezdetnek ez elég szép volna; ezután következhet
nének a magyar készítésű betűk és kombinálható
díszitmények, melyeknek a sikeres előzmények után
már könnyű volna piaczot szerezni.
Festéket, hengeranyagot, papirt, nyomdai gépeket
(sőt még körforgó gyorssajtót i s !) már készítenek
Magyarországon. A magyar nyomdászat feladata a
neki szolgáló gyáripart pártolás által felsegíteni, mely
viszont hivatva van a magyar nyomdászat felvirág
zását és tökélyesbülését közvetve és közvetlenül elő
mozdítani.
Van még a magyar nyomdászatnak számtalan
más baja is, mely azt fejlődésében gátolja, melyek
mindenikére e szűkre szabott czikk keretén ki nem
terjeszkedhetem.
Azért egyelőre csak néhány ilyen szembeötlőbb
bajra, mint a fejlődés megbénitóira kívánok ezúttal
szorítkozni.
Ilyen a hirdetéseknek és reklám-nyomtatványoknak
bélyeggel való terhelése, mely első sorban a nyomda
ipart, de következményeiben az egész magyar ipart
sújtja, és pedig az osztrák és külföldi nyomda- és
egyéb ipar javára, mert ott nincs a nyomtatványokra
bélyegadó vetve, és igy iparosaink és kereskedőink,
ha a nyomtatvány-bélyeget el akarják kerülni, Ausz
triában nyomatják hirdetéseiket; de meg a külföldi
iparosok és kereskedők is elárasztják bélyegtelen
hirdetéseikkel az országot, hirdetvén czikkeikét —
a hazai ipar rovására.
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Nagy baj továbbá a magyar nyomdászatra nézve
a szertelen verseny, mely az árakat a leghihetetlenebb
minimumra nyomja le. — E baj különben nemcsak
nálunk Magyarországon és nemcsak a nyomdaiparnál
harapózott e l ; nemzetközi kalamitás ez, mely min
denütt és minden téren érezteti romboló hatását.
Megszüntetni talán nem, de enyhíteni mindenesetre
képes volna e bajokat az érdekelt közegek szövetke
zése, egyetértő eljárása, egymásnak nem megrontá
sára, de kölcsönös előmozdítására való törekvése.
Az ily szövetkezés létrehozására buzdítani, az elő
sorolt és elő nem sorolt, de létező egyéb bajok
orvoslására eszmecserét indítani, az orvoslásra szüksé
ges teendőket szellőztetni, a kiállítási csín emelésére,
az ízlés nemesítésére, a gyakorlati szakműködésre
theoretikus oktatással és példákkal hatni, szóval a
magyar nyomdászat fölvirágozását, érdekeit minden
erejéből előmozdítani, ez lesz hivatása a jelen folyó
iratnak. Hogy e nehéz, de szép feladatnak meg fog-e
felelni, az attól függ, vájjon a szaktársak elismerik-e
annak létjogosultságát és szükséges voltát, és részesitik-e azt a kellő szellemi és anyagi támogatásban,
szóval: képesitik-e arra, hogy egy kétségkívül létező
hiányt valóban pótoljon is.
Reméljük a legjobbat. Éljen a magyar nyomdászat
és a «Magyar Nyomdászat))!

Bendtner Jó zsef.

A nyomdagépek tisztántartásáról.
Oly tárgy, melynek jelentősége alig szorul magya
rázatra, de tekintve gépiparunk rohamos fejlődését,
mely különösen a nyomdai gépek előállításában oly
nagy tökélyre vergődött, hogy naponta újabb és
újabb meglepetésekben részesíti a nyomdászvilágot,
nem vélünk fölösleges dolgot végezni, ha azok tisztán
tartásáról egyet-mást elmondandók vagyunk.
Igaz, hogy sokan vannak, kik a gépek tisztán
tartásának előnyeit és hátrányait nem igen szokták
kutatni, de a körültekintő nyomdászok, néha talán
a maguk kárán is okulva, ezekre kivaló gondot for
dítanak, mert tapasztalásból tudhatjuk, hogy azok
kellő gondozásával nemcsak erszényünknek, de gé
peink tartósságának is nagy hasznára lehetünk.
A gépek tisztántartása igen fontos szerepet játszik
a nyomdában; mert eltekintve attól, hogy az a gon
dos kezelés folytán minél ritkábban szorul javításra,
azon könnyebben és kevesebb időveszteséggel dol
gozhatunk, a mellett pontos működésével különösen
a kényesebb nyomdai termékek előállításánál sok
megtakarítást is érhetünk el.
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A hanyagul kezelt gép hamar megrongálódik és
nemcsak hogy a formák beigazítására több időt
pazarol a .gépmester, de pontatlan működése nagy
ban növeli a selejtes nyomást, mely évente érzékeny
papirveszteséget okozhat.
A nyomdatulajdonosokat terhelő «rendkivüli» ki
adásokban nagy szerepet játszanak a gépek javítására
költött összegek, mely kiadások sokban hasonlítanak
a gyógyszerész számláihoz; mert épen mint a föl
épült beteg, ki a vények különféle tételein számol
gatva, fejét csóválja a gyógyszerész kövér számláján,
eszébe sem jut arra is gondolni, hogy e vények
tételei között olyanok is lehetnek, melyek legtöbbet
ártottak egészségének.
A megrendelt új gép fölszereltetik s minden hozzá
szükséges eszközökkel ellátva, kellemes bámulat tár
gyát képezi a nyomdának. É s méltán.
Működése szemléleténél fölvillan a gondolat, mily
találékonyság, mennyi ész, mennyi fáradság kellett
annak ily tökélyre hozásához és automatikus műkö
dése mily meglepő hasonlatossággal páros az emberi
test szervezeti mozgásaival. Mily leleményesen ter
vezte, rajzolta és számította ki mathematikai pon
tossággal minden egyes alkatrészeit a gépészmérnök,
hogy teljes összetételében könnyedséggel és a minden
részéhez szükséges erő és páratlan pontosság kifej
tésével működhessék.
A körülményekhez mért arányosság, egybekötve
a páratlan munkaképességgel, a mathematikai pon
tosság és tökéletes kivitel a munkában: mindenesetre
méltáh költi föl csodálatunkat, miért is azok jókarban
tartása a legnagyobb gondosságot érdemli.
A nyomdász gépét tetemes költséggel szerezvén,
igen természetes, hogy kiváló gonddal őrködik a
fölött, miszerint azon jó munka végeztessék és hogy
az kamatostul behajtsa az árát. Kérdés azonban,
van-e elég érzéke és figyelme arra, hogy az úgy
teljes egészében, mint egyes alkatrészéiben jókarban
tartatik-e ? Tekint-e annak gondos és rendszeres
kenésére, hogy igy azt káros súrlódásoktól meg
óvván, annak korai kopása, a kenés czélszerütlen vagy
hiányos volta miatt elkerültessék ?
A legtöbb esetben azt mondhatjuk: nem !
A mathematikailag tökéletesen, az óraszerkezet
pontosságához hasonlóan működő gép igen gyakran
a formahordók kegyelmére bizatik. A kenésre szol
gáló anyagok tudatlan kezekben ép azokra a részekre
pazaroltatnak, a melyek lassúbb mozgásuk folytán
kevesebbel is beérnék, mig a gyors mozgással mű
ködő részekre alig jutott valami a kenőolajból, s ha
már a szárazon forgó tengely csircsegni kezd, lótnak1*
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futnak a gép körül, hogy a renitens tengelyt vagy épen
valamelyik váltókarikát a sok közül, az olajos ibrikkel
kezükben, sondirozva a helyzetet, nagy bölcsen egy
kis olajjal lefüleljék. — Elháríthatatlan, de tisztasággal
némileg mégis csökkenthető a porszemek lerakodása
által okozott gépkopás.
A nagy sebességgel forgó gép lendítő- és szijjkerekei szelet csapva, nagy mennyiségű homok
atomokat vernek föl a padlóról, melyek a gép fino
mabb, mondhatnók nemesebb részeire lerakodván,
a tengelyek vagy tengelyágyak és a gép egyéb
surlódó felületének gyorsabb kopását, hanyagság
esetén szétrombolását idézik elő.
E baj egészben el nem hárítható; de ha a nyomda
időközönként gyökeres porolás alá vettetik, a gépek
mozgása által az egész helyiségben okozott légmoz-
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gépeink tatarozásra. A mai üzleti viszonyok olyanok,
hogy gépeink munka-erejének legnagyobb mérvű
kiaknázását követelik. — Dolgoztatunk rajtuk éjjel
nappal. Figyeljünk azonban, hogy a túlhajtott mun
kától netán meglazult egyes alkatrészek még a baj
kezdetén orvosoltassanak, mert ez kevés költségbe
és időveszteségbe kerül, mig ha az hónapokig nem
javittatik, annyira megromolhat, hogy azon csak
nagyobbmérvü javítások árán segíthetünk, sőt azt
néha újjal kell fölcserélnünk.
Ha egyik-másik gép nagyobb szabású tatarozást
igényel, gépgyárost hivatunk, ki azt consultálja és
a tisztán és okszerűen kezelt gépnek, azt egyszerkétszer körüljárva, azonnal fölfedezi baját, mig a
tisztátalanul s hanyagul kezelt gépnél a legbehatóbb
vizsgálódás sem vezet eredményre, hanem operáczió-
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gás nem ütközhetvén vastag rétegű porba, ez által
a levegőben szálló por kevesebb mennyiségben rakódhatik le.
Helyes mód az, és úgy van az a nyomdák nagyobb
részében, hogy a tulajdonos lelkiismeretes, megbízható
és némileg felelősséghez kötött; szakembereket alkal
maz, kikről meg van győződve, hogy azok a reájok
bízott vagyon tisztaságának jelentőségét is föl tudják
fogni.
Az ilyen tulajdonos jó gazdálkodás- és helyes föl
fogásról tesz tanúságot, mert nyomdájának gépei és
egyéb felszerelései is sokkal tovább fognak tartani,
javítási költségei ritkán lesznek és a gépeknek a
javítások alatt való veszteglésével sem csökkenti
üzlete forgalmát, a rendszeres kenéssel pedig az
olaj megtakarítás is hasznára válik.
Nem szabad azonban hinnünk: ha mind e föltételek
nek elég tétetett, hogy most már sohasem szorulnak

hoz, azaz a gép teljes szétbontásához kell fogni, mi
a bajt az ezért járó költséggel is tetézi. Persze, az
ilyen tisztátalan gép hamaros romlásának azután
rendesen a gyáros szokott az oka lenni.
Mindeme bajok azonban könnyen elkerülhetők
és sok pénz és idő takarítható meg, ha szigorúan
őrködünk nyomdáink tisztaságán. A gépekre rakodott
por, valamint a gépek egyes részein megsürüsödött
olaj észlelése esetén, e hanyagság okozóit a leg
szigorúbb elbánásban részesítjük, sőt ismétlés esetén
szolgálatukból el is bocsátjuk, mert csakis szigorú
eszközök alkalmazásával csökkenthetjük a gépgyáros
javítási számláit a minimumra.
A tisztaság egyik főfeltétele a rendes nyomdai
gazdálkodásnak.
A tisztátalan munkahelyiség akadálya a zavartalan
működésnek, és úgy a takarékosság, mint a munkások
jó egészségének megrontója.
y
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K ikötő-stégek.
O
A gőz és villamosság korszakát éljük. S midőn
a tudósok e nembeli találmányai őszinte bámulatra
ragadnak, nem csodálkozhatunk, ha a kutató elme
minden téren törekszik a haladással és a czivilisatio
mai fejlettségével lépést tartani.
Szakunk terén is a szakadatlan fejlődés, a talál
mányok napirenden levő bemutatása észlelhető. —
A nyomdászathoz szükségeltető segédeszközök újabb
és újabb javitásai, a munka fokozására és gyorsítá
sára szolgáló tárgyak lépten-nyomon való kínálata
csak örvendetes jelenségei és vívmányai szakmánk
nak az ipar terén való haladásának.
Vannak már jobbnál-jobb, különféle forma-záró
készülékeink, vasból
készített, majdnem
örökké tartó ürstégcin k , automatikus
ki- és berakó-készülékek gépeinken, ja
vított betüszekrények
es most egyszerre
csak columna-kikötő
készülékkel lepnek
meg bennünket. Sza
kunk minden ágában
létesittcttek újítások,
találmányok, de gon
dolatban sem mertük
volna képzelni, hogy
az újítások és talál
mányok korszaka a
columna kikötésére
is bekövetkezzék. —
É s ime, ma már ábrában mutathatjuk a Hűek & Co.
által Majna melletti Offenbachban a columnák kiköté
sére föltalált «kikötő-stégeket».
A szakközönségnek a columna-kikötés terén oly
újítást mutatunk be ábrákkal, melynek alkalmazásával
a columna föloldása úgy a corrigálás, mint a nyomás
előtt vagy után elkerülhető. A szakemberek könnyen
átláthatják, hogy úgy a szedő, mint a nyomó mennyi
könnyebbséggel és időmegtakarítással dolgozik, ha
a mostani szükségtől eltérőleg, a zsinórral kikötött
columnákat a formazárásnál föloldani nem kell és
így azokat nyomás után sem kell kikötni. A gép
mestert nemcsak attól a munkától kíméli meg, hogy
az oldalok fölbontását és újra kikötését mellőzheti,
de azon előnyben is részesíti, hogy az ezzel járó
munka gyakran előfordulható kellemetlenségeitől,
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mint a betűk eldőlése és a columna sarkának ■ összegyűrűzése (Quirlen), valamint a körzet-liniák összetolódásától és azok egyengetésétől megmenekül.
Tudott dolog, hogy 8, 16 vagy 32 oldalas formák
nál, valamint a vonal- és másfajta 'körzetszegélyeknél
mennyi fáradságot és időveszteséget okoznak a zsi
nór meglazulása által eldőlt betűk vagy eltolódott
liniák helyreigazítása. Mindeme bajokat az új kikötőkészülék volna hivatva eloszlatni, miután e készülék
alkalmazásával a formák sajtóba zárásánál a kikötő
zsinór eltávolítása fölöslegessé vált. A gépmester a
kikötött oldalakat úgy, a mint neki átadatott, for
mába zárhatja és nyomás után azon módon, a mint
azt a szedőtől átvette, annak vagy a formaraktárnak
átadhatja. Az időmegtakarítás tehát nyilvánvaló.
A kikötő-stégnek,
mint a 2., 3., 4. és
5. ábrákon átmetszetben látható, oldalán
válu alakú kivájása
van, mely a zsinórnak
— 5-szőri körülkötésétől sem telik meg,
úgy, hogy a zsinór
oldalt ki nem dudorodhat (1. ábra), te
hát a zárókészülék
nek a kikötő-stéghéz
való szoros odaillését
nem akadályozhatja.
Az 5. keresztmet
szetű ábrán láthatók
a zsinórok, melyek a
lefelé szilárd talpú ki
kötő-készülék válujában rendkívüli feszerőt képesek kifejteni. Az egymás
fölé göngyölt zsinór az utána következő szálat már
a természet törvényénél fogva is lefelé szorítja, és
igy a váluban egyik zsinórszál a másikat feszíti mind
szorosabbra.
Hogy a kikötés megszilárdítására kényelmesen
hurkot vethessünk, a sarkok egyes darabjainak nincs
felső kávája (7. ábra), mely sarkok az oldal ama
szögletére illesztendők, a melyiken hurkot akarunk
kötni. Tisztán szemlélhető ez eljárás az i-ső ábrán,
melynek rajzát zsinórral körülkötve mutatjuk be.
A sarokstégek váluélei (8. ábra), hogy a kikötés meg
feszítésénél a zsinórt el ne vágják, le vannak gömbö
lyítve, és nemcsak hogy e kikötő-készülék alkalma
zásával zsinórjaink nem pusztulnak el oly hamar, de
a kevesebb használat folytán azok tartósabbá is válnak.
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A könnyebb kezelhetés szempontjából a stégek
válui oly magasságban vannak kivájva, hogy azok
a szedő hajók peremén, a kikötés könnyebb végezhetése czéljából jóval túl állanak, és nem kell az
oldalakat a hajó peremétől odább tolni, hogy a
zsinórt mélyebbre csúsztassuk, mint azt máig is
tennünk kell, ha biztosan akarunk a «lelövésnél»
eljárni, hogy az oldal egyik vagy másik sarkának
netáni fölbillenését elkerülhessük.
A kikötő-stégek előnyei röviden összefoglalva a
következők volnának :
«Nem kell sem a nyomás előtt, sem azután az
oldalakat a zsinóroktól föloldani.»
«A betűk eldőlése, valamint az oldalak sarkainak
összegyűrűzése a föloldás szükségtelen volta miatt elő
nem fordulhat.))
«Az oldalak sarkán a zsinór föl nem csúszhatván,
azok föl sem billenhetnek.))
«Rendkívül feszes kiköthetés és úgy az idő, mint
a zsinórok hamaros pusztulásának megtakarítása.))
A fölsorolt előnyök tehát, tekintve, hogy a kikötő
stégek a gyakorlatban czélszerüeknek bizonyulnak,
mindenesetre figyelemre m éltók; az idő, mely
kipróbál mindent, erre is meg fogja adni a kellő
tapasztalást.
A kikötő-stégek pontos systemára öntvék ólomból,
melyek a tetszés szerinti szélességben egy Cicerótól
bármely typometrikus hosszúságig (6. ábra) készít
hetők és szükség esetén ürstéges szedéshez is hasz
nálhatók.

A betürendszer (systema).
Mérték, melylyel a nyomdászok számítanak. Igaz,
hogy mi magyarok egyszerűen «systemát» mondunk,
de miután hazánkban is a métermérték fogadtatott
el országos mértékül, nevezzük czikkünkben typometriának, vagy betürendszernek.
A nyomdászat föltalálásakor typometria még
nem lehetett, mert Gutenberg, a nyomdászat fel
találója, nem egyes betűk összerakásával nyomtatta
könyveit, hanem az egész oldalakat (columnákat)
fatáblákba véste és ezekről eszközölt lenyomatokat.
Az ilyen fatáblák metszése azonban hosszadalmas,
költséges v o lt; kinyom atás után pedig e fatáblák
használhatók nem lévén, Gutenberget arra a gon
dolatra terelték, hogy mikép lehetne az egyszer már
nyomtatott fatáblák betűit akármily tárgyú más
művekhez is felhasználni.
A nyomdászat tehát tulajdonképen csak akkor nyert
megtestesülést, a midőn Gutenberg egyes betűket
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kezdett faragni. Miután pedig neki betűit a már
fatáblákról nyomtatott betűk arányához kellett alkal
maznia, figyelme sem lehetett a typometriára, már
annyival inkább sem, mert a kezdet rendkívüli
nehézségei közepette nem is gondolhatott arra; sőt
örült, hogy nyomára jött az egyes betűk össze- és
szétrakhatóságának.
É néhány nagyságú betűk tehát nem is voltak
bizonyos rendszer szerint elnevezhetők, hanem ugyan
csak azt a megnevezést nyerték, a mely könyv
először velők nyomatott. Innen ered tehát a M issale
(misekönyv) elnevezés; mely misekönyv nagyobb és
kisebb betűkkel nyomatván, a nagyobb megfelel a
mostani Missal, a kisebb a m iTertia betűnk nagy
ságának.
A «Biblia latina vulgata», vagy a negyvenkétsoros
biblia volt az első könyv, melyet Gutenberg és
Füst közösen nyomtattak a K is m issal betűkkel.
Hasonlókép nyerte a «Cicero» nevet az a betüfaj,
melylyel Cicero leveleit nyomtatták és ugyancsak a
corpus juris nyomatása után nevezték el az ehhez
használt betüfajt «Corpus»-nak, melyet mi ugyan
«Garmond»-nak, de a külföld máig is «Corpus»-nak
nevez.
A mint látjuk, ez elnevezésekkel nem annyira a
betű törzsének, mint inkább magának a betüfajnak
adtak megkülönböztető nevet; mert a betű törzse
nem mint typometriai rendszeren alapuló, hanem
csak mint megkülönböztetés jeleztetett.
Később, midőn már a nyomdászat annyira elter
jedt, hogy a nyomdász nem volt betüvéső, betű
öntő, szedő és nyomó egy személyben, midőn már
a nyomdák szaporodásával egyesek vállalkozni mertek
a betüöntést önállóan is űzni: tűnt föl, hogy a
betűöntők a hányán voltak, annyiféle rendszerre,
«systemára» öntötték betűiket. Igen természetes,
hogy e tervszerűtlen betüöntődék, tekintve, hogy
minden egyes hozzájuk forduló nyomdának más
más systema szerint kellett a betűit önteni, daczára,
hogy ez a kézi öntésnél könnyebben ment, mint
most a gépöntésnél, sok kellemetlen és kevés hasznot
hajtó munkát kellett végezniök, és daczára, hogy
sokáig kinlódtak a typometriai rendszer hiányában,
a sok kellemetlenség mégis oda terelte őket, hogy
bizonyos rendszert állapítsanak meg, mely úgy a
betű törzsét (Kegel), mint a betű magasságát bizo
nyos határokhoz kösse.
A gondolatot, hogy egy általánosan meghatáro
zott rendszer szerint öntessenek a betűk, meghozta
a gyakorlat; de á megfejtés, hogy azt minő méri tékre szabják, hogy ez által egyetemes rendszert
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alapítsanak: nem kis fejtörést okozott. És ha voltak
is igen értelmes nyomdászok és betűöntők, kik a
megoldás nyitjára jöttek, nem bírtak hatalommal,
s mi több pénzerővel, hogy mindent halomra döntvén, azt érvényesíthessék. Mert ha veszszük, hogy
Firmin Didót, ki 18 11-ben I. Napóleon császár által
bízatott meg a nyomdai betürendszert a milliméterre
alapítani és ez három évi fáradságos munka után
1.080,000 francot költött el erre, és csak a császár
bukása akadályozta meg 1 8 14-ben a kivitel elérését:
elképzelhetjük, hogy hatalom és költség csakugyan
nyomtak valamit a latban.
Az első kísérletek, a betürendszer megállapítása
körül, Angolországban történtek a X V II. század
ban. Igaz, hogy e kísérletek nem alapulnak a franczia
pont (nyolczadpetit) vagy az állítólagos német egy
negyed petit rendszeren, de az akkori, hogy úgy
mondjuk «gazdátlan» typometriai viszonyok között
mégis rendkívüli haladásról tanúskodnak. Az angol
betűöntők közösen megállapodtak abban, hogy ők
egyetemes mértékül az angol lábat fogadják el,
olyaténképen, hogy bármely betüfajból az egymás
fölé szedett m betűk törzse mindig egy angol láb
méretű legyen ; és igy lett azután megállapítva,
hogy 75 ciceró magassága egy angol lábra ter
jedjen. De, hogy érthetőbbé tegyük számításunkat
és bebizonyítsuk, hogy daczára az angol betűöntők
kölcsönös megállapodásának, typometriai rendszerük
hézagos maradt, alább kimutatjuk az angolok typometriájában levő eltérést, a mennyiben vannak
betüöntődéik, melyeknél 72 Cicero hosszúság képez
■ egy angol lábat. Az első kimutatás 1683-ból szár
mazik, — és most is öntenek e rendszer szerint
betűket.
Pearl-ből (Perl)................... ... 184 m fér egy angol lábra.
Nonpareil-ből (Nonpareille) ,. .
150 « « «
«
Brevier-ből (Petit) ... ... ...
112 « « «
«
«
Bong Primer-ből (Garm., Corpus)
92 « « «
«
«
Pica-ból (Cicero)... ... ... ...
70 « « «
<r
«
English-bö! (Mittel)
... ...
66 « « «
«
«
Great Primer-ből (Tertia)... ...
5o « « «
«
(i
Parangon-ból (Text)
... ...
46 « « «
«
«
Double Pica-ból (két Cicero)
38 « v «
«
«
Two-line-english-böl (két Mittel)
33 « « «
«
«

Mint e kimutatásból látható, 2 Perl = 1 Garmond,
2 Garmond = 1 Text és 2 Mittel = 1 Doppelmittel;
<ie ha a Petit és Cicerót veszszük kétszeresen, úgy
azok typometriai mértéke nem felel meg a Tertia,
illetve a kétciceros betű törzsének. Ehhez a typo
metriai mértékhez ragaszkodtak Angolországban
majdnem egy évszázadig, mikor azután ismét újabb
reformokkal kezdtek küzködni, és egész más mér
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tékre szabva az angol lábat, az alábbi typometriai
rendszert kezdték meghonosítani.
Alábbi rendszer szerint önti betűit a világhírű
londoni Caslon czég, mely czég betűit meghozatva,
volt alkalmunk annak az előbbitől elütő typome
triai mértékéről meggyőződni. A Caslon czég typo
metriai rendszerét a párisi Didot-féléhez hasonlitva,
a következőkép mutatjuk be az úgynevezett «párisi»
pontokhoz m érve; és pedig : 1 angol láb = 30 4 7 9
milliméter = 8 10 7 4 méter rendszerű párisi pont.
Diamond (Diamant) ... ...
Pearl (Perl) ...................
Ruby ................ . ...
Nonpareil (Nonpareille)
Minion ... ... ...
Brevier (Petit) ... ... ...
Bourgeois (Borgis)
Long Primer (Garm., Corpus)
Smal Pica ... ... ... ...
Pica (Cicero)._................
English (Mittel)
... ...
Great Primer (Tertia) ...
Parangon (Text)
... ...
Double Pica ... ... ...
Two-line-pica (két Cicero) '
tehát 1 Cicero =

204
178
166
144
122
111
102
89
83
73
64
51
44*/s
41 ‘/a
36

m fér 3'95 méterpontra
« « 4'55
«
« « 4-90
«
« « 5-62
«
« <( 6-65
((
<c « 7'30
(C
« « 7-90
V
« « 9-10
«

«
975
«
11-25
« « 12-65« « 1 5’9°
« « 1820
cc « 19-5°
« c< 22-50

«
«
«
«
«
((
c<

1 1 2 5 ; i négyszög (Concordans) =
45 ’OO; a betű magassága pedig = 62 00 párisi vagy
méterpont. Daczára tehát a typometriai mérték újabb
beosztásának, Caslon még sem bírta a Didot-féle
betürendszert pontosan elérni, mert nála 1 Cicero
1 1 '25 párisi pont, mig a Didot-féle 12-00 párisi
metrikus pont. Mig nála 1 négyszög (Concordans)
4 5 -oo, Didóinál 48 pont; a betümagasság pedig
Caslon-nál 62 00, Didóinál 6 2 7 0 párisi pont.
De térjünk egy kissé vissza a Didót előtti korra.
A franczia nyomdászoknak is megvolt a maguk
baja a typometria dolgában; ők is az egyetemes
betű-mértékre törekedtek és meg is állapították a
X V . század vége felé, hogy a kétmitteles betűnek
2 Mittelből (St.-Augustin), a Textnek (Gros-Parangon) 2 Garmondból, a Palestine-nek vagyis kétciceronak 2 Ciceróból kell állama; de hogy a Garmond,
Mittel vagy Cicero minő és hány egységből álljon,
arra elfelejtettek szabályt alkotni, úgy hogy e betűk
törzsét kiki a maga módja, tapintása szerint öntötte.
Az ebből származott zűrzavar a franczia betűöntők
egyik legtekintélyesebbjét, Fournier-t arra indította,
hogy tett számításai alapján a franczia Toise-t (öl,
6 párisi láb = 1-95 méter) vegye mértékül. És pedig
1 láb 12 hüvelyk, 1 hüvelyk 12 vonal. E 12 geo
metriai vonalt kettesével 6 egységgé vonta össze és
ezt egyetemes typometriai egységgé tette, és «Points
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typographiques»-nek nevezte. így lett azután a
Nonpareille 6, a Petit 8, a Garmond I I , a Cicero
12 pont. Az ez utón nyert 144 egység éppen
2 párisi hüvelyket, azaz a 1 2 Cicero hosszúságát adta
alapmértékül.
A következmények azonban nem igazolták Fournier
abbeli állítását, hogy ő typometriai rendszerét való
ban a franczia P ied de ro i (321/a cmtr) számításon
alapitá, mert később a gyakorlatban az ő 2 hüvelyk
térfogata nem a szabályszerű 54' 14 milliméter, hanem
csak 50 milliméter hosszúságra nyúlt. (Folyt, köv.)

A hengeranyag és bánásmódja.
A mai henger elődje a nyomdász-czímeren is
megörökitett festékező labda volt. Készítették ezt
birka-, borjú- vagy kutyabőrrel bevont lószőrből,
nyéllel ellátott vánkosocska alakjában.
A nyomtatásnál két ilyen labdát használtak és
pedig olyképen, hogy a festékes labdákat két kéz
ben fogva, addig veregették a nyomatandó formára,
mig az teljesen festékes lett. Hogy az ily módon
készült nyomtatványok a festéket illetőleg nem vol
tak egyenletesek, sőt talán két oldal sem volt
egyforma fekete vagy halavány: e szabálytalan
festék-feladásból könnyen magyarázható.
18 15 - vagy 1816-ban új korszak jött a nyomdá
szatra. Ekkor ugyanis két angol: Forster és H a rrild *
enyv és szörp (Sirup) vegyitékéből ruganyos henge
reket kezdtek készíteni. Noha kétségtelen, hogy
az eddigi állapotokkal szemben e találmány nagy
jótétemény volt a nyomdászatra, mégis a mai viszo
nyokhoz hasonlítva, szinte megsajnáljuk elődein
ket, kik télen több, nyáron pedig kevesebb szörp
hozzáadásával készített hengereket használva, a leg
jobban sikerűitekkel a legjobb körülmények közt
sem voltak képesek négy óránál tovább egy foly
tában nyomtatni.
így tartott ez 1864-ig, a midőn t. i. glycerint
és czukrot kezdtek a hengeranyaghoz használni. És
ezzel a legújabb korszakhoz értünk.
Ismert dolog, hogy a nyomdaipar űzésére szol
gáló segédeszközök egyikével sem követnek el annyi
visszaélést, mint a hengeranyaggal. Noha nem tagad
ható, hogy e kellemetlenséggel minden gépmester
nek meg kell küzdenie : még senkisem foglalkozott
* Az első hengerek föltalálóira nézve elágazók a véle
mények. Spamer ez érdemet a franczia Gamml-nak tulaj
donítja, mig Waldow szerint az első hengert a M. m. Frank
furtban készítették.
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vele behatóbban, hogy puhatolta volna, miben rejlik
a baj és hogy volna ez megszüntethető ? A látszat
a mellett bizonyít, hogy a mai tejlett nyomdászat!
viszonyoknak megfelelő hengeranyag-compositió egy
általán nincsen. Az ily — rendeltetésének alig
megfelelő — árúk kínálata, kivált olcsó pénzen,
könnyen akad vevőre; de ép ez anyag alkalmatlan
tárgy a minden áron való takarékoskodásra, mert
ha a hengeranyagnál első sorban az olcsóságot
és nem a minőséget keressük, rendszerint kárát
is valljuk.
Az eddig legjobb hengeranyag vegyi összetételét
és kereskedelembe hozását a H a rrild an d Sons
londoni czégnek köszönhetjük, melynek gyártmá
nyai iránt máig is a teljes elismeréssel kell adóz
nunk ; de a hamarosan lábra kapott verseny úgy
árát, mint kelendőségét csakhamar leszorította, a
mi annál könnyebb volt, mert a hengeranyag hasz
nálhatóságát külső ismertető jelekkel biztosan meg
határozni nem lehet.
A hengeranyag fő alkotó része az enyv. Ennek
minősége pedig ép annyira különböző, mint a
mennyire különbözők a nyersanyagok, melyekből
készítik. Így például készítenek enyvet vén vagy
fiatal állatok csontjaiból, vén vagy fiatal állatok
bőréből. A vén állatok bőréből készített. enyv a
leghasználhatóbb a hengeranyag gyártásához, mert
szívósságánál fogva a feloszlásnak tovább ellentál],
miért is igen lassan lágyul.
Az oly sokat magasztalt gelatine (kocsonya-enyv)
sem egyéb, mint átlátszó, szagtalan, az ismert nyers
anyagokból készített enyv.
A hengeranyag második fő alkatrésze a glycerin .
Ezt a faggyany (Stearin) gyártásánál nyerik, amenynyiben a faggyany kénsav segélyével fölbontatik.
A glycerin olajnemü, édes, folyékony anyag, mely
viszonylag tartós. Hengeranyaghoz azonban csak oly
glycerin használható, mely mésztől és halványtól
(Chlor) teljesen mentes, mert különben ez alkat
részek az enyvet megtámadnák, keménynyé és törékenynyé tennék.
Megemlítésre méltó még, hogy a hengeranyag
gyártásánál nyers czukrot és vizahólyagot is hasz
nálnak. A valódi vizahólyag fehér szinü, finom sejtü
bőrkékből áll, szívós, szagtalan és íz nélküli; hasz
nálata különös tartósságot kölcsönöz a henger
anyagnak.
Ezek volnának a most szokásos hengeranyagcompositiók főbb alkatrészei; azonban a henger
anyag készítésére szolgáló sokféle utasítások egy
mástól igen eltérők, s miután azok összetételeit
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sokszor tévesen fogják föl, nem egyszer czéltévesztett követőkre találnak.
A leginkább használt utasítások egyike következő
módon ajánlja a hengeranyag összetételét:
4°°/o gelatine,

Minden nyomdász sok időt és pénzt takarítana
meg ez által és bosszankodnia sem kellene, ha
mindjárt drágábban is fizetné hengeranyagát, de
legalább megnyugvást találna, melyet mai napság
nélkülöznie kell.
Fuchs Z sigm ond.
(Folytatása következik.)

24°/0 nyers czukor,
3S°/o glycerin,
i°/o vizahólyag.

A hengeranyag készítéséhez a fenti alkatrészeken
kívül azonban még sokféle más szert is vegyítenek;
igy például: mézet, ruggyantát (Kautschuk), eczetsavat stb. stb.
Mai hengeranyagunk legnagyobb hibája, hogy
összezsugorodik és minden főzés után vészit enyvtartalmából és tapadó erejéből. Ez összezsugorodás
és a minőségben való fogyatkozás csak a hengeranyagban levő vízrészek kipárolgásából származik,
mely kipárolgás a készítéshez használt nyersanyagok
rossz és elégtelen százalékokban való vegyítéséből
ered. Rossz enyv, tudniillik olyan, mely nem elég
s z í v ó s , sokkal több vizet vonz magába, mint a meny
nyit a hengeranyag jósága megkívánna ; hogy tehát
az enyv fölös víztartalma látszólagosan elenyészszék,
nyers czukrot és sót is kevernek közé, hogy ezek
az enyvben levő túlságos vizet magukba szíván, az
anyagot ideig-óráig a legjobb minőségűvé tegyék.
Ily hengeranyag rövid használata után mutatkoznak
a ((kellemes meglepetések)), melyekben a henger
anyagban levő víz kipárolgásával részesülünk. E ter
mészetes folyamat bekövetkeztében az enyv rövid
időn elveszti szívósságát és ruganyosságát, mely rom
lást a hengerek gyakori mosása, valamint a hengeianyagban levő glycerin kevés volta még fokoz is.
A glycerin az egyedüli, mely a hengeranyagnak tar
tósságot kölcsönöz; csakhogy a mai hengei anyaghoz
(elég helytelenül) igen kevés glyceiint használnak,
hogy Így azt olcsóbban adhatvan, könnyebben
akadjanak vevőkre.
Ha a glycerint elegendő adagban kevernék a jó
és megfelelő minőségű enyvhez, akkor az enyvvel
vegyileg összekötött glycerin egészen megakadá
lyozná a bosszantóan gyors összezsugorodást, meit a
jő enyv úgy is kevés vizet vesz magába, a glycerinnek pedig, mint föntebb említettük, az a jo
tulajdonsága van, hogy nem párolog el.
A rra kell tehát a hengeranyag-készitésnél ügyelni,
hogy abba vízfölösleg ne jusson. Igaz ugyan, hogy
az enyvet vagy gelatinet csak vízzel puhíthatjuk,
e czélra azonban csak annyi vizet és csak annyi
ideig használjunk, a mennyire az okvetlenül szükséges.

A glacc (sikárolt) papír nyomása.
A finomabb, kisebb aceidenz- és egyéb munkák
hoz használt glacépapir különösen e czélra is beren
dezett papirgyárakban szokott készíttetni. E papírok
egy- vagy mindkét oldalon fehér, színes vagy már
ványozott gipszszel vagy krétával bevonva gyártatnak,
azonban űjabb időben már ólom-, czink- és egyéb
fehér anyagokból álló vegyszerekkel is készítik,
fényesre vagy fénytelenre simítva.
A glacépapirra való nyomás bizonyos jártasságot
igényel, miért is helyén való lesz, ha nyomására
vonatkozólag egy kis útbaigazítással szolgálunk.
A glacépapir fényezett volta akadályozza a festék
tapadóságát, és sokszor tapasztalható, hogy néha
nagyon is erős, néha pedig csak gyengébb festék is
elegendő a nyomás eredményes eszközlésére.
Tiszta és jó nyomás végezhető, ha a festék közé
egy kevés száritó-port (siceativ) és copallakkot vegyí
tünk, de óvakodjunk ezt túlságosan használni, külön
ben a nyomás mászkos, tisztátalan lesz. A glacé
papirra való nyomásnál czélszerübb keményebb és
állottabb hengereket használni.
A fényezett glacépapirnál sokkal alkalmasabb
nyomásra a fénytelenre simított, mert erre nemcsak
szebben, de könnyebben is nyomhatunk. A fénytelen
glacépapiron a krétaréteg ruganyosabb és a festéket
könnyebben magába szívja, mely által a nyomás
elősegittetik.
Igen nagy gondosságot kíván a glacépapiron való
bronznyomás, különösen, ha az hiányosan van eny
vezve,, mely esetben a krétaréteg a kenézét magába
szívja és a bronz a felszínen maradván : letörlődik.
Alnyom atok és különösen szinnyomatokhoz leg
alkalmasabbnak bizonyult a fényezetlen glacépapir,
miért is nyomásra inkább ilyent használnak és hogy
a színek némi élénkséget, fényt mutassanak, elég
azokat gyapottal lágyan törülgetni.
• A kinek már volt alkalma fényesre simított glacé
papirra nyomni, ismeri mindama nehézségeket,
melyekkel a nyomdásznak küzdenie kell, hogy a
festék a papírra tapadjon és igy tiszta nyomást
eszközölhessen. Általánosságban az a nézet uralkodik,,
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hogy a glacépapirra való tiszta nyomás eléréséhez
csakis igen jó fekete festéket kell használnunk, de
sokszor csalódtunk már ez állítás igazságában, külö
nösen ha valamely színes glacékartonra kellett fekete
festékkel nyomtatni.
Mily úton éressék el tehát jó fekete festékkel
kielégítő nyomás narancsszínű glacépapirra? Az ilyen
színű papíron a fekete festékkel való nyomást szem
lélve, az a szemnek nem fekete, hanem inkább zöldbe
játszó színt mutat, azonkívül nem tapad eléggé a
papírra, hanem arról teljes megszáradása után is
könnyen ledörzsölhető. E hiányokat könnyen leküzd
hetjük, ha a nyomáshoz a következőképen készítünk
festéket : keverjünk 500 gr. porrá tört berlini kéket
kenczével, 50 gr. frankfurti feketét 100 gr. erős
kenczével, hozzá 200 gr. lenolajat, 50 gr. copallakkot és 50 gr. száritó port (siccativ), melyek jól
keverve, megtörve, a kívánt eredményre vezetnek.
Szép fekete színű a carm inszínü glacépapirra való
nyomás, ha 500 gr. frankfurti feketét, 500 gr. porrá
tört berlini kéket 200 gr. copallakkal és 100 gr.
lenolajjál keverünk.
Különösen nehéz chamois színű glacépapiron jól
tapadó, fekete nyomást végeznünk; az e fajta papír
krétabevonata kőkeménységünek tetszik, mely való
színűleg onnan ered, hogy annak festéséhez csakis
zsírosabb tartalmú anyagok használhatók, vagy nagy
hőség kifejtésével simítható. Nyomásához alkalmas
nak bizonyult 5 ° ° gr- frankfurti fekete és 200 gr.
berlini kék 100 gr. lenolajban, 100 gr. copallakk és
50 gr. száritó-por keveréke. Ugyané papíron való
szép vörös nyomáshoz tisztán geránium -vörös festék
használata a legfokozottabb igényeket is kielégíti.
Nehéz sötétkék glacépapiron a szembeötlő fekete
színt eredménynyel nyomni. E czélra keverjünk 500 gr.
berlini kéket, 250 gr. frankfurti feketét 100 gr.
copallakkal és 50 gr. száritó porral.
Hatásos kétszínű nyomást készíthetünk világos
sárga • glacépapirra vörös és fekete nyomással, ha
a vörös színhez gerániumot, a feketéhez 500 gr.
frankfurti fekete, 500 gr. berlini kék, 200 gr. copal
lakk és 50 gr. száritó-por keverékét használjuk
100 gr. lenolajjal jól összedörzsölve.
Kétségbevonhatatlan, hogy a többszínű nyomás
bármely színű glacépapiron is gyönyörködteti a
szemet, de kiváló figyelemmel kell lennünk a színek
harmóniájára, hogy a színek egymáshozi viszonya
ne legyen kirívó, hanem azok mintegy rokonságban
álljanak egymáshoz, nehogy minden áron a rikító
színekhez alkalmazkodva, a nyomtatvány visszataszító
hatást keltsen a szemlélőben.

I. FÜ ZET

Lapunk kiállítása és mellékleteink.
A tisztelt szakközönség tájékozása végett, szükségesnek
tartjuk, mindazon szemlélhető dolgokról, melyeket lapunk
és annak.mellékletei nyújtanak: rövid értekezést írni. Ma
gunkról bírálatot mondani — nem akarván, az öndicséret
hibájába esni — helytelen volna, és igy tehát csakis az
előállítás és a kivitel módjának leírására szorítkozunk.
Borítékunk czímkörzete a Poppelbaum bécsi cs. k. udvari
betüöntödéjének «01asz körzet»-éből szedetett, melynek az
azt külsőleg' övező csipkeszegély kiegészítő részét képezi.
A csipkeszegély és az ornamentikái figurák közé szedett
lineaszegély, hasonlóan a belső szegélyhez, Berthold lipcsei
rézlinea gyárából való. A czímlap szövegének kötetét és füzetét
jelző szók betűi az angol betűöntő által «Italik» név alatt
bocsáttatott áruba, melyet mi egyszerűen ((Magyar cursiv»-nak
kereszteltünk. Az Old style jellegű magyar nyomdászat sorokat
az angol <'Ornamented»-nek, mi pedig ((Keskeny concav»-nak
nevezzük, mig a többi sorok kisebb-nagyobb fokozatait az
angol után mi is «Enchorial»-nak ismerjük. A boritékczím
összes betüfajai Caslon H. W. híres londoni betűöntő czégtől
szereztettek meg, melyekhez a magyar ékezetü betűket a
Pallas-nyomda betüöntödéje öntötte. A betűk jellege pom
pásan harmóniái a tömör ((Olasz körzet»-tel és az egész
boríték Berger & Wirth legújabban forgalomba hozott fekete
kék festékével nyomva Dávid Károly és Fia szürkés-kék
boritékpapirján igen kellemes benyomást tesz a szemlélőre.
A tulajdonképeni lapfej fő czímsora médiáéval jellegű,
Flinsch frankfurti betűöntőtől, mig a szöveghez használt
garmond és petit médiáéval Poppelbaum betüöntödéjében
öntettek. A hirdetések részben ólomból öntött körzetek,
részben combinált rézlineákból összerakva szedettek, és a
betűkkel együtt kiválóbb betűöntő czégektől származnak.
Első füzetünkhöz három mellékletet csatoltunk, melyek
elseje a műsor és tánczrend. A műsor sylhouette jellegű falevél
körzete Mac Kellar, Smiths & Jordán Co.’s philadelphiai betű
öntőtől származik, s különféle jelvényeivel kisebb accidencziák
szedéséhez kiválóan alkalmas. A felső és alsó combinált
rézlinea-négyszögben a lant és a guitarre mellett daloló
gyermekek Schelter & Giesecke Cartouche-körzetéből illesz
tettek bele, mig a műsor szó és a tánczrend szövege Flinsch
ojankee Scriptw betűivel szedetett. A tánczrend szegélye
szintén a combinálható rézlineákból állíttatott össze. A tenger
zöld színű alnyomat lemeze igen egyszerűen készíthető.
A szedést pontosan zárva, jó kövéren festékezve, simított
papírra lehúzzuk, mely levonat erős nyomás vagy sajtolás
által kartonra átnyomatik, hogy azon a nyomáshoz szüksé
ges visszás képet mutassa. E karton legalább 2 cmtr magas,
simára gyalult deszkára enyveztetik, és nehezék alatt jól
megszárittatik; a száraz kartonclichén éles késsel kivágjuk
a fölös részt, és kész az alnyomat. A tengerzöld színre bar
nán nyomott szöveg a nyomtatványt discrét elegáncziájában
csak növeli.
Második mellékletünk meghívó az athleta bálra. A meghívó
négy első sora a boritékczímen már bemutatott Enchorial,
mig az athleta bálra sor a Caslon czég «Armorial» nevű
betűje. — A bálbizottsági tagok névsora Poppelbaum petit
médiáéval kapitálchenje. A meghívó, a saroklineák által jelzett
nagyságban, Frey & Sening bronzkék festékével nyomatott
bristol-kartonra, az alnyomatot képező fametszetü mono
gramm kenczével higitott kék festékkel van nyomva.
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Harmadik mellékletünkön egy elegánsan egyszerű levél- | segélyével volnánk képesek a nagyobb terjedelmű szedéseket
fejet, pique-nique-re szóló részvételi jegyet kék színben, ge erre-arra csavargatni, szintén elesik, ha azt mondjuk, hogy
e czélra a hajó hátoldalát használhatjuk, föltéve, hogyha a
ránium és carminnal vegyes vörös kezdőbetűkkel és egy
üzletkártyát vörös-barna színben nyomva mutatunk be. — j szögek ebben nem akadályoznak. Mégis részben a lelövő
hely alkalmatlan volta, részben a hajó karfájának vastagsága
A levél fej, mely a román jellegű médiáéval kisebb-nagyobb
akadály lehet a biztos átlövéseknél s e ritka esetben jó
fokozatú betűivel van szedve, nemcsak azért figyelemre
szolgálatot tesz a hajónyelv.
méltó, mert minden czikornya nélkül, nemes egyszerűségé
L j h a jto g a tá si m ódszer. Amerikai körforgó gépről van
ben tárul szemeink elé, hanem mert kettős czélnak felel
szó. Londonban építették és óránkint 90,000 példányban
meg egyszerre. Jelzi a czéget, honnan a levél ered, és jelzi
szállítja a nyolcz oldalnyi lapot. Egy papírtekercs helyett
a mű becsét és előkelőségét, melynek érdekében a levél
kettőt nyom e gép. A kilövésnél az oldalok elhelyezése a
íratott. — A «pique-nique jegy» sor gót renaissance jellegű és
következő: szépnyomat 6 ,^ , 8, 1, hátnyomat 2, 3, 4 és 5.
a jobbról-balról elhelyezett levéldíszek szintén a renaissance
Ily nyomás után a lapot pénztárcza alakban hajtják össze,
családhoz tartoznak; a sűrű vonalú ciceró rézlinea után
következő sor nonpareille Enchorial, a tollvonásu díszek úgy hogy a lapot az elsőtől az utolsó oldalig fölvágatlanul
olvashatjuk.
közé helyezett gcranium-carmin vörös sor pedig a Jank'ee
Script betüfajból szeclvék, mig az aláírások a Flinsch-féle
médiáéval jellegű kézirás-betük. A jegy a sarkokkal határolt
nagyságban, elefántcsont színű kartonra nyomatott. A vörös
V E G Y E S KÖ ZLEM ÉN YEK .
barna színben, sarkokkal határolt nagyságban, kartonra nyom
tatott üzletkártya, teljes egyszerűségében csakis a gyönyörű
. \y o m ta tv á n g -k ie íllitá st rendez az Országos nyomdász
betűk alkalmazásával és a nyomáshoz használt szerény színű egylet önképző-osztálya a Gépmesterek és nyomók körével
festék helyes megválasztásával válhatott rokonszenvessé.
együttesen. A kiállítás pünkösdre nyílik meg. — A vegyes
A czéget mutató első sor szélső díszdarabjai a negyedik
bizottság már föl is kérte rá a kiállítani hivatottak közre
sort képező Armorial-betü nagyobb fokozatától kölcsönözműködését. Jelentkezések márczius 1 -tői fogadtatnak el s a
tettek, az F és L kezdőbetűk a négyciceros gót renaissance kiállítandó munkák az egyletbe (Stáhly-utcza 1.) küldendők.
betűi, mig az ODOR a Bauer & Co. stuttgarti betűöntőtől
‘P á ly á z a t f a l i n a p tá r szedésre. A «Budapesti könyvszármazó «barát (Mönch) initialé.>-ból van szedve. A második
nyomdászok társasköre" fali naptár szedésre pályázatot
sor férfi-szabó világos árnyalt médiáéval Versal, az utolsó sor hirdetett. Szedendő az 1888-diki naptár és pedig tetszés
pedig ugyancsak a gót renaissance tertiája. A laikus nem is
szerinti stylben 60 Cicero szélességre és 52 Cicero magas
gondolja, de talán sok nyomdász sem, hogy hány szekrény ságra (leküzdhetetlen technikai akadály esetén a szélesség
hez kellett futkosni, és mennyit kellett a sorok kizárásával
4 Ciceróig megtoldható). — A tiszta levonatu pályamunka,
bíbelődni, mig ez az öt sor ily szépen egymás mellé került.
jeligés levéllel ellátva legkésőbb 1888 május 15-dikig Ács
E kis üzletkártya eléggé illustrálja, hogy a szedőnek mennyi
Mihály úrhoz, a Kör szakbizottsága elnökéhez (Budapest,
szellemi munkássággal és türelemmel kell fáradni s dolgozni
Franklin-nyomda, Egyetem-utcza 4. sz.) küldendő; a beérke
a betűk tömkelegében.
zett pályamunkák a Kör tulajdonába mennek át, a nyertes
dolgozat sokszorosítás utján a Kör kiadásában megjelenő
í h í i i i í i í w í h h í í í j w b í i h i h w
“ Magyar Nyomdászok Évkönyven IV. évfolyamának össze
hajtva műmelléklete lesz. A pályamunkákat szakerők be
HASZNOS TU D N IVALÓ K.
vonásával a Kör szakbizottsága fogja megbírálni s a pályadíj
.A k érd ő - és fe lk iá lt ó -je l — Bilderjik holland iró sze három darab magyar arany lesz az elsőnek, egy darab pedig
a másodiknak; a nem nyert pályamunkák jeligés levelei el
rint — a latinból eredt rövidítések. Előbbi a «qufestio» szónak
fognak égettetni. Tudakozódásokra szívesen válaszol a Kör
röviditése és eredetileg Q és alatta o betűvel volt alakítva,
titkárja: Láng J. L. (Budapest, Pallas-nyomda, Kecskcmétiutóbbiról, a fölkiáltó jelről, azt mondja nevezett holland iró,
utcza 6. sz.)
hogy a latin io örömkiáltásból ered, és pedig oly módon,
.A h a ta lm a s lo n d o n i « ‘l im e se január elsején ünnepelte
hogy a I alá o-t írtak. Mindkét esetben később az o kitöltés
születésnapja századik évfordulóját.
utján ponttá lett.
Szü kséges v a g y n élk ü lö zh ető szerszám -e a h a jó .A «S egítség»-a lb u m 10 és 100 frtos példányai a napokban
n y e lv ? E kérdéssel foglalkozott nemrég a lipcsei «Typoelkészültek. Az ily jótékony-albúmok kiadását a francziák
graphische Gesellschaftn és kimerítőbb eszmecsere után
hozták divatba. A sajtó, irók és művészek országos csapás
vagy szerencsétlenségek esetén szövetkeznek a nyomor eny
kimondta, hogy bár sok esetben hasznos, mégis nélkülözhető
szerszám a hajónyelv. Indokolják e véleményüket azzal, hogy
hítésére, hogy minél több emlékmondatot, híres emberek
horgany-fenékkel készült hajóknál azt a szolgálatot, melyet a aláírásait és jeles művészek rajzait összegyűjtve, album alak
horgany-nyelv tenne, a horgany-fenék is hasonló módon jában a jótékonyság gyakorlására kiadják és elárusítsák. —
teheti meg. Az ilyen hajóról ép oly könnyűséggel lőhetjük
A magyar «Segitség»-albumhoz hasonló gazdag tartalmú
le a szedést, mint a nyelvekről, mert a deszkára téve, a
eddig sehol sem jelent meg. A 10 és 100 frtos példányok
szedést egyik kezünkkel megfogjuk, a másikkal pedig a
kiváló nyomdai termékek, melyek külső díszének emeléséhez
hajót huzzuk ki alóla, épen, mintha nyelv volna. Sőt nehe j a könyvkötő is nagyban hozzájárult. A nyomdai munkát a
zebb szedések czipeléséhez a horgany-fenekű hajó sokkal j Franklin-társulat, a könyvkötőét Gottermayer Nándor végezte.
jobb, mert a szedés a hajó karfájában támasztékra talál, I A szöveg és az illustratio ugyanaz, mint az 1 és 3 forintos
mig az egyszerű nyelvről könnyűszerrel kárunkra időelőtt
példányoknál volt. A drágább példányok olifant nagyságú
csúszik le szedésünk. Az a föltevés, hogy csak hajónyelv : karton-papirra nyomattak, azzal a különbséggel, hogy a száz
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forintos példányok fokozottabb díszszel és a tiz forintosaknál
kétszérte vastagabb halvány chamois papirra lettek nyomva.
A czímkép színes fénynyomat. A kis gyermekével segélyt
esdő. anya (Vágó Pál rajza) körül levő, mezei virágokkal
ékített kertben, élénk színnyomásban elevenült meg a pipacs,
a kalász, a szarkaláb és oroszlánfog, mely színezett fac-simile
az eredetihez teljesen hasonló. A többi képek közül nehány
barna nyomásban részesült. Az első lap a király rézmetszetü
arczképe, mely a királyt huszár-tábornoki öltözetben, tetőtől
talpig ábrázolja, Than Mór festménye után Doby Jenő által
vésetett és a . magyar királyi államnyomdában nyomatott
páratlan tisztasággal. — A második lap Rudolf trónörökös
mellképe sajátkezű aláírásával, fénykép után Kozmata fény
nyomatában készült, mely kép a száz forintos példányoknál
heliogravureben nyomatott. Gyönyörű kép a Zichy Mihály
rajza, mely három, nőalak képében ábrázolja a leégett Eper
jes, Nagy-Károly és Toroczkó városokat. — A tiz forintos
példányokat erős pergament enveloppe borítja, alul és fölül
selyemszalaggal körülövezve, mintha pántok volnának, több
helyen bebujtatva a pergament alá, mely szalagokkal az
album összeköthető. A száz forintos példányok külön tokba
illesztvék, mely példányok egyes lapjai aranymetszésüek.
A tok borítéka virágos bútorszövet, barna, csokorra köthető
selyemszalaggal ellátva, mig maga a könyv pergamentbe van
takarva. Mielőtt az albumot föltárhatnék, két bronzkapcsot
kell kinyitnunk, mely kapcsokat díszül fehér selyemszalag
köti össze, gazdag csokorba szedve. A szalag csokrára tűzve
érczből csinos monogramm: S betű (Segítség), fölötte a
magyar koronával, a betű közepén pedig fehér zománczös
rudacska «Irók és művészek» fölirattal. A száz forintos
album tábláját olajzöld peluche szegélyezi, ebből készült a
sarok is, érez czirádákkal. A tábla első és hátsó részét crémeszínü csikós selyem atlasz borítja, melyre a színes czímkép
nyomatott, hátul pedig Roskovics rajza, a kecses magyar
menyecske, a mint a «Segitség» példányait megvételre kínálja.
A tábla bélése créme-színü, brokát nehéz selyem. Az album
szétnyitva egy méter széles és félméternél magasabb. A király
és trónörökös arczképei után következő lap a tiz forinto
soknál a vörösben nyomtatott «Segitség» sorral ellátott
szennyezím, mig ugyané lap a száz forintos példányoknál a
megrendelő nevét foglalja arany nyomásban. Bízvást lehet
mondani, hogy magyar könyv ily alakban még nem jelent
meg s a könyvkötő munkája is megfelel a művészi dísznek
és kiállításnak.
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V id ék i n yom da részére

ügyvezető kerestetik,
k i ebbeli képességén ek ig a z o lá sa m ellett,
n ém i óvadéko t is képes v o ln a leten n i.
A z á llá s bizonyos f ix fizetés, la k á s és a
tisz ta jö ved elem m egh atározott sz á z a lé
k á v a l d ija z ta tik .
Hövebb értesítés, le v é l u tjá n , a k ia d ó h iv a ta ln á l.

I. FÜ ZET

A fira n c z ia o rs z á g i n yom dászai és rokon sza k m á k
munkásainak száma 36,000, a forgalom 262.000,000 frankot
tesz ki. Ezekből van 400 betűöntő 4.000,000 frank forga
lommal, 7000 nyomdász 50.000,000 frankkal, 5000 kőnyomó
40.000,000 frankkal. — Hát Magyarországon?
K oporsó p a p ír b ó l. Egy amerikai lap irja: «Már házakat
építhetünk papírból, ehetünk papir edényekből, szánkat
papír serviettevel letörülhetjük, papir-csizmában járhatunk,
papir kerékpárakon nyargalhatunk, ime most még papírban
temettethetjük is el magunkat! Persze a papirkoporsó árát
papírpénzzel fizetjük és a halálesetet papirgyászjelentéssel
adjuk tudtulh)
A n y o m d a -ip a r jó tevő je. Spurgeon angol lelkész nem
rég nyomatta ki kétezredik egyházi beszédét. 38 év óta
minden héten kinyomatja megtartott beszédét, ojó pap
holtig — nyomat!»
U j czím ezési ren d sz er a levelezések n él. Persze az
eszme amerikai. A chicagói tribüné az eddigi . czímezési
rendszerrel épen ellenkező újitást ajánl. Különösen a külföldre
menőket tartja helyesnek akként czímezni, hogy legelöl az
állam, azután az országrész, község, utcza a házszámmal és
végül a név Írandó ki. így :

Magyarország,
:'Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 6. szám.
A (.(Magyar Nyomdászata kiadójának\
. Vöt m u n ká so k kevesbitése. Az angol «National-Bureau
of Engraving and Printing»-nél az állam- és egyéb érték
papírok számozásánál alkalmazott nőkre rossz sors vár. Egy
Graves nevű hivatalnok a számozógépek tökéletesítésére oly
találmányt léptetett életbe, hogy egy-egy nő hat, sőt több
gépet is képes ellátni s a munka még az eddiginél is jobb
lesz. Több mint tele az eddig alkalmazott nőknek elveszti
15 0 —2*oo dollárnyi napi díjjal járt conditióját. A föltaláló
semmi tiszteletdíjat nem kapott, mert mint államhivatalnoknak
kötelessége volt találmányon törni eszét.
TA RT A LO M : Magyar nyomdászat és *Magyar Nyomdászat*. Bettdtner
Józseftől. — A nyomdagépek tisztántartásáról. — Kikötő-stégek. — A betű*
rendszer (systema). — A hengeranyag és bánásmódja. Fuchs Zsigmondiéi. —
A glacé (sikárolt) papir nyomása. — Lapunk kiállítása és mellékleteink. —
Hasznos tudnivalók. — Vegyes közlemények. — Hirdetések.
P A L L A S R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G N Y O M D Á JA B U D A P E ST E N .

N etáni szü k ség let esetén a n yo m d atulajdo no s urak
figyelm ébe aj'ánlom

R Í H M H l A -© T Á R A M A T
és egyéb

NYOMDÁSZATI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ
MŰHELYEIMET

~ H. BERTHOLD ~
BERLIN SW., B é l l é - A liian ce-Strasse 88.
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könyv* és kenyemdai
ssir.es és fekete festékek gyára
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L ip c s é b e n

KEN CZEFO ZES
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KOROM ECETES

Íjéífe le rpijjőséejlaer)

YICTORI A-HENGERANYAG

1

bármely gép számára (körforgóhoz is\ fekete, de különö
sen illustratió nyomáshoz vagy más szinti festékekhez
kiválóan alkalmas. E hengeranyag eló'nyösségét dicséri az,
hogy a meleg időjárás vagy tropikus éghajlat befolyásának
nincs alávetve.
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v>>V., G rün gasse 16a

V., G rün gasse 16a
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C zim - és díszbetű k, v a la m in t k ó r zetek stb. n a g y készletben . X ö n y v betűk a legnagyobb m ennyiségben
és legrövidebb id ő a la tt a legg yö 
nyörűbb m etszetekben sz á llítta tn a k .
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tu sb ó l k ész ü lt z á ró ű r stégek m in t
kü lön legességek.
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Mintakönyvekkel szolgálunk.
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raktara

B U D A PEST , V., N A D O R -U T C Z A

SZÁ M

A raktár ez évi augusztus i-től kezdve Ferencz József-tér, Gresham-épület
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ALAPITTATOTT

I. FÜ Z E T

ALAPITTATOTT 1842-BEN.

1842-BEN.

#&

ELSŐ

MAGYAR

PAPÍRIPAR reszvenytarsasag

?$< #
S».
>#"

igazgatóság és raktár Budapesten.
***

PAPÍRGYÁRAI: N.-SZLABOSON,MASZNIKÓN, ROST-GYARA: HORKÁN, GÖMÖR-M,
7877 óta a m. A\

#-^T(
,* í

&

%
‘zálHtóJa.

E telepeken mindennemű papírok, és pedig irodai, fogalmi, nyomtatvány-, szines és csomagoló
papírok gyártatnak. — Évi terményképessége a papir-gyáraknak 20,000 métermázsa, a rost (Cellulose)
és fa-anyag gyáraknak 18,000 métermázsa.

.

^ -^r-^r^ ^lk 4 ^ y7

-^r ^ ^
^ - ...... ....................
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II

"Könyv?- és kpnyomdai
fekete és szines festék-gyár
***

IV*'

FREY & SENING

A(

w |tesE .***
KÜLÖNFÉLE KENCZÉK. HENGERANYAC

Copirozp festékek ÜMféíe síinken
** *
Mintanyomtatványok és árjegyzékek ingyen
és bérmentve küldetnek.
Vezérképviselőség és ra k tá r az osztrák-m agyar
birodalojn részére

*• ^OF^IIffiES TtlEYSZ «
B E C S,

III.,

U c h atiu sgasse 3.
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I. FÜZET

1 5 - OLDAL

PÖSNER KÁROLY LAJOS
A. „ L E Y K A M - J O S E F S T H A L "

PAPÍR-

é s nyomdai par - r é s z y é n y t á r s a s á g magyarországi főraktára

V., Erzsébettér 19. sz.

{rj< í_f'_T)

a Bálvány-utcza sarkán

L egjobb m inőségű le v é l-, ir ó -, fo g a lm i-, n yo m da - és csom agoló p a p ír o k
n a g y b a n i r a k tá ra . — Ü gyvédi, g a z d a s á g i és kö zségi n yom tatván yok,
v a la m in t ü z le ti k ö n yvek dtis vá la szték b a n .

k ü lö n le g e s s é g : J^ é^ el enyvezett fía n É -le n p o sía -p ű p ir.

Bcíüöníödc és gcpműficlv

Betűöntődé
galvanoplasztikai és mechanikai
jnűintézet

J;

mi k b i acs
O F F E N B A C H a M.

4*
4*

Teljes nyomdai berendezések.
K ü lö n le g e s s é g :

“ KIKÖTÖ-STÉGEK”
M a g y a r o r s z á g i k é p v is e lő

KAÜTZ F E R E N C Z
B udapest, V I., R é v ay-u tcza 5. sz.

1 K JB A F 1 S T
A r a n y Ja n o s-u tc z a 8 ., T ü k ö ry -p a lo ta
V|V‘

4*
4*

4
Czím-, dísz- és irásbetü, mindennemű körzet
nagy választékban. Könyvhetük complett
öntésben szállíttatnak.

RUST J, H. is TÁRSAI

4*
4*
4*
4*

4
4
4*

4*
4*

4

4
4*

4*

4*
4*
4*
4*
4*

Uj és használt gyors- és kézi sajtók, amerikai gyorssajtók.
Tömöntési készülékek.
Tapiruágó-, lyukasztó-, simító- és
tűzőgépek.
Germán, román és sláu betűk.
Körzetek, réz-falragaszbetük, kő
nyomdai köuek.
Színes és fekete festékek.
Kenezék, ualamint a legjobb minő
ségű hengeranyag stb.
Rézbetük és körzetek könyukötök részére. — Aranyozó
gépek és lemez-ollók minden nagyságban.
• ••

Szállít teljes

NYOMDAI ÉS KÖNYVKÖTŐI BERENDEZÉSEKET
mindennemű

GÉPEK- ÉS K E L L É K E K K E L
előnyös feltételek mellett.
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Könyunyomda-festék. Írt jíörfl M ásolófestékek
a) Gyo rssajiókn ak.
C ili H irla p fe sté k ...........

CII

«

........

Cl
«
_. —
B ili K ön yvfesték
BII
BI A cciden zfesték —
A lii Illu sztráczió festék
A ll
AI
AO D íszn yom áshoz
AOO
AOOO
b) Kézi sajtóknak,
CCII K ön yvfesték _ _
CCI
B B III A c c id en z festék ...
BBII
BBI
A A III Illu sztrácziókn ak
A A II Fin om
*
A A I D íszn yom áshoz
AAO G lacépapir-nyom .

I
_J

I

jl

«

lila, kék, fekete |
vörös ... __

Künyomda-festék.

_j Kézi és gyorssajtóknak. .
- G ravirfesték
II.
-j
I __ .... :
T o lifesték
II. . . . __ |
K rétafesték III................
*
I I ................. 1

I. .......

A tnyom ó fe sték — _

Ercznyom ó festék I I ...
.
«
I— !

Kenezék.

kő- és könyvnyomdáknak.
K árm in lakk i__.

•

hoz.

o Gyönge ........................ .
. K özéperős
... _
_ E rő s ..................................
A ran yfü st-ken cze ...
-j E rczn yo m ásh o z ... ...

_.

_

3.............

G ,eranium lakk o . _ . _
xi5°... ...
2—
21—j
*
3 .........
3i—

4 - Floren tin i
7,—1

lakk i

4 árnyalat........... ...........
Selyem zöld, poralakban,
árnyalat... _ ... ...
4«- C4hrom
oxyd-zöld, legfm.
36—j!
valódi olivzöld
-4- U ltram«arinkék
i süv.-ben

24|—:
20

—

_

ioj*—
] R ó zsaszín ű k rapp lak i
«
€ 2
óinczinóber3árnyal.
I 20 Kárm
Czinóber-utánzat «

H

A ntikárm in ...................
L ila, kékes v. vörhenyes i

J Könyv-, kő- és ércznyomás-

o

Irt kr Selyem zöld, süvegben,

Színes festék

3

C h rom sárga, vegy. tiszta,
i — 4 árnyalat, süvegekben...
I 20 C h rom sárga, vegy. tiszta,
i 4°' 4 árnyalat, darabokban
C adm ium sárga, 2 árnyal.
O ckersárga, 4 árnyalat...

4—

•
3 porban
K obaltkék, legfinomabb
P á risi k é k .................. ...
M ilori kék,világos és sötét
Sep iab arn a ...................
T erra di Sienna
M ahagonibarna ._ _
K rem si feh ér _____
H ófehér ...........................

24;—■ Finom színesfestékek ken

ié— ézében

törve, körülbelül
2 $ fí/^-kal olcsóbbak.

Béesi hengeranyag.

lt,„ko

2—j 3.

sz. Igen szilá rd ........... I 150!— j
24!—; 2. « S z ilá rd ........... I 150 —
1. • Crém e, átöntéshez | 150— '

A r a k B ecsben fizeten dők 3 h ó ra v a g y készpénzben 2 °lo sconto. H o rd ó k in g j 'en , dobozok ered eti á ra k o n .
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GÉPGYÁR É S

VASÖNTÖDE, B U D A P E S T E N
A 'E S Z I 'J : E g y s z e rű és kettős
g y o rssa jtó k a t
A éétszinnyom ásu g y o rssa jtó t
,,JA u n g a ria “ lá b - és k é z ih a jtá sr a jb eren d ez ettg y o rssa j
tókat
A m e r ik a i ren d szerű tég elynyom ású g y o rssa jtó k a t
Sim ító - és csom agoló-préseket
‘P a p ír rá g ó s lyu kasztó gép eket
2'öm öntó k észü lék ek et
M in d en e sza k ba rá g ó m u n k á k és j a v ítá so k e lr á lla lta tn a k

KORFORGASU NYOMÓGÉPEK A LEGÚJABB SZABADALMAZOTT RENDSZER SZERINT
á íf 3 etiisze/ciénye/c és a/'/vánuo/c.
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