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Hirdetési bélyeg-miseria.
Az állami jövedelmek csonkitóinak szigorúbb bün

tetésére vonatkozó törvényjavaslatot olvasva, pénzügyi 
közegeinkre gondoltam ; s egy arabs példabeszéddel 
fölsóhajtottam : «Veszélyes a fegyver bölcsnek kezé
ben is, hát még . . .!»

Vájjon hány kollegának nincs oka velem föl
sóhajtani ? Hisz az eddigi, nem szigorított szabályok 
vagy törvények mellett is egyik kalamitásból a másikba 
esünk; s még ha hibánkból; de biztosra veszem, 
hogy a nyomdászok ellen fölvett illetéki pörök 
30 százaléka a leletező s pénzügyi közegek törvény 
nemtudása vagy helytelenül magyarázása folytán 
keletkezik. Ez állításom mellett bizonyít legalább 
az örökös, de süket fülekre találó, panasz. Hanem 
hogy reális legyek, erős állításomat esetekkel fogom 
igazolni; hátha tanul belőle valaki valamit.

Az illetékszabályok 2 1 1 .  §-át mindnyájan ismer
jük ; de ismerjük azt is, hogy megtartani alig, vagy 
csak igen kévésünknek áll módjában. Igaz, hogy 
azon kevesek sem tartják meg. Ha azután vala
melyik ügybuzgó pénzügyi közegnek eszébe jut erről 
a pénzügyigazgatóságnak referálni, kész az elmarasz
talás. Pedig hogy mennyire lehetetlen ezen § be
tartása, annak illusztrálására egyetlen példát is elég
nek vélek felhozni.

Megérkezik például városunkba valami vándor 
művész reggel; eljön a nyomdába, hogy a még 
aznap estéjén tartandó előadásra hirdetményeket 
készíttessen. Mondhatjuk-e ennek, hogy: «Ön csak 
3 4 nap múlva tarthatja meg előadását, mert
a 2 1 1 • § azt mondja, miszerint a bélyegköteles 
nyomtatvány bélyege nyomtatás előtt ha a leg
közelebbi adóhivatal által felül nem bélyegeztetik, 
azon büntetést vonja maga után, mintha bélyeg 
nélkül bocsáttatnék az közre. Már pedig, kérem, 
tőlünk a legközelebbi adóhivatal öt stácziónyira van

s ha az adóhivatal kegyeskedik a fölülbélyegzett papirt 
postafordultával visszaküldeni, akkor is három napot 
igényel az ide-oda küldés»?

Hat év alatt háromszor porolt e § áthágásáért 
a pénzügyigazgatóság. Egy-egy pör 1 — 2 évig volt 
folyamatban, s mindenik esetnél vagy tízszer rabolták 
időmet jegyzőkönyvfölvétellel, kihallgatással, fölleb- 
bezéskészitéssel. Végre azután mindig büntetlenül 
mentettek föl.

És ilyen absurdumot!
Daczára-, hogy a pénzügyigazgatóságnak annak be

látása folytán kellett fölmentő ítéletet hozni, miszerint 
ezen § betartása lehetetlen: 1886-ban ugyanazon 
igazgatóságtól (40175/VI. b. 1886. sz. a.) egy kör
iratot veszek, mely ezen 2 1 1 .  §-t azon kijelentéssel 
eleveníti föl, hogy áthágása esetén jövőre  nemcsak 
a terjesztőt, hanem az előállító nyomdászt is fogják 
büntetni.

Ebben inclusive foglaltatik, hogy a múltban még 
a nyomdászt nem kellett volna háborgatni, — de 
hisz, mint tudjuk, ugyancsak háborgatták. A  leg
rosszabb azonban, hogy fogják háborgatni még 
ezután is, a mennyiben a «húszszoros» büntetéssel 
fenyegetés daczára kénytelenek vagyunk e §-t 
ignorálni, hacsak a pénzügyigazgatóság mindazon 
helységek pénzügyi hivatalát, hol nyomda van, 
a fölülbélyegzésre competenssé nem teszi. A  mi — 
szerintem —  igen is czélszerű lenne.

Egy másik komikus pörömet következőkben teszem 
közzé.

Tudnivaló, hogy a nem föltétlenül bélyegköteles 
nyomtatványért, ha akként használják föl, hogy bélyeg
kötelessé v á lik : a törvény mindig a hirdető felet 
rendeli büntetni. Minthogy azonban a törvény nem 
igen tisztelt közegeinek, a pénzügyőr uraknak, kényel
mesebb a könnyebben feltalálható nyomdász ellen 
a leletezést foganatosítani: törvényellenesen ennek 
nyakába akasztják a port és pedig a pénzügy
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igazgatóság hozzájárulásával; kitől csak méltán el
várhatnánk a törvénytudást.

Eddig ugyan az ilyes eset egyéb kellemetlenséget 
nekem nem okozott, mint a mit a belőle kibonta
kozás igényelt, mivel mindig fölmentettem. És ezen 
praecedenciák daczára újabban leleteznek ellenem 
valami vándor művész nálam nyomott program  mjóért, 
és noha elég ügyetlen volt a pénzügyőr egy, ugyancsak 
a programmal egyszerre készült hirdetmény confis- 
kálásával s a programm mellé csatolásával a pénzügy
igazgatóság előtt maga demonstrálni, hogy 'miután 
én a művésznek bélyeges hirdetést is nyomtam, 
egyáltalán nem kellett föltennem, hogy ez majd 
a bélyegmentes programmokat akként fogja fel
használni, hogy az bélyegkötelezettség alá essék: 
mégis az igazgatóság jónak látta reám vagy ioo frt 
büntetést róni.

Megföllebbeztem, kellően indokolva, hogy el
marasztalása jogtalan. Erre a pénzügyigazgatóság 
redukálta az összeget 3 frt 50 krra. Ismét meg- 
appelláltam, azon kijelentéssel, hogy ezen kis össze
get csak azért nem fizetem meg, hogy példát ne 
alkossak ezen még gyakran előfordulható esetnél — 
elmarasztalásra

Ez bizonyára dühbe hozhatta a pénzügyigazgatót, 
mert a programúira vonatkozó vád elejtésével, egyet 
forditott az ügyön s régi vesszőparipájára ülve, 
kirovott reám 13 frt büntetést azon indokolással, 
hogy a leletezett programm mellé csatolt hirdet
ményen a bélyeg a királyi adóhivatal által fölül
bélyegezve nincs.

Persze, hogy ez ellen is föllebbeztem; hanem 
eredménye még egy-két év titka.

Bizonyíthatnám még sok esettel, hogy pénzügyi 
közegeink nincsenek akként instruálva, hogy meg
engedhető lenne a törvények szigorításával a kezük
ben levő fegyvert élesebbre fenni; de ha teszi ezt 
a kormány, siessen arról is gondoskodni, hogy a «hát 
még a — nem bölcsében)) föltevés is ki legyen zárva.

Gyoma, 1888 iunius havában. _ , ,
Ivncr Izidor.

A corrector és revisor a nyomdában.
S zerző : Miféle corrector Ön ?! az egész íven 

egy s és egy jcc-szel van az asszony szó! Nem 
tudja, hogy ezt minden magyar két sz-szel ejti ki, 
tehát úgy is kell írni, mert a magyar helyes írás 
fő és alap szabálya szerint úgy kell írni a szavakat, 
a hogy kiejtjük.

IV. FÜZET

F a k t o r : Ezeket az új betűket kétféle nagyságban* 
szerepeltetném ezen a meghívón; a sorszélességek 
azonban rosszul ütnek k i ; ott a harmadik sorban, 
hol először szerepelne az új betű, négy betűvel keve
sebbet kíván a sorszélesség helyes mértéke, az ötödik 
sorban meg hat betűvel többet; keressen az illető 
helyekre rövidebb és hosszabb szavakat.

S zedő : Ne változtasson a beosztáson vagy egyéb 
typographiai dolgon; ügy van az jól s úgy szép, 
a hogy szedtem. Csak a hibákat tessék kijavitni.

G épmester : A  gép nem várhat, elég sokáig tar
tott a nyomás alá egyengetés munkája (zurichtolás) 
s eleget corrigálgathattak addig, mig a forma nem 
volt benn a gépben. Csak tessék aláírni.

P r in c ipá lis : A corrector és revisor? Munkájuk 
szükséges — de nem jövedelmez, következéskép 
szükséges rossz !  1

Nem számítva a természetadta éles látást — sok
oldalú képzettséget, fegyelmezett észt, feszült figyel
met, igazi lelkiismeretességet követelő áldatlan, hálá- 
datlan munka ez a szükséges rossz.

Háládatlan, mert nem productiv; áldatlan, mert 
szakadatlanul más ember fáradságos munkáját bíráló, 
benne hibát kereső ; igazi lelkiismeretességet és feszült 
figyelmet igénylő, mert az elnézés kellemetlenségeket, 
könnyen helyrehozhatlan kárt okoz; fegyelmezett 
észt, mert ennek híjával a szerfölött sok olvasás nem 
((szellemi táplálék)), hanem megtébolyitó; sokoldalú 
képzettséget, hisz a correctornak nemcsak aprósá
gokat kell sajtó alá teljesen elkészíteni, hanem igen 
gyakran egész könyveket. Az oly művek jól cor- 
rigálása is, a szaktudomány egy vagy más ágába 
tartozó könyveké, melyeket szerzőjük imprimál, meg
követeli, hogy legalább általános helyes fogalma legyen 
a correctornak a tudomány azon ágáról, melyről 
a könyv szól — szóljon ez akár a iota subscrip- 
tumról!

Ha tehát túlzás is olyan, az általános tudás határán 
túl eső dolgok ismeretét vagy talán lehetetlenséget 
kívánni a correctortól, minőt fentebb az asszony szó stb. 
illusztrál, nem túlzás azt kívánni tőle, hogy lelkiisme
retessége mellett helyes fogalma legyen mindenről, 
mit az irodalom felölel.

Gyakorlati életünkben a corrector legtöbbször 
revisor is, pedig a munka két mesterség —  akár 
mint a szedés meg a nyomás. A  corrector feladata 
a szedő munkájának hibáktól megtisztítása; a revi-

* A betűnek- két főtulajdonságát különböztetek m eg: for
máját változataival együtt — ez a nyomás után papíron 
látható képe és nagyságát, mely a betütestnek átmérője, tehát 
az, mit a német Kegcl-nek nevez.
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soré a correctori munka végrehajtásának s a nyom
tatáshoz történt előkészületeknek megvizsgálása.

Nyilvánvaló tehát, megköveteli a czél, hogy a cor- 
rectornak tanult szedőnek kell lenni s ha revisor is 
egyszersmind, a nyomás munkáját is értenie kell, 
mert ismernie kell a szedés elkezdésétől egész a nyom
tatás megkezdéséig végbemenő minden nyomdászati 
eljárást alaposan.

Ahhoz kétség nem fér, hogy a corrector feladata 
a szedő munkájának hibáktól megtisztítása. Hogy 
azonban vannak-e oly hibák, melyek hatáskörén kívül 
esnek — szabatosan meghatározni igen bajos. Mert mit 
akar a nyomdász mesterségével végezni ? Valaki által 
értelmesen elmondottakat helyesen megérzékitni. Ki 
valamit elmond, szavait arczának kitejezésével, hangjá
nak színezésével, szemének sugaraival, kezének moz
dulataival kiséri s ezek által lesz beszéde igazán 
értelmes. E zt és így, azaz helyeseli érzékid meg 
a nyomdász összeválogatott kisebb-nagyobb betűiből 
alkotott sorok s- e sorok közötti térbeosztással akkor, 
ha betűinek nyomás által papíron maradó képe 
s az üresen maradó hely látó szemeink elé vará
zsolja nemcsak azt, mit a beszélő elmondott, de 
lehetőleg azt is : mikép mondotta e l! Úgyde a be
tűknek, ezeknek nagyság s külső kinézés szerinti 
megválasztása, hol és hogy alkalmazása, szóval 
mindaz, mi a mik ép-e t képviseli, a fakto r dolga, 
ki soha sem mulaszthatja el annak meghatározását, 
mit milyen betűből szedjenek, hozzá milyen czím- 
betüket alkalmazzanak stb. stb., sőt legelismertebb 
accidenzszedőjét is ellátja utasításokkal a munka 
átadásakor — s a corrector, mikor az első levonatot 
megkapja, typographiailag bevégzett szedést munkát 
kap, melyen egyetlen sort vagy beosztást meg
változtatni legtöbbször egyértelmű volna a szedés 
munkájának újra kezdetésével.

Ezért nehéz szabatosan meghatározni, hol a cor
rector munkájának határa ; a szedő munkáját hibák
tól megtisztítani feladata —  s mégis a szedőnek abba 
a munkájába, melyben a leglényegesebb typographiai 
hiba fordulhat elő, bele szólása nincs, de nem is lehet, 
mert ha volna, neki kellene a kiadott munkára vonat
kozó utasítással is ellátni a szedőt.

Leghelyesebben így vélem meghatározni a corrector 
typographiai hibákkal szemben követendő eljárását: 
ne akadékoskodjék, hanem ízlését, szép felőli fogalmát 
(a mi úgy is alanyi) rendelje a faktoráé alá s egész 
lelki nyugalommal hagyja szó nélkül az intéző közeg, 
a faktor intézkedéseit mindaddig, valameddig a «szép» 
az értelem rovására érvényesül. Ekkor azonban, ez 
esetben, még kellemetlenségek árán is — corrigáljon.

A  corrector ne akadékoskodjék ugyan a faktor 
intézkedéseiben, sőt segítse a szépet összhangba 
hozni a betűkészlettel — de soha se egyezzen belé 
abba, hogy a szép nevében, vagy valamely új betü- 
faj szerepeltethetése érdekében megsértsék a nyelv 
törvényeit vagy a szabatos kifejezés helyett kevésbé 
magyarázóvá változtassák a szöveget. Sőt azt a szo
kást, hogy főleg a kereskedő és iparos osztály sok 
nemű nyomtatványainak szövegét a betűkészlethez 
alkalmaztatják a correctorral, a lényeges, fontos 
s kitüntetést kívánó szók és sorok elhelyezése által 
használja fel arra, hogy a nyomtatványnak ne csak 
szemrevalósága, hanem értelme, magyarázó alakisága 
is legyen. Leszoktatja így lassanként a szedő sze
mélyzetet róla, ha az netán az értelem árán is külső 
látszatra, a «szemre» dolgoznék — a kereskedő és 
iparos osztály pedig hozzá szokik nyomtatványain 
a szabatos kifejezésekhez.

Az előfordulható typographiai hibáknak még egy 
kathegoriája van, melylyel szemben a corrector csak
nem tehetetlen. E  hiba a kevert szedésben szokott 
előfordulni. Akár mert a kéziratban alá van huzva, 
akár egyéb okból ugyanis a szöveg közé szedni 
szokott szövegbetiitől eltérő egyes betűk, szók és 
sorok szedésénél — ép ellenkezőleg, mint a «szemre» 
dolgozásnál —  a meglevő betűkészlet miatt igen 
sokszor figyelmen kívül hagyják a szépet. Hogy az 
összekevert betűk szeme egyenlő-e, vonalban áll-e 
s azonos metszésüek-e — e három föltétel meglétét, 
együttlétét a helyes összekeverhetésnek nem min
denkor, sőt ritka esetben engedi meg a betűkészlet, 
még kevésbé az elterjedt szokás, mely a metszésbeli 
különbséget ignorálja, nem tartja tiltó oknak az össze- 
keverhetésre, sőt sokszor épen a metszésbeli különb
séggel és által tüntet ki.

Amennyiben az összekeverés súlyosan sérti a szép 
kinézést, nevezetesen ha a kevert betűk vonalban 
nem állanak vagy szemük nagy különbséget tüntet 
fel — a corrector teljesítse kötelességét s értesse 
meg, hogy a nyomdásznak csak a többi közül 
kitűnővé, vagy a többi közt feltűnővé akar tenni 
egyes betűket vagy szókat, nem pedig kirivóvá!

Nem ismerek több oly typographiai hibát, mely 
a correctort genirozhatná; neki első, legfőbb, soha 
szem elől nem tévesztendő szabálya legyen, hogy 
minden hibától megtisztítsa a szedő munkáját s ezért 
minden eléje adott levonatban hibákat keressen.

Az olyan corrector, ki figyelmét a szedő technikai 
correctségéhez alkalmazza s egyiknek munkáját figye
lemmel átolvassa, másikét elsietve, felületesen vagy 
nagyjából nézi át, a mint épen jó vagy gyengébb
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vagy megsérti a typographiai helyességet — tehát 
nem úgy szed ki valamit, a mint kellene.

A  corrector nem keresheti e hibákat kathegoriáik 
szerint, hanem olvasás közben mindkét rendbelieket 
meg kell találnia.

A  megtalálhatásnak legnagyobb valószínűsége 
akkor van meg, ha az előtte levő levonat kiszedésé-

K r ö n e r  A d o l f , a  k ö n y v k e r e s k e d ő k  n é m e t o r s z á g i  e g y l e t é n e k  e l n ö k e .

szedő munkáját olvassa — lehet «okos» ember, 
hanem minden bizonynyal tág lelkiismeretű ember 
s jó corrector nem. Az a jó corrector, a melyik 
hitetlen, bizalmatlan mindenki iránt, minden levonatat 
feszült figyelemmel olvas, nem robotból, nem ön
képzésből, nem is mulatságból vagy lelki gyönyörű
ségből — hanem a hibák keresése czéljából.

Ezek a hibák kétfélék lehetnek: olyanok, melyek 
az elmondani akartak helyességére s olyanok, melyek 
a typographiai szabályokra vonatkoztathatók. Elsők 
úgy származnak, hogy nem ugyanazt szedi ki a szedő, 
mit kellene, akár azért, mert a kézirat hiányos — 
nevezetesen át meg át van javítva, ékezetek, inter- 
punctiók elhagyva, az olvashatlanságig rosszul leírva — 
akár gyarlóságból vagy figyelmetlenségből ; utóbbiak 
akkor keletkeznek, mikor figyelmen kívül hagyja

nek módját nyomrbl-nyomra hóveti s helyességét 
ellenőrzi.

Először tehát arról kell meggyőződnie: mi a sze
dendő ; elolvas e végből néhány szót egy pillantás
sal, azaz szem ével, vagyis magában nem mondja ki 
a mit olvasott; másik pillanatban tekintete már 
a levonaton van s ezt látása által betűnként közli 
értelmével. így vizsgálja: csakugyan a szedendőt 
szedte-e a szedő?
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Az ily módon olvasás, a levonatnak betűnként 
megnézése, lassúbb munka, mintha lelkünk gyönyö
rűségére olvasunk, de korántsem lassú. Gyorsabban 
halad ily módon a gyakorlott szemű és fegyelmezett 
eszű corrector az olvasásban a leggyorsabban olvasó
nál, ki a szavakat akár hangosan, akár magában 
kimondja, mert nemcsak a fény haladásának sebes
ségével közli szeme a betűket értelmével, de lehetőleg 
ez is lépést tart azzal a betűk, szók, majd a mon
dat helyes voltának megítélésében. S hozzá egyetlen 
helyes módszer az összes hibák megtalálhatására. 
Minden betűt megnézvén, minden szövegbeli hibának

minek folytán a corrector több hibát kénytelen ki- 
javitni, a mi időt emészt s így a gyorsaság rovására tör
ténik. Ellenben a kézirat olvashatlansága akadályozza 
nemcsak a szedőt, de a correctort is munkájában.

A szedés munkájának nyomról-nyomra követése 
az a módszer, melynek alkalmazásával lehető leg
kevesebbre apaszthatok le a sajtóhibák. E módszer 
alkalmazása azonban megköveteli, hogy a corrector 
figyelmét egyaránt kiterjeszsze a szedésnek kézirattal 
összeegyeztetésére s a szedés technikájára — s ez 
utóbbira több és több figyelmet fordítson, a mint 
darabszedést,* könyvet vagy accidentiát corrigál,

A LIPCSEI ÚJ KÖNYVKERESKEDELMI PALOTA.

fel kell tűnni s a minden betű megnézésével tulaj
donkép a szedés egész technikáját követvén nyomról 
nyomra, a typographiai hibák közül sem kerülhet 
ki az észrevétel alól egy is.

Nem hátráltathatják az olvasás gyorsaságát a kéz
irat oly hiányai, minők a betűk ékezeteinek s az inter- 
punctióknak elhagyásából vagy rossz helyre írásából 
származnak; akár jó, akár rossz helyre vannak ezek 
írva, akár el is hagyva, nem genirozhatja ez a cor
rectort, mivel ő neki tudni kell, milyennek kellene 
lenni a kéziratnak, ha az nyelvtanilag helyesen volna 
irva. Csupán közvetve hathatnak s akkor hatnak 
bénitólag a gyorsaságra, ha a- szedő nem érti a nyel
vet s a kézirat hibáihoz is ragaszkodott szedés közben,

vagyis a szerint, a mint több és több technikai hiba 
fordulhat elő a szedésben.

Mert mig az elmondani akartak helyességére vonat
koztatható minden hiba előfordulhat a szedés összes 
ágaiban: addig a typographiai hibák a szedés külön
böző minősége szerint számosabbak, kevesebb- vagy 
többfélék lehetnek.

* Darabszedésnek nevezem a pakét-szedést. A paktít-szedü 
ugyanis soha sem szed szabályos lapot, az ő szedésének 
mértéke mindenkor csak szélességre van adva, hossza pedig 
felszerelésre, kiegészítésre szorul mindig, tehát soha sem egész, 
mindenkor csak darab; az accidentia ettől ép abban külön
bözik, hogy nemcsak szélessége, de hosszúsága is meg van 
szabva, azaz egész mértéke; mindenkor szabályosan hosszú 
és széles, kiegészítésre nem szoruld egész. •
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A  darabszedésben az új kezdetnél szükséges be
kezdés, a kitüntetéssel való visszaélés (legsúlyosabb 
és soha meg nem tűrhető a szöveg- s ettől eltérő 
betű vonalban nem állása), a hol szokásos, a szórva 
szedés (spationirozás) helytelensége (a betűk közé 
soha sem szabad annyit beosztani, mint rendesen 
a szók között szoktunk, tehát egy harmadot, hanem 
mindig kevesebbet, csak spatiumot), idegen betűk, 
szók közötti térbeosztás egyenlőtlensége, végre a 
nyelvtanilag helyes, de a jó hangzás kedvéért kerülendő 
vagy szemsértő szóelválasztások (két betűt átvinni 
vagy a sor végén hagyni nem szabad, tehát kerülendő 
azoknak a szóknak elválasztása, melyek hat betűnél 
kevesebből állanak: * az előforduló typographiai 
hibák — ellenben a tördelő kezei alól kikerült 
íveken, pedig a szedést már a darabszedő kijaví
totta, nemcsak ezek ismétlődhetnek valamennyien, 
de egész sereggel meg is szaporodhatnak —  minők 
például a fejléczek, kezdő betűk (initialék), záró 
lineák alkalmazásában való szabálytalanság; a fő- 
és alczímek betüfajának nem következetes hasz
nálása, vagy a köztük és a szöveg közötti térbeosztás 
aránytalansága; képek, esetleg körülöttük tördelt 
szedés mikéntjében való helytelenség stb. stb.

Fokozottabb figyelmet kíván tehát a correctortól 
a szedés complikáltabb volta, mert csak így vehet 
észre minden typographiai szabálytalanságot, melyek
nek egyenkint felsorolása czélunk nem lehet s csak 
rámutatunk, mert minden hiba megköveteli az észre
vételt s kijavítást.

Túlzás volna azt követelni, hogy egyszeri átolvasás 
alatt minden hibát észre vegyen a corrector, azért 
a második levonatot ép úgy kell olvasnia, mint az 
elsőt, a kézirattal összehasonlítva.

Maga a szerző, ki pedig tudja mit irt s leghivatot- 
tabb felülvizsgálója annak, csakugyan azt szedték-e ki, 
sőt azt is tudja, hogy a levonat, melyet kapott, 
nem az első, hanem már egy ízben elolvasta a cor-

* Ehhez a szabályhoz jó hozzá tenni: «ha lehel*. Ugyanis 
gyakran a szók közötti térbeosztás szenved miatta hét-nyolcz 
soron át; pedig a szók közötti térbeosztás lehető egyenlősége 
nem egy sorra, hanem az egész szedésre, de legalább az egész 
columnára vonatkozik. Ha már most a columnán 7—8 sor 
szűkén van tartva s a többit, bár mintegy átmenetileg észre
vétlenül, tágabban tartjuk — mégis csak kirí az a szűkén 
tartott 7—8 sor az egészből, a mi jobban sérti a szemet, 
mintha például a me-leg szót elválasztjuk. Az olyan tilalmak, 
mely szerint elválaszthatatlan az a szó, melynek a sorban 
maradt tagja, vagy átvitt tagjai külön értelmű szót képeznek 
(például: bak-tat, mar-kos, szo-kása stb.) abból az időből 
valók, mikor még azt tanították a levélírás helyes megírásá
nak módjai felől: «Mikor pedig az oldal tele van, az utolsó 
sor alá írd oda : fordíts!»

rector — kézirata nélkül csak a legritkább esetben 
olvas correcturát s ha minden szót nem is hasonlít 
össze, sokszor kézbe veszi olvasás közben. Mennyivel 
inkább szüksége van erre a correctornak, ki ha jól 
akar dolgozni, nem olvashatja kevesebb figyelemmel 
a második levonatot, mint az elsőt, sőt legéberebb 
figyelemmel a legutolsót kell olvasnia 1

A  revisio elkészítéséhez ép az a kulcs, mi a cor- 
rectura olvasásához; csakhogy a revisionál nem 
csupán a szedő munkáját kell nyomról nyomra 
követni s ellenőrizni, hanem a nyomóét is.

Mi a nyomó legelső munkája azokkal a széles
ségre és hosszúságra szabályos lapokkal —  a colum- 
nákkal —  melyeket a szedőtől további eljárás végett 
kapott ? Két, négy, nyolcz, tizenhat vagy esetleg 
több lapból alakit egy, két vagy több lapot, a hogy 
mi nyomdászok mondjuk: formává zárja. Mit kell 
tehát a revisornak megnézni legelőször a revision? 
Azt, vájjon formazárás közben nem követett-e el 
hibát a nyomó. Megvizsgálja tehát a columnák közti 
papiron levő fehér helyeket, azaz a stégbeosztást.

Csak ha ennek helyességéről meggyőződött, fog 
hozzá a részletesebb vizsgáláshoz: felülvizsgálja a szedő 
munkáját, vagyis azt, vájjon az utolsó correcturában 
kijavitottak végre vannak-e hajtva s helyesen-e, azaz 

ja v ítá s közben nem okozott-e újabb hibákat a szedő, 
minők a betűk megsértése az árral, azok eldugása, 
idegen betű betevése, sőt ha szerzővel volt dolgunk, 
a beírás vagy kitörlés következtében szükségessé 
válhat a sorok egymás után következésének, sőt több 
columna újra tördelésének megvizsgálása ; másrészről 
megvizsgálja, vájjon a nyomó formazárás közben 
nem okozott-e hibákat, vagyis nem döntötte-e össze 
a columnák széleit, sarkait.

Mikor pedig meggyőződött arról, hogy a szedő 
is az utolsó correctura végzésekor, a nyomó is 
formazáráskor és beemeléskor hiba elkövetése nélkül 
dolgoztak s ha nem, hibáikat helyesbittette : fürkészve 
tekintse át az egész columnát, mindenkor azzal 
a czélzattal, hogy úgy a szedő, mint a nyomó által 
elkövethetett hibákat megtalálja; tehát hibák keresése 
végett.

Mert tévedés volna azt hinni, hogy az eddigi 
munkával, teljesítettük legyen azt bár a legéberebb 
figyelemmel és okossággal, minden előfordulható 
hibát fölfedezhettünk. Nem.

Van egy fajta hiba, mely a correcturában nem 
látszik. E  hiba a nem abszolúte rossz betű. Ha egy 
betűt el kell dobni, az mindig k ár; a correctura- 
levonatokban tehát az oly betűket, melyek nem 
egészen jönnek ki, nem való kijavíttatni a corrector-
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nak, mivel soha sem ítélheti meg egész bizonyosan : 
a levonat hiányos volta miatt nem látható-e egész 
képében, vagy pedig azért, mert sérült, vagy el 
van egészen kopva.

Az első tiszta levonat, melyet a szedésről nyer
tünk, a revisio ív. Ez sem olyan tiszta, mint a tulaj
donképi nyomás, mert ép az alatt az idő alatt, mig 
a revisor a revisióval van elfoglalva, fejezi be a nyomó 
vagy gépmester az egyengetés munkáját; utóbbi 
munka azonban a revisio-ív lehúzásakor előrehaladt 
állapotban van annyira, hogy biztosan megítélhető 
a levonatról, van-e a szedésben kicserélésre szoruló 
rossz betű.

Előfordulható hibák továbbá az idegen betűk. 
Mai napság már minden betüformának, legfőkép 
pedig a leginkább elterjedt antiquának annyi vál
tozata van, hogy a nem elég tiszta correctura- 
levonatokon mind megtalálni nem sikerül, ha pedig 
a változat metszésbeli vastagabb vagy vékonyabb 
vonásokon alapszik — határos a lehetetlenséggel; 
ellenben a revisio-íven, ha minden columnának csak 
pár másodperczet szentelünk, a megtalálás a bizo
nyossággal határos.

Ilyen hiba továbbá a sorok kizárásának egy- 
formátlansága. Ezt sem lehet észrevenni a correctura- 
levonatokon; a zárt formáról nyert revisio-íven pedig 
egy pillantásra feltűnik. Igaz, hogy kizárási hibának 
előfordulni nem volna szabad; de azért előfordul.

Előfordul az is, hogy a nyomónak a szedés közt 
volt végezni valója. Például ha metszvények vannak 
közben, melyeket a betümagassággal kellett neki 
egyenlővé tenni: alárakni, e munkája közben for
dítva teheti vissza a metszvényt, vagy az aláírásból 
eldönthet egy szót vagy betűt, az aláírás s metszvény 
vagy szöveg közt több sortágitó (durchschuss) lehet 
s az egyik elcsúszik és e miatt az aláírás vagy 
a szöveg görbe stb. stb.

De nem fölösleges a columnákat áttekinteni még 
azért sem, hogy a nyomó egyengetési munkáját 
ellenőrizze a revisor s ha ebben hiányosságot vesz 
észre, — például valamely linea egyik része feketébb, 
vagy a columna egyik sarka halványabb stb., — 
jelölje meg figyelmeztetésül a gépmesternek, hogy 
ott még igazitni valója van. Segítségére van ez a gép
mesternek főleg a nagy, harántszedéssel telt tabel
láknál s a stereotypia-lapoknál, mert a revisio-ívről 
minden keresés nélkül egyszerre megláthatja, hol 
van még utánsegiteni valója, hol kell még valamit 
kivágni vagy hová kell papirszeletkét reáragasztani — 
szóval hol kell a nyomó henger nyomási erejét fokozni 
vagy bénítani a nyomás egyenletessé tétele czéljából.

Ha már részletesen átvizsgálta a revisor az egész 
formát, vizsgálja meg utoljára: vájjon a columnák 
abban a sorrendben vannak-e, hogy a pipir-ív össze
hajtásakor egymás után következnek, azaz nincs-e 
a forma «ellőve» s csak ha újólag meggyőződött 
róla, hogy ez is rendben van, tette meg mindazt, 
mi emberileg megtehető a szedő és nyomó munkájá
nak hibáktól megtisztitására.

Szólnunk kell még pár szót az oly revisiókról, 
melyek nem szedésről, hanem stereotyp-lapokról 
származnak. E  lapokat leginkább készletben,. raktár
ban tartják; az ily revisióknál tehát nem lehet szó 
az utolsó correcturában kijegyzett hibák felülvizsgá
lásáról, — ezt a munkát akkor végezték el ezeknél, 
mikor a szedésről stereotypia útján a lemezt készí
tették.

Az ily lapokról nyert revisio-íven a stégbeosztás 
megtekintése után legelsőben is azt kell megvizsgálni: 
vájjon valamely tévedés folytán nem cserélték-e föl 
a lemezt ? s csak mikor arról meggyőződött a revisor, 
hogy helyes lemez van beemelve, foghat hozzá 
a részletes megvizsgáláshoz: nem tört-e ki valamely 
része, kijön-e tisztán, egyenletesen minden szó és 
betű vagy linea s ebbeli munkája közben a nem 
egyenletes nyomást — az egyengetési hiányokat — 
jegyezze meg mindenütt a gépmester könnyebb 
tájékozására.

Ha nyomról-nyomra követte s ellenőrizte a cor- 
rector a szedő munkáját egész addig, mig a szedés 
a nyomóhoz jutott, a revisor pedig a szedőt és nyo
mót addig, mig a tulajdonképi nyomás megkezdőd
het, soha nem lankadó figyelemmel és éber lelki
ismerettel s ennek daczára mégis maradt benn valami 
hiba — megnyugvást lelhetnek öntudatukban, mert 
ők teljesítették kötelességüket s az a hiba nem 
az ő hibájuk, hanem az emberi gyarlóságé, az a hiba 
csakugyan -  sajtóhiba ! Sgabó E lek _

A lipcsei új könyvkereskedelmi palota 
és a Gutenberg-pincze.

Nagy és szép ünnepet ültek legközelebb a német- 
országi könyvkereskedők új palotájuk fölavatása 
alkalmából, mely érdekkel bír ránk nyomdászokra 
már csak azért is, mert a lipcsei BucJihandler/iaus 
létesítője, a könyvkereskedők németországi egyleté
nek elnöke, Kröner Adolf, kinek arczképét is közöljük, 
a mi emberünk, a ki nyomdászaton kezdte s csak 
később lett könyvkereskedő is. Ma mint kiadó és 
nyomdász egyaránt foglalja el a legelső helyek
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egyikét Németországban s méltó bámulat tárgyát 
képezi kartársainak, mert alig 30 év előtt kezdte 
meg üzletét két kézi sajtóval s ma övének nevezheti 
Németország legnagyobb nyomdáját s 8 vette meg 
Keil halála után a Gartenlaubet kerek egy millió 
márkáért.

Az ő tetterejét fogja hirdetni a gyönyörű lipcsei 
Buchhandlerhaus is, a mig csak fönnáll s azért illő 
volt róla is megemlékezni, midőn e monumentális 
épületet olvasóinknak bemutatjuk, mely első sorban 
a könyvkereskedelemnek szolgál ugyan, de hajléka 
a graphikai műiparágaknak is, a mennyiben benne 
találtak elhelyezést a Museum des Centralvereins 

f i i r  das Buchgeivcrbe; a Bnchdrucker-Genossenschaft 
irodái; az évenkint tartandó graphikai kiállítások 
helyiségei; a Börsenblatt (a könyvkereskedők napi
lapja) nyomdája és a Gutenberg-pincze.

Azt hiszszük, kedves szolgálatot teszünk olvasóink
nak, ha képben bemutatjuk nekik azt az impozáns 
német-hollandi renaissance-épületet, mely Lipcsének 
ezentúl egyik legszebb dísze és látványossága lesz.

Az épület maga pavillon-rendszerben van építve; 
a főhomlokzat három részre oszlik. A  közép testet 
hármas oromzat díszíti s kupolás előcsarnokű kapu
zata erőteljesen lép ki a természetszerűleg beljebb 
eső két oldalszárny között, melyek mindegyikét 
egy-egy stylszerű oromzatű portál díszít, megszüntet
vén a hosszú épületsor netáni egyhangúságát, mig 
a középtest előtörekvését kellemesen enyhíti a két, 
sisakos tetejű, oldaltorony.

Az előcsarnok széles márványlépcsői közvetlenül 
a nagy gyülésterembe vezetnek, melynek impozáns 
térfogatát a három nagy utczai s ugyanannyi a kertre 
szolgáló ablaka világítja meg élénken.

Ugyancsak a kertbe vezet a terem túloldali fedet
len lépcsője. A  terem tetőzete merész constructiójú 
boltozat oszlopok nélkül, melyet biztonság okáért 
a középépület vasszerkezetű tetejéből kiinduló hatal
mas vashorgonyok tartanak.

Jobbra-balra a nagyteremtől terülnek el az egyleti 
könyvtár, a «Central-Verein für das Buchgewerbe» 
múzeuma és az egyleti elnökség és választmány 
kisebb tanácskozási és munkahelyiségei, valamint 
a kiállítási csarnokok. Az épület többi részeiben talál
tak helyet a «Börsenblatt» szerkesztősége, a nyom
dászok egyletének irodái, a Bestellanstalt és végre 
a «Börsenblatt» nyomdája.

A belberendezést illetőleg természetesen legimpo
zánsabb a nagy terem, melynek díszítéséhez számos 
alapítvány járult. Az épület díszítéséhez tett alapít
ványok közül kiemeljük: a Börsenverein lipcsei tagjai

tól : a középtest nagy fülkéjében a könyvkereske
delmet jelképező allegorikus nőalak; C. F. Fleischer- 
től a nagy terem egyik festett ablaka. Ugyancsak 
a többi ablakokat adták megfelelő képfestmények
ben : a svájezi könyvkereskedők, a berlini ezégsk, 
a frankfurti könyvkereskedők egylete, W. A. Sijthoff 
leideni ezég és végül egyet a bécsi könyvkereskedők. 
A  német zeneműkereskedők a terem egyik nagy 
fülkéjébe, Müller-Grote a másikba ajándékoztak nagy 
arányú szobrokat. Berlini könyvkereskedők Vilmos 
császár, lipcseiek Albert király mellszobrát, Parey 
Bismarck, Speman pedig Moltke bronz-mellszobrait 
adták. Az előcsarnokban, mely hivatva lesz a könyv
kereskedelem nagyjait megörökíteni, a stuttgarti 
kereskedők Cotta bronzmellszobrával kezdték meg 
a sorozatot.

S végre last bút nőt least, —  szóljunk a Gutenberg- 
pinczéről. Valamint a középkori német «Rathaus»-ok 
földalatti kazamatáikban tartalmazták azokat a kedé
lyes helyiségeket, melyekben a büszke városi tanácsos 
heves tanácskozás és a nap fáradalmai után üdülést 
keresett, úgy van meg most már a lipcsei könyv- 
kereskedők és nyomdászoknak is az ő hűvös pinezé- 
jük, melyet Gutenberg tiszteletére kereszteltek el, 
hogy mindazok, kiknek e nagy mester művészete 
adja meg közvetlenül vagy közvetve a kenyeret, 
legyenek nyomdászok vagy kiadók, boros serleg 
vagy sörös kancsó mellett kedélyesen beszélhessék 
meg hivatásuk napi eseményeit és szőhessék mind 
szorosabbra azokat a szálakat, melyek e két ezéhet, 
érdekközösségüknél fogva, összefűzi.

És ez a pincze csakugyan becsületére válik a ezéh- 
belieknek. A lépcsőn leérve, a tágasabb és magasabb 
középcsarnokba lépünk, melytől jobbra-balra terül 
el hosszan a két szárny, végükön egy-egy kuglizóval. 
A  főhelyiségtől kisebb fülkék ágaznak el, melyek 
függönyökkel választhatók el a főhelyiségtől s kedé
lyes quaterkázó tanyákat képeznek kisebb társa
ságok számára, a 'k ik  fesztelenebből kívánnak bo- 
rozgatni.

A falakat faburkolat futja körül, melyet egész 
hosszában polezok koronáznak. E  polezokon régi 
stylü érez- és kőkancsók, tányérok s egyéb meg
felelő dekoráczio-darabok emelik a csarnok «szak»- 
szerű díszítését.

A  falak ornamentális festésüek, itt-ott egy-egy 
körönddel, melyben a ezéh nagyjainak freskó-arcz- 
képei találtak helyet, így a középcsarnokban Guten
berg és Dürer képei. A díszítés befejezését képezik 
a stylszerti kandallók, az ó-német tölgyfabutorok 
és a réz- és vasból kovácsolt ízléses lámpák.
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Ezzel lehetőleg hű leírását adtuk a Gutenberg- 
pinczének és a «Buchhandlerhaus»-nak, kívánva, 
hogy az előbbi erős kapcsot képezzen könyvkiadók 
és nyomdászok közt, az utóbbi pedig hirdesse a két 
czéh nagyságát.

Egy száz éves nyomda története.
(Második és befejező közlemény.)

1804 június 24-iki gyűlésben tárgyalja az elöl
járóság dr Sós Mártonnak a typographiát árendába 
kérő folyamodványát. Október 4-én Dósa Gergely 
es Antal János tanárok leltározzák a nyomdát és 
átadják medicináé doctor Sós Márton faktorának, 
Györfi Istvánnak.

Hogy a szakférfiak fogalmat szerezhessenek ma
guknak ezen vidéki nyomda akkori állásáról, a leltárt 
egész terjedelmében ide írjuk :

«A néhai Tekintetes M. Doctor Mátyus István úr 
által a marosvásárhelyi ref. ns. collegiumnak legalt 
typographia e folyó 1804. esztendőben okt. 4-ik és 
következett napjain egyfelől az írt collegium pro- 
fessorai, másfelől pedig medicináé Doctor Sós Márton 
úr hactora Györfi István ő kegyelme jelenlétében 
számba vétetvén, betűk és portékák találtattak abban 
a következendő mód szerint:

1 Klein Cicero Neu-Fractur ... ... 1 mázsa 16V2 font
2 Detto .......................... _ « 44V4 ((
3 Alté Cicero Fractur Buchstaben ... i <c 9 «
4 Cicero spatium und quadraten ... — 19V2 «
5 Cicero cogedantz (concordantz ?) Linien — « 19V2 «
6 Magyar ABC tertia Fractur ... ... — « 7 1 Va (C
7 Deutsche antiqua ABC ...........  — « 73 «
8 Klein deutsch Cicero Fractur ... i 14 «
9 Detto ...................  ... 66 «

10 Allerhand griechische, walachische
und dabei jüdische und englische,
russische zusammengesetzt aus mit-
tel und Garmond, Cicero ... ... — « 10 ((

1 1 Altér Garmond Calender Fractur ... i « 10 ((
12 -Altér zusammengeworfener Garmond

Calender Fractur ............................— « 98*/2 «
’ 3 Neue Garmond Fractur ... ... — « 65 «
•4 Neue Garmond composition Rösler

Fractur ... ... ... .................. — « 24V2 «
[ 5 Garmond quadraten halbe u. ganze... — <( 33 «
•6 Halb cogedantz Perien ... ...........  — « 27V2 «
!7 Altér zusammengeworfener Fractur

antiqua Calender ........... • ... .. . — « 42 (C
■ 8 Aus dem Garmond Fractur mit Kasten i « 34 «
*9 Cicero antiqua cursiv ... ... ... i 28 ((
20 Garmond neue Fractur ... ... 1 « 34 «
21 Neue Calender Z e ich en ................................ —« 64 «
22 Neue média Fractur ... ... ... i « 73 «
23 Neue Cicero Fractur...................  ... — « 497a «

24 Neue Garmond Fractur ...   1 mázsa 23 font
25 Alt Garmond Fractur ... .. . ... — « 87V2 (<
26 Media cursiva ................ . ... — « 61 «
27 Garmond, Petit Fractur ... ... ... — « 81 */2 «
28 Tertia Fractur ... ...    — « 46 «
29 Gross moussirte Missal, und gross u.

kiéin Canon u.dabeiTextbeisammen — « 59 «
30 Tertia Fractur, média cursiv, Text

Fractur, kiéin Canon beisammen... 1 « z‘/2 «
31 Romlott betűk ... ... ... ... — « 18‘/3 «
32 Klein Missal Holz moussirte Buch-

staben und allerhand Kupfer Steckel 
zumGebrauche derBücher-Titulatur — « 11 «

33 Zűr Schriftgiesserei allerhand, was zu
gebrauchen ist, Formularen und
Stempel ...........  .................. .. . — « 70 «

34 Allerhand Instrumente zűr Schrift
giesserei ...      — « 31 «

24 mázsa 17%  font
35 Egy nyomtató sajtó, mely haszonvehető, minden hozzá

tartozókkal együtt; van két betüszoritó vassa, négy vas
ráma, ketteje jó, ketteje el van törve.

36 Egy festéktörő márvány kő, törőjével együtt.
37 Egy ón tábla.
38 A sajtóhoz egy kalapács, véső, reszelő és sróf kulcs.
39 1 1 darab sróf.
40 Két betűszedő vas.
41 Betűöntőhöz való pallérozó vas.
42 Egy kisebb sajtó elromolva, van hozzá egy réz spindel
43 Rézzel borított fundamentom deszka.
44 Egy tégely a kisebb sajtóhoz.
45 Egy vas ráma a kisebb sajtóhoz.
46 Ugyanahoz egy vas korba.
47 Két vas Laufsching ugyanahoz.
48 Két darab betűszedőhöz való -ón.
49 Egy félkéz sajtó. *
50 Ahoz egy fa szorító vas srófokkal és vas rámával.
51 Egy fa spindel sróf.
52 Egy a kisebb sajtóhoz tartozó fatető.
53 18 darab papiros áztató deszka.
54 20 darab onlineát öntő faforma.
55 5 fahajó jó, 4 rosszabb.
56 3 vas ár.
57 Egy corrigir Stuhl.
58 Két festékhez való vaskalány.
59 Két laptafa.
60 Betű mosó láda egy, meg van romolva.
61 A kisebbik sajtóhoz egy Schwengelvas gomb nélkül.
62 Egy elromlott láda, melybe egy nagybetűknek való

kászta jár.
63 Kalendariomhoz való stégek.
64 3 kicsiny kásztára való deszka fedél.
65 8 darab betűöntőhöz való tál.
66 Ugyanannyi betűöntőhöz való tégely.
67 Egy kinrusznak való tojóka.
68 Egy asztalfiók.
^9 Egy fa betűszedő, vas sróffal.
70 Két kicsiny ferslag.

* Ez egy későbbi, 1835-ben leltár 29-ik pontja alatt Így van bejegyezve : 
•Egy régi, 1717-beli, szúette s ezen században nem használt félkéz sajtó 
meg van..

8
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71 Három nagy regal.
72 Három kisebb regal, 4 contignatiora mindegyik.
73 Egy kis regal, 4 polczczal.
74 4 darab festék keverő pálcza.
75 Egy rakás fa stégek spannal együtt.
76 Egy betű tisztitó uj fúvó.
77 Egy pohár egy kevés veres festékkel s pléh kalánynyal.
78 Papiros felrakni való fa kereszt.
79 Nyolcz kupás üst festék főzni.
80 Egy fejér asztal alsó fiókkal a lábai közt.
81 Három regalba való fiók.
82 10 egész betű tartó kászta és egy fél.
83 6 kisebb kászta.
84 Két darab deszka.
85 Egy kis asztal forma gyertyatartó pulpitus 2 lábbal.

JEGYZÉSEK.
1. A következendő számok alatt levő betűk egy kisded 

iskatulyában mérettek meg, u. m. Nr. 1—9, 11, 12, 13, 15, 
melyszerint ezeknek annak idejében ismét iskatulyával együtt 
kell megmérettetniek.

2. A Nr. 10, 14, 16, 17, 31 alatt levő betűk, figurák stb. 
iskatulya nélkül, csak magukra mérettek meg.

3. A Nr. 18—30, 32, 33, 34 alatt levő betűk kasztenekkel 
együtt mérettek meg.

Mely typographiában levő betűk megmérettetvén, hogy 
a feljebb megirt módon találtattak legyen és a typographiához 
tartozó egyéb eszközök és szerszámok is számba vétetvén, 
hogy a közelebbi specificatio szerint az egész typographia 
M. doctor Sós Márton ur Factorának Györfi István ő kegyel
mének által adattatott legyen, arról bizonyságot teszünk.

MVásárhelytt, 1804 october 7. napján.
M.-vásárhelyi ref. professorok: Makfalvi D ósa Gergely, m. k.,

Antal J ános, m. k.,
K öteles S ámuel, m. k.

Négy év múlva 1808 aug. 2-án újra leltároztatott 
a nyomda és 23 mázsa 65 font betű találtatott.

Húsz év múlva 1828 ápril 25-én Borosnyai L. 
János, Bolyai Farkas, Fiedler és veje Káli József lel
tározzák a nyomdát és 22 mázsa 62 font betűt találnak.

1835 október 1 6-diki számbavételkor 19 mázsa 
és 7 font betű volt.

Helyén valónak találjuk itt a Kapronczai-féle 
1774 Bécsben kiadott próbakönyvében föltüntetett 
betüfajok fölemlitését is, melynek czimlapját közöltük : 

Tertia antiqua. Cicero antiqua. Mittel auf tertia 
Fractur. Cicero Fract. Arabisch, Türkisch und Per- 
sischer character. Hebraisch tertia character. Rus- 
sische ciril tertia. Cicero grsecum. Russische ciril 
Cicero character.

Voltak ezeken kívül még más, aczélba metszett 
betüfajai is, de azokat, a mint próbakönyvében 
megjegyzi, időhiány és más körülmények miatt nem 
nyomhatott ki próbakönyvében, ezek a következők: 

Illyr petit. Orosz Civilis (cirilis ?). Cicero cursiv. 
Heber Cicero minden pontozataival. Heber petit. 
Német, Garmond fra ctu r  és némely latin betűk.

Dr Sós Márton haszonbérben tartotta a nyomdát 
1804 okt. 2-ától 1808 aug. 2-ig és nyomdavezető 
volt Györfi István.

Fiedler 1808 aug. 2-ától 1828 ápril 25-ig volt 
bérlő és nyomdavezető. Ekkor következett utána 
K á li József. —• Borosnyai János és Bolyai Farkas 
tanárok egy felől, más felől Fiedler Gottfried nyom
dász és veje Káli József leltározzák a nyomdát és 
átadják Káli Józsefnek.

Káli J. kötelezi magát, javai lekötése mellett, a 
régi és új leltár szerint fölmerült s az apósa nyom- 
dászsága alatt történt differentiák, károk megfize
tésére.

K á li Simon. 1835 aug. 8-án orvos-doctor Bélteki, 
Zsigmond algondnok, Antal János tanár és helyet
tes igazgató s Jenei József pénztárnok, felső-visti 
K á li Simon nyomdászra bízzák a kollégium nyom
dáját, melyet testvére Káli József több éven át 
kezelt.

A  szerződés 1837 január első napjáig terjedőleg 
volt kötve és annak tartalma szerint kezelte Káli 
Simon a kollégium nyomdáját tovább is. 1846 jul. 
4-én a kollégiumi elöljáróság Káli Simon mellett 
Imreh Farkast is, ki eddig mint segéd dolgozott a 
nyomdában, elismeri könyvnyomtatónak, miután a 
felelősséget magára vállalta ő is illő biztosítás mel
lett. — Imreh F. 1848 májusig maradott a nyomda 
mellett, ekkor Pestre ment s ott működött 1879 
aug. 31-én bekövetkezett haláláig az Athenaeum 
nyomdában, Káli pedig egyedül kezelte a nyomdát
1866-ig, Ekkor vakság fátyola boritá el szemeit s 
kiejté kezeiből a szellem apró, de erős fegyvereit s 
igy nyomdavezetőről kellett gondoskodni.

Imreh F. pesti és testvére, Imreh Sándor, kolozs
vári nyomdászok folyamodnak augusztus havában 
a nyomda átalakításáért részvények alapján, — de 
siker nélkül: a nyomdavezetés egy évre okt. i-től 
kezdve fintaházi Szabó Lajosra  —  eddig Káli mel
lett volt nyomdász-segédre bizatik s leltár szerint 
átadatik.

Káli Simont, ki 35 évig ki nem fáradó buzgalom
mal lankadatlan folytatta a világosság terjesztésének 
csöndes, de hathatós munkáját, az elöljáróság nyu
galomba helyezte, havonként járó 14 frt nyugdíjjal, 
mely költséget a nyomdatulajdonos kollégium és 
Szabó Lajos nyomdavezető egyenlően hordoztak a 
szerződés értelmében.

1867 szept. végével véget ért Szabó Lajos műkö
dése is M.-Vásárhelyit, szerződése lejárt és ő Csík
szeredában telepedett le, ott nyitott nyomdát és 
terjeszti a szellemi világosságot. Helyét Im reh Sándor
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foglalta el, fölajánlván a nyomdatulajdonos kollé
giumnak az első magy. általános biztositó társaságnál 
a maga személyére 3000 és neje személyére 1000 frt 
biztosítékáról szóló okmányokat, hogy feleségé(nek) 
előtte való halálának esetében az egész 4000 forint 
szálljon a kollégiumra; felesége előtt való halála 
esetében pedig 2500 forint.

Imreh Sándor született 1830 ápril 1 i-én Nagy- 
Esküllőn (Dobokamegye). Családi származás-helye 
Káposztás-Szt.-Miklós Marostordamegyében.

Mint nyomdász-tanonczot 1844-ben vette fel Káli 
Simon a kollégium nyomdájába. Itt segédkedett 
akkor testvérbátyja Farkas is Káli mellett.

1848 junius havában, mint nyomdászsegéd, be
lépett a 15. Mátyás huszárezredbe s Bem táborában 
küzdött a szabadságharczban 1849 márczius T 7-éig, 
a mikor Sárkány községben Fogaras mellett egy 
roham alkalmával sebeket kapott.

1849 deczember havában Nagyváradon besorozták 
a 62. cs. kir. gyalogezredbe s szolgált Olaszország
ban 1857-ig, mint közember, tizedes és őrmester. 
Ekkor nagy utánjárással megnyerte végleges elbocsát- 
tatását. Ugyanezen évben Kolozsvárit a református 
kollégium nyomdájában működött Stein Jánosnál; 
1858— 1862-ig Budapesten az Emich Gusztáv (most 
Athenaeum), majd Wodianer Fiilöp és Poldini könyv
nyomdáikban. — 1862 augusztus havában újból 
visszatért Kolozsvárra s előbb Stein Jánosnál, később 
pedig Gámán Jánosnál foglalkozott.

1865-ben átjött M.-Vásárhelyre s itt Nagy Lajos 
törvényszéki biró és Fogarasi Rudolf társaságában 
egy csinos nyomdát állított és rendezett be a piacz 
és Szent-Király-utcza szögletén álló kath. egyház 
épületének első emeletén. E  nyomdát a kollégium
1867-ben megvette s az új szerzeménynyel annak 
vezetőjét is átszállította saját helyiségébe s a nyomda
vezetésével megbízta.

Az előadottak szerint tehát nyomdászok voltai 
f. Kapronczai Nyerges Ádám 1786 jan.—jul. 1
2- H. Gál László 1786 julius 17. után.
I- Huszár Antal (nagyajtai) 1 793- 
1- G.yörfi István, dr Sós Márton nyomdabér

faktora 1804 °kt. 4-től kezdve.
>■ Fiedler Gottfried 1808 aug. 2-tól 1828 ápr. 2 
h Káli József 1828— 1830.
7 ■ Káli József és )

Káli Simon | ' S3° - 835' 
h Káli Simon 1835— 1866 szept. végéig.
)• Szabó Lajos 1866 okt. i-től 1867 okt. i-i
3- Imreh Sándor 1867 okt. I-tői.

1
2 .

3.
4-

5
6

8

9 -
10.

* * *

A  nyomda egész történelmét, kiadványait és Imreh 
Sándor jeles szaktársunk tollából származó, nyom- 
dászati viszonyainkra vonatkozó toldalékát felölelő 
könyvecske 60 krajczárjával igen csekély példányban 
árusittatik el. S tekintve, hogy a befolyó jövedelem 
nyomdászati jótékony czélra van szánva, ajánljuk 
a magyarországi nyomdász önképző egyletek könyv
tárai részére megvásárolni.

12^ 5^  5',̂  12^ -2  ̂2^

A betürendszer (systema).
(Negyedik közlemény.)

A betürendszer ismertetésével nem hagyhatjuk 
megemlítetlenül a hazai betüöntödékre vonatkozó 
egyéb adatainkat, melyek a magyar nyomdászat 

I metropolisa, a budapesti akkori betüöntödék törté- 
| nelme szempontjából kiváló érdeküek.

Magyarország egyik legrégibb betüöntödéje a m. kir. 
egyetemi könyvnyomdának volt kiegészítő része, 
a melyről csak annyit jegyezhetünk föl, hogy 1780-ban 

I költözködött át a nyomdával Nagyszombatról Budára, 
j a várba. Sajnálatunkra, kutatásaink a systema meg- 
j állapithatására, nem vezettek eredményre, pedig 

a magyar betüöntés történetére kiváló érdekű lett 
volna. Tény, hogy az egyetemi nyomda betüöntödéje 
a magyarországi nyomdáknak szállított betűket, mert 
Káli Simon marosvásárhelyi nyomdász (1835 — 1866)

! vásárolt innen betűket; tény továbbá, hogy az 
I öntöde általánosságban öntött betűket megrendelésre; 

igazolja ezt két kötetre menő terjedelmes betükönyve, 
melyek első kötete a betűk, második kötete az ez 
öntöde tulajdonában levő körzetek, homlokdíszek 
és vignettek nagy választékáról tesz fényes tanúságot.

A  tulajdonunkba jutott két kötetes betükönyvet 
Ruzsitska Ármin ódonkönyvkereskedő szívességének 
köszönhetjük, ki az e czikksorozatban foglaltakat 
érdekkel olvasván, a könyveket a legszivélyesebb 
modorban nekünk ajándékozta. Ruzsitska űr, a Strada 
nevű budai előkelő család egész könyvtárát meg
vásárolván, e betükönyveket a többi könyvek között 
találta.

E  betükönyvek Budán 182.4-ben bocsáttattak ki,
J s nyomásuk, valamint beosztásuk oly korrekt, tiszta, 

hogy az akkori nyomóeszközöket tekintetbe véve, való
ságos mesterművek. Különösen szembetűnő a papír, 
melyre nyomatott. Gyönyörű merített anyag, mely, 
tekintve, hogy 64 év előtt gyártatott, ma is hó
fehérségű, örök tartósságú gyártmány bizonyítéka.

Budapest másik régi betüöntödéje a Zocher Antalé 
Pesten 1810-ben; melynek ő volt birtokosa 1850-ig.
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Ekkor vette át tőle Schmidl J., ki azt 1863-ig kezelte. 
Schmidl betüöntödéjét 1863-ban Kammersberger 
Gyulának adta el, ki azt sok válság és bérleti viszo
nyok után 1874-ben boldogult Mika Jánosnak adta 
át, mely időtől fogva a jónevű Fischer 61 Mika czég 
alatt folytatja üzemét a magyarországi nyomda
tulajdonosok teljes megelégedésére. Házi systemája 
a Didot-féle, úgynevezett párisi, de mint valamennyi 
külföldi öntödének, neki is osztályrésze a még nem 
párisi systemára megrendelők kielégítése. Jelenlegi 
szakavatott technikai vezetője Feldmann ígnácz Pál. 
Ez az egyedüli betűöntődé jelenleg, mely csakis 
megrendelésre dolgozik és nincs nyomdával egybe
kötve.

Örvendetes jelenség továbbá, hogy a hazai nyom
dászok a külföldet mellőzve, e betűöntődét oly 
támogatásban részesítik, miszerint hazai iparágunk 
e nemben egyetlenének fennállása minden kétséget 
kizárólag meggyökerezettnek tekinthető.

Budapestnek a «néhai» melléknevet viselő betű
öntődéi közé tartoznak a Beimel-féle nyomda betű- | 
öntödéje, mely 1855-ben rendeztetett be és később j 
Kozma és Lukács nyomdaczég alatt csakis e nyomda 
számára dolgozott.

Schik János 1845-ben Budán a Ráczvárosban, 
a mai Köteles-tér fölött fekvő Zsiska-féle vendéglő tő- | 
szomszédságában állított föl betűöntődét, melyet 
1856-ig űzött, a mikor is az eladás útján Odessába 
szállíttatott.

Ez a betűöntődé az Egyetemi-nyomda által el
adott, már használt, kézi öntőkészülékek megvásárlásá
ból keletkezett, mely műszereket Wertner, a Luiza- 
gőzmalom első tulajdonosa, mint ócska rezet és aczélt 
potom áron megvett és Schiknek, ki Budán ház- 
és szőlőtulajdonos, de ezidő szerint foglalkozás nél
küli betűöntő volt, eladta. Ebben az öntödében 
tanonczkodott Halász József, a m. kir. államnyomdá
nak jelenlegi érdemes betűöntő faktora.

Budán 1850-ben W olf János állított még betű
öntődét, melyet ő még ugyanezen évben Haderer 
és Hubernek adott el, mely öntöde 1855-ig, Haderer- | 
nek a kolerában történt elhunytáig, a jelenlegi ! 
Kácsa-utczában volt 7 mikor is Huber a Haderer- J 
örökösöket kielégítvén, az öntödével saját házába, \ 
a jelenlegi Batthyány-utczába költözött, és azt Huber 
Márton czég alatt tovább folytatta. Huber Márton 
1875 szeptember 28-án történt halálával, a már I 
amúgy is alig működő öntöde megszűnt és egyéb 
javaival elkótyavetyélve, az árverező üzérek által 
a szélrózsa minden irányában diribbe-darabba szét- 
hurczoltatott

Wolf János, a fentebbi betűöntődé megalapítója, 
1854-ben Pesten ismét öntödét szervezett, melyet 
később a részvénytársasággá lett Emich Gusztáv 
nyomdája: az «Athenaeum» vett át tőle, és általa 
is vezettette 1884-ben történt haláláig. (Foiyt. köv.)

A nyomdászat története.
Vitu Ágost után francziából.

I.
A  fö lfed ez éstő l 1500 -ig .

A  nyomdászattörténelem e rövid leírásának czélja: 
nyomon követni fejlődését és átalakulását annak 
a csodálatra méltó művészetnek, melyet Gutenberg 
János, Füst János és Schöffer Péter födöztek fel. 
Tevékenységük rövid méltánylásával fogalmat adunk 
az alapvetők sikereiről, melyek neveiket örökre 
fényessé tették. És ha a nyomdászat évszázadokon 
keresztül sok új fölfedezésen ment is keresztül: 
az alapirány mégis csak az elsőktől származik, 
úgyannyira, hogy egy Amerbach János vagy egy 
Aldus Manucius, valamely jól berendezett nyomdá
ban ma is elfogadhatót szedhetnének, ha természe
tesen az újabb vívmányokat és a nyomdászat gyö
keres átalakulását pár napi vagy talán épen órai 
megfigyelés és tanulmányozás tárgyává tennék.

A  nyomdászat története, ép úgy, mint a szellemi 
és irodalmi fejlődés, mint ezekkel szorosan össze
függő, szintén kifejezője az egyes korszakok műve
lődéstörténetének. E  szempontból írtuk meg jelen 
tanulmányunkat is.

Műiparunk fölfedezői eszközt adtak a nép kezébe, 
hogy a tudományokat terjeszszék; a zűrzavar köze
pette új eszmeáramlatot löveltek az igazság és tévedés 
földerítésére. Oktató eszköz a nyomdászat, mely az 
elnyomók törekvéseit és az elnyomottak panaszait, 
az üdvös igazságot vagy a kárhozatos hazugságot 
egyforma érzéketlenséggel adja át a nyilvánosságnak, 
miként a gőzgép a lehető leggyorsabban képes 
a nemzet hadseregét a határra vinni s épen úgy 
idegeneket és ellenségeket az édes haza szívébe hozni.

Mondhatjuk, hogy a gondolat csak korlátolt 
mérvben tűri a leigáztatást s azt is csak mintegy 
átmeneti, ideig-óráig tartó akadály gyanánt. A  czen- 
zura, kivéve a túlzó, makacs, méltóságát el nem 
ismerő részt, soha semmit sem ártott. Nagy bölcsé
szek és költők szárnyaikat mindig képesek voltak 
a czenzor ollója és más sújtó szerszámától meg
menteni. Elnyomta-e művöket vagy csak csökken
tette is nagy nevöket a következőknek: Dante,
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Abailard, Rabelais, Montaigne, Bacon, Descartes, 
Pascal, Moliere, Locke, Leibnitz, Newton, I. J. Rous
seau, de Maistre, Chateaubriand, Erasraus, Reuchlin, 
Buddaeus, Morus, Luther, Melanchton stb. ?

A sajtónak eredetileg nem az volt a sokak által 
neki tulajdonított kizárólagos czélja, hogy a protes- 
tantismust és a forradalmi eszméket terjeszsze; 
a szellemes nagyhatalmak, mint a pápa, császár, 
vagy király, voltak az elsők, kik a nyomdászatot 
közelről megismerték és volt-e okuk a két nevezett 
elvtől félni vagy volt-e szükségük magukat a sajtó 
utján megvédeni?

Olaszországban a nyomdászatot a subbiaccoi klas- 
trom pátere 1467-ben kezdte gyakorolni, mig nem
sokára rá Rómában Alérie püspök és II. Pál pápa 
védnöksége mellett nyomda indult meg. A párisi 
parlament is 1462-ben foglalkozott a nyomdászattal 
és azt ügyes találmánynak nyilvánitotta. Miksa 
császár pedig egy adott privilégiumában azt «csodá
latos, természetfölötti dolognak') nevezte. Mig végre 
a tiszteletre méltó Sarbonnei-ház, nagy dicsőségére, 
az első párisi nyomdát alapította.

Műiparunk Német-, Olasz- és Francziaországban 
terjedt el leghamarabb s midőn Svájczban 1472-ben 
létesült az első nyomda, Mantuában Tamás mester 
nagyszebeni származású hazánkfiának saját nyomdája 
volt.

Magyarországban Geréb László budai prépost 
és alkanczellár alapította az első nyomdát, a meny
nyiben 1472-ben Hess Andrást Velenczéből Budára 
hívatta s vele nyomdát rendeztetett be. S ezzel meg
előzte Belgiumot, Hollandiát, Angol-, Spanyol-, Cseh-, 
Lengyel-, Svéd-, Morvaországot, Ausztriát, Dániát stb. 
A budai nyomda, bizonytalan okból, valószínűleg 
elemi csapás miatt, nemsokára megszűnt s ötven évig 
a külföld nyomdái szolgálták irodalmunkat; de a mely 
idő alatt a külföldön sok magyar születésű nyomdász
működött*

A  nyomdászat váratlan, különös és csodálatra
méltó egyszerűsége foglalkoztatta az akkori szelle
meket leginkább és mindenki azt állította, hogy 
a találmány az írott művek terjesztésmódjának sze
rencsés újítása. Számottevő, ősz tudósok mégis 
Gutenberg halála után sokáig a kézírást a legszebb 
nyomdaterméknek is elébe helyezték.

Mondják, hogy Füst, midőn először ment Párisba, 
latin bibliájának a legfinomabb pergament-papirra 
nyomtatott hat-hét gyönyörű díszpéldányát vitte 
el magával; a biblia illustratiókkal volt ellátva és

* Ballagi A .: A magyar nyomdászat történelmi fejlődése. 
1472 — 1877.

a kezdő betűk különböző színekkel és aranynyal 
festvék.

Az új találmány fő érdeméül az ars caracterisandi-X 
rótták föl, azaz a betüalakitást oly módon, hogy 
az eddig csakis írásban ismert betűk alakjai a lehető
ség szerint hű képet nyerjenek a nyomtatásban is.

Azt is beszélték, hogy Füstöt lopással, csalással, 
sőt mitöbb, szemfényvesztéssel vádolták.

Másrészt Polydgore Virgilé, a X V . század egyik 
világos szelleme, 1499-ben következőkép nyilatkozott: 
«Hajdan a könyvtár az égnek volt nagy segítségére ; 
de semmi esetre sem hasonlítható össze a mai kor 
könyvtáraival, a midőn a föltalált új írásmóddal 
egyetlen ember több könyvet képes egy nap alatt 
nyomtatni, mint a mennyit többen egy egész eszten
dőn át összeírnak . . . Óvakodva a mondottakról 
bővebben szólani, megelégszem, hogy az újdonsága 
által csodálatos, eredetben szerfölött hasznos, később 
azonban, véleményem szerint, nagyon is gyors ter
jedése által közönségessé válandó nyomdászat föl
fedezőit és a forrást, honnan a találmány hozzánk 
származott, ismertessem)).

Lehet az is, hogy maguk a fölfedezők és azok 
kortársai sem tulajdonítottak a nyomdászatnak ko
molyabb jelentőséget, mint hogy nem annyira hasznos, 
mint inkább «rendkivüli» találmány jellegével bír.

Föltehetjük, hogy — mivel a nyomdaföntartási 
költségek csak nehezen voltak összekuporgathatók — 
az ily vélemények befolyása alatt a nyomdászat 
soká nem képezhette tárgyát valamelyes üzleti spe- 
kulácziónak. És tényleg Európa elsőrendű városaiban 
1462—-1470-ig működött első nyomdászok egyszerű 
munkások voltak, kik kezök munkája által, a hely
zetet kiaknázandó, napi keresetűk emelésére töre
kedtek.

Ez elsőket követte a második: tanultabb, művel
tebb nemzedék, ennek nyomdászai tudományos 
férfiakból állván, mint «irodalmárok)), mesterségük 
kifejtésével az örök feledékenység elnyomására töre
kedtek. Azzal, hogy századuk tudósainak müveiből 
kifogástalan irodalmi termékeket gyűjtöttek össze és 
terjesztettek szét a művelt világban, valóban el
ismerést, sőt dicsőséget vívtak ki maguknak. És ez 
önzetlen működés annál inkább nevezetes, mert 
az akkori nyomdászok jobbára tökéletes hellenisták 
vagy latinok voltak, minőkhöz — mint például 
Aldus, Estienne, Junte, Amerbach vagy Elzevir — 
fogható scholiasták még az ó-kor tündöklő csillagai 
közt is alig voltak.

A  párisi Jean Camusat még messzebb ment 
e tekintetben. Elvül tűzte ki, hogy csakis föltétlenül
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jó és elvitathatatlan belbecscsel biró könyvek ter
jesztésére adja magát, és tényleg a jók közöl a leg
jobbakat választotta és adta ki. Ezen a réven nyerte el 
Tacitus is az ö nagybecsű rokonszenvét, mig Ennius 
művét második kiadásban világért sem adta volna k i ; 
Terentiusban gyönyörűségét lelte, mig Plautust szer
fölött dagályosnak és a művelt nemzetek elé nem 
illőnek találta. E  szeretetre méltó nyomdász válto
zatosság kedvéért képes lett volna Mozart «Don 
Giovanni» darabjának következő mondatát alkal
mazni : «Magam és két-három barátom számára 
nyomok!»

A  nyomdászat természete megkövetelte, hogy 
minden nyomdász — legalább elméletileg — könyv- 
kereskedő legyen; erre engednek következtetni 
X IV . Lajosnak testületüket érintő szabályrendeletei, 
melyek e két keresetforrás különállását ritka tünetek
nek jelzik. K alm ár L. Lajos.

(Folytatása következik.)

A naptárakról.
(Befejező közlemény.)

A  tárcza-naptárakhoz tartalom tekintetében tel
jesen hasonlítanak a jegyzék-naptárak. Alakjuk a 
naplókönyv nagyságával megegyezik. —  Ezeknél a 
kalendárium rendszerint az oldal kis részén van 
elhelyezve és a megmaradó ür rövid jegyzeteknek 
van szánva. E naptáraknál többnyire üres papir is 
van közbe fűzve, úgy hogy a kalendárium minden 
oldalával szemben a közbe fűzött papírlap egyik 
oldala áll használatunkra. A  vasár- és ünnepnapok 
kiemelése hasonló módon történik, mint a fent- 
emlitett naptáraknál.

A  most említett két naptárhoz kalendárium-tar
talomra hasonlítanak a fali naptárak. Beosztásukra 
nézve azonban legegyszerűbb alakjukban az első, 
fatáblákról nyomott, naptárakra hasonlítanak, azaz 
a félév hat hónapja, illetve az egész év tizenkét 
hónapja egy-egy hasábot töltve ki, egymás mellett, 
vagy egymás alatt vannak csoportosítva.

Mig a  praktikus amerikai öntödék az ilyen nap
tárakhoz hatásos szedésmintákat készítenek és ezek
ről galvánókat adnak a nyomdáknak, addig az 
európai nyomdászok e naptárakat arra használják 
föl, hogy berendezéseiket, szedés és nyomásban való 
képességüket bemutathassák.

És ezen nem kell csodálkozni. Valamint minden 
üzletember vevőinek és üzlet-barátainak újévi üdvöz
letét küld, ép úgy a nyomdász is készít és küld

{ e czélra naptárt, jelképezvén ez által, hogy az ő 
szerencsekivánatai nemcsak pillanatnyi érvényűek, 
hanem a kölcsönös összeköttetés huzamosabb fönn
állására czéloznak. E  czélra a fali naptárt azért 
választja a könyvnyomdász, mert itt nyílik legtágabb 
tér ornamentális és színgazdag kiállításra. Ez oknál 
fogva úgy a könyvnyomdász, mint egyáltalában a 
szép nyomtatványok minden kedvelője évenkint nagy 
várakozással néz az accidencziának e kiválóbb alko
tásai elé, melyek nemcsak az egyesek örömére szol
gálnak, hanem egyszersmind a typograficus gyűjte
ményeknek is díszét képezik.

A  fali naptárak egy különös faját képezik az úgy
nevezett iroda-naptárak, melyeknél a hasábok any- 
nyira vannak egymástól, hogy az egyes napok után 
rövid jegyzetek irhatok be.

Eredetileg ugyan kizárólag irodai használatra vol
tak szánva, ma már azonban házi használatra is 
szolgálnak a blokk- vagy letéphető naptárak, melyek 
fali vagy álló-naptárak alakjában ismeretesek. Vala
mint a falra szánt blokk-naptárak külső kiállításuk 
által csinos faldíszt képeznek, ép úgy az álló-nap
tárak állványuk és keretük áltai néha a műipar valódi 
gyöngyei. Mai alakjukban e naptárak ama kezdet
leges örök iroda-naptárak tökéletesebbjeit képezik, 
melyek túlságosan egyszerű kemény papir- vagy 
egyéb keretben, a szintén kemény papirra nyomott 
I - 3 1 -ig folyó számokat és az ugyanolyanra nyo
mott hónapok neveit januártól deczemberig tartal
mazták és a melyek naponkint úgy állíttattak be, 
hogy a megfelelő kelet száma és a hónap neve a 
keret illető kivágásain át láthatók.

Czéljuknak megfelelendő, a blokk-naptárakon min
den nap külön lapon van, melyet naponkint letépünk. 
Szedésénél a kelet számát igen nagy betűvel, a hónap 
és a nap nevét megfelelő kisebbel, de mégis elég fel
tűnőből szedjük, hogy nagyobb távolságról is olvas
ható legyen. Nyomásuknál leggyakrabban ép úgy, 
mint a könyvalakuaknál, az ünnep- és vasárnapokat 
vörös színű nyomással tüntetik ki.

Ha eredetileg megelégedtek is azzal, hogy az ilyen 
naptárakra a kelet számát, a hónapok és napok neveit 
nyomják, mégis most már gyakran kelleténél többet 
nyomnak ezekre, mert nemcsak az előlapra, hanem 
még a hátára is — mely utóbbit pedig sok eset
ben csak akkor veszszük észre, ha az illető lapot 
már a papírkosárba dobjuk — történeti és egyéb 
megjegyzéseket, konyha-utasitásokat, étlapokat stb. 
helyeznek el.

A blokk-naptárakhoz hasonló előnyökkel bírnak 
ama naptárak, melyeknek egy-egy lapján egy hét
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foglaltatik és irás-talap gyanánt igen előnyösen hasz
nálható, mi által folyton szem előtt lévén, a bevezetett 
jegyzetek figyelmünket ki nem kerülhetik és ép oly 
könnyen áttekinthetők, mint a blokk-naptárak, ha 
minden nap a keltet áthúzzuk. A vasár- és ünnep
napok feltüntetése ép úgy, mint a többi naptárak
nál, vörös vagy feltűnőbb betűk által történik.

Mint már emlitettük, a naptár igen háladatos mű 
az ornar.ientális díszítéseknél, mert kivéve azokat, 
melyek meghatározott czélból adatnak ki, nem szük
séges, hogy ezeknél, úgy mint sok más nyomtat
ványnál, meghatározott alak adassék. E  szabadságot 
lehetőleg föl is használják és évenkint több száz 
művészileg kiállított naptár lát napvilágot.

A  szedő mellett leginkább még a nyomónak van 
a díszesen kiállított naptárak készítésénél nagy része, 
a ki a színek ügyes alkalmazása és megválasztása 
által a művet kifejezésre juttatja.

A  túlzásoktól természetesen tartózkodva, mindig 
a csínnal párosult egyszerűség jelképezze a naptár
szedésnél is munkáinkat, mert manap már nem a 
régi hírnevű, hanem a csinos kiállítású és dús tar
talmú naptárakkal lehet a közönségre hatni. Ez által 
nemcsak szakmánkat fejlesztjük, hanem ez ágat 
egyik fő keresetforrásunkká míveljük.

Gelberger M ihály.

Mellékleteink kiállítása.
Első mellékletünk ezúttal már egy újabb berendezésű 

fővárosi nyomda igen csinos terméke, melyből rendeltetésén 
kívül lapunk számára is nyomatott a szives tulajdonos meg
felelő példányokat. Valóban örvendetes meglepetést szerzett 
Schmidl Sándor úr czégkártyájával a szakközönségnek, midőn 
e sikerült nyomdai terméket mindnyájunk szemléleti tárgyává 
tette. A czégkártya chamois és égszin-kék alnyomatain 
kiválóan tetszetősei-: az aranyban nyomott szegélyző vonalak, 
melyek az egész alkotást kidomborító, hogy úgy mondjuk, 
megvesztegető külsejűvé teszik. A barna színben nyomott 
és a Weissert-féle Római körzetből alkalmazott kerítés igen 
sikerültén állíttatott egybe, egyfelől az oblong alakban, 
háromszögű sarokdíszek között a nyomdahelyiség városát 
és utczáját, a kék színben nyomott Weissert-féle Renaissance 
Mercantil betűkből helyesen arányosított ferde szedésben, 
ellenkező oldalán pedig megfelelő proportióban helyreállítva 
emennek egyensúlya a keskenyebb oblongban végigfutó 
babérágnak grec áttörésű szalagfonatos díszítésével. A közép, 
a tulajdonképeni czég, koronája az egésznek. Égszin-kék 
alnyomatú mezőben, fölül és alul a ((könyvnyomdán és «Buch- 
druckerei» szók ügyesen, lineával toldott szalagba nyomva, 
mig e kettő között ugyancsak a hatásosan kiemelkedő 
fő sor «Schmidl Sándor» aranynyomatú ornamentika közé 
helyezve, azt befejezett egészszé alkotja, és annak vörös 
árnyékolással, bronzkékben nyomott betűi harmonikusan

egybeolvadnak a szerény, de a szemet kedvesen kápráztató 
összes foglalatokkal. Az eredetileg cartonra nyomott és össze
hajtható czégkártya hátsó részén a tulajdonos nyomdáját ajánlja 
a megrendelők figyelmébe. Az égszin-kék nyomatú lapon, 
mintegy odaleheltnek látszik, a ferde irányú és aranyozott 
szegélyű kőlaphoz hasonló ajánlás, melynek Médiáéval Cir- 
cular jellegű szövegbetükből való alkalmazása nagyon értel
mes és gondos munkára vallanak, szóval az egész czégkártya 
egybeállítása Schmidl urnák ízléssel párosuló szakavatott 
kezét dicséri. A kártya nyomójáról, Klement J. gépmester
ről sem szabad megfeledkeznünk; a nyomás oly szabatos 
és pontosan egybeillő, hogy teljes elismerésünkkel adózunk 
érte. Midőn pedig Schmidl urnák a lapunk részére ajándé
kozott díszes mellékletért köszönetét mondunk, kívánjuk, 
hogy lankadatlan szorgalma és szakértelmével minél több 
ily dicséretes munkával gyarapítsa nyomdászatunkat.

Második mellékletünk egyszerű levélfej, alatta üzletkártyá
val. A levélfej fősora Schelter & Giesecke Pretiosa «paizs»- 
körzetének betűiből szedve, tengerzöld színű alnyomatokkal, 
barna színben nyomva. A jobbról és balról két szeggel oda 
erősített tábla, a czégtulajdonos által végzendő műveleteket 
hirdeti, a «Magyar Cursivo nonpareillejéből szedve. — A czég
kártya a Wöllmer-féle világos renaissance-körzetből szedetett, 
és lineákkal szegélyeztetett. A (-kárpitos és díszitő» sor a 
Jankee Scrift, a vörös nyomású fő sor pedig a Weissert Ottó 
Rhenania betűiből szedve. A «Budapest» sor a már több
ször ismertetett Caslon-féle Armorial, Az egész barna szín
ben nyomva, tengerzöld színű alnyomatra helyeztetett és 
a levélfejjel együtt, alnyomatok nélkül is könnyen utánozható, 
csinos mintául szolgálhatnak.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
A m e rik a i ken ő -kan n a lám p án ál. A gépek sötétebb 

helyeken fekvő részeinek kenésénél sok olaj vesz kárba 
a félreöntés által. A «Dinglers Polytechnischem Journal» 
szerint Amerikában olyan kenő-kannát használnak, melynek 
előrészén homorú erős üvegből lámpácska van elhelyezve. 
E  lámpácskát a kannában levő olaj táplálja. A homorú üveg 
segélyével a .fénysugarak a kenési pont felé irányittatnak. 

K ék bélyegző  / estéket nyerünk, ha a minden festék
kereskedésben kapható anilinkéket kopaivbalzsammal, mely 
a színes nyomásnál gyakran szükséges, jól összetörünk, 
és e törmelékhez annyi glycerint vegyitünk, amennyi a tet
szésünk szerinti hígságra elégséges.

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
A  'B udapesti gépm esterek és nyom ok köre  junius 2-án 

Fuchs Zsigmond elnöklete alatt tartotta havi gyűlését, melyen 
Müller Ernő úr érdekes és tanulságos előadást tartott a Czink- 
clickék kezeléséről. Midőn ez utón is elismerésünket nyilvánítjuk 
a (‘Gépmesterek Körén tevékenysége fölött, egyszersmind 
tudatjuk olvasóinkkal, hogy az érdekes előadást jövő számunk
ban közölni fogjuk.

A  T á rs a s -K ö r á lta l f a l i  n ap tár-szedésre h irdetett 
p á ly á z a tra  május 15-dikéig, a benyújtási határidőig, négy 
pályamunka érkezett. Jeligéjöket a következőkben közöljük: 
«Eró's akarat nem ismér akadályba ((Gyakorlati dolgot terem-
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teni, legyen főbb törekvésünk.)) «Többet észszel, mint erővel.» 
“Ember küzdj és bízva bízzál.» A pályamunkákat a Kör 
szakbizottsága, elismert szaktekintélyek bevonásával, bírálja 
meg s az eredményről a Kör junius 29-dikén (Péter és Pál 
napján) tartandó havi fölolvasó ülésén fog jelentést tenni. 
Ugyanekkor fog a két legjobbnak a pályadíj is kiadatni. 
Ez ülést követőleg fogja a Kör hatodik rendes évi köz
gyűlését megtartani.

E g y esü leti nyom dát akarnak a budapesti nyomdász
segédek részvényekre alapítani. A kibocsátandó 800 darab 
részvénynek ára egyenként 25 forint lenne, vagyis összesen 
20,000 forint részvénytőke. Csak sikert kívánhatunk e leg
újabb vállalathoz.

TARTALOM  : Hirdetési bélyeg-miseria. Kner Izidortól. — A corrector 
és revisor a nyomdában. Szabó Elektől. — A lipcsei új könyvkereskedelmi 
palota és a Gutenberg-pincze. — Egy száz éves nyomda története. (Második és 
befejező közlemény.) — A betürendszer (systema). (Negyedik közlemény.) — 
A nyomdászat története. I. Kalm ár L . Lajostól. — A naptárakról. (Befejező 
közlemény.) Gelberger M ihályiéi. — Mellékleteink kiállítása. — Hasznos 
tudnivalók. — Vegyes közlemények. — Hirdetések.

A borítékon levő «olasz körzet» és a füzet médiáéval szöveg- 
betűi Poppelbaum cs. és kir. udv. betüöntödéjéből valók.

Lapunk képviselője Németország részére: G. Ihdeler, az 
«Export Journalt) kiadója, Leipzig, Grimmascher Steinvveg 3. 
Az előfizetési ár pedig külföldre a «Világposta-Egyesület» 
révén, egész évre 7 márka.
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Magyarország egyik legnagyobb és legnépesebb váro
sában, kitünően fölszerelt

KÖNYVNYOM DA
25 °/o-ot jövedelmező politikai napilap tulajdonjogával 
együtt szabad kézből eladó. A nyomda értéke a lappal 
együtt meghaladja a 35,000 frtot és esetleg részvény- 
társaság alakítására kiválóan alkalmas. Venni szándé
kozók “  Á'om oly”  /Indapest, fö p o sta  restante czímcn 
bővebb értesítést nyerhetnek.

»• n o  n o  L z io c L io n L io c jo iz n o c z io c i io i- j  o □  o.n

Jílcip illtiío lí 1823-boi^

KENCZEFOZES KOROMECETES

könyv* és kénysmdai 
esines és fekete festékek gyára

—  Lipcsében •<—

fjétfíi g r̂ iî osccjkGi)

VICTO RI A- H E N G E RANYAG
bármely gép számára (körforgóhoz is , fekete, de különö
sen illustratió nyomáshoz vagy más színű festékekhez 
kiválóan alkalmas. E  hengeranyag előnyösségét dicséri az, 
hogy a meleg időjárás vagy tropikus éghajlat befolyásának 

nincs alávetve.

Jv/’pvisefo: dofacseíi (f. !T)ccs
IV.> Apfelgasse 6.

ajm

Budapest, Arang János- 
utcza 8., Tükörg-palota.
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"K'önyV'- é s  kp n yo m d ai

fekete és színes festék-gyár

FREY & SENING
- ü g e s s -

***
KÜLÖNFÉLE KENCZÉK. HENGERANYAG

Copir07j) festékek íöSSféke sminken
** *

Mintanyomtatványok és árjegyzékek ingyen 
és bérmentve küldetnek.
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